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Dragi p\rin]i,
Aceast\ minunat\ carte a fost special conceput\ pentru stimularea interac]iunii dintre dumneavoastr\ [i copilul dumneavoastr\, [i de aceea v\ sf\tuim c\lduros s\ o citi]i împreun\ cu el.
Experien]a va fi memorabil\!
Mai mult decât atât, poeziile [i cântecelele din aceast\ carte reprezint\ o nepre]uit\ [i important\ parte a mo[tenirii noastre,
transmise din genera]ie în genera]ie. Recitarea [i cântarea acestor versuri îi vor ajuta pe copii s\ înve]e mai u[or cuvinte prin
simplul fapt c\ ascultând de mai multe ori aceea[i secven]\ î[i vor
putea dezvolta abilit\]ile de în]elegere [i de percepere a ritmului
limbajului. Vocabularul, lungimea versurilor [i complexitatea lor
sunt perfect adaptate pentru în]elegerea copiilor foarte mici.
Cartea Primele mele versuri, poezii [i cântecele îi va ajuta pe copiii
dumneavoastr\ s\ înve]e s\ vorbeasc\, fiind de asemenea vital\
pentru preg\tirea [i formarea primelor abilit\]i de citire. Multe
dintre aceste poezii [i cântecele îi familiarizeaz\ pe cei mici cu
noi concepte, ca de exemplu num\ratul, vremea, anotimpurile,
lunile anului, p\s\ri [i animale domestice sau s\lbatice, notele
muzicale [i diverse obiecte într-o manier\ lejer\ [i extrem de distractiv\. Nu în ultimul rând, copiii vor deprinde [i no]iuni morale
despre generozitate, compasiune, responsabilitate, respect [i grij\
fa]\ de tot ce ne înconjoar\.
Sper\m din tot sufletul s\ descoperi]i împreun\ cu copilul dumneavoastr\ farmecul lecturii [i s\ v\ bucura]i al\turi de el de
aceste poezii [i cântecele amuzante [i vesel ilustrate!

C\]elu[ cu p\rul cre]
Fur\ ra]a din cote].
El se jur\ c\ nu fur\,
Dar l-am prins cu ra]a-n gur\
{i cu ou-n buzunar,
Hai la Sfatul Popular!
Nu m\ duc, c-am fost o dat\
{i-am c\zut cu nasu-n balt\.
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de Tudor Arghezi

L-a]i v\zut cumva pe Zdrean]\
Cel cu ochii de faian]\?
E un câine zdren]\ros
De flocos, dar e frumos.
Parc\-i strâns din petice
Ca s\-l tot împiedice,
Ferfeni]ele-i atârn\,
{i pe ochi, pe nara cârn\,
{i se-ncurc\ [i descurc\,
Parc\-i scos din câl]i pe furc\.
Are îns\ o ureche
De punga[, f\r\ pereche.
D\ târcoale la cote],
A[teptând un ceas [i dou\
O g\in\ s\ se ou\,
Care cânt\ cotcodace,
Proasp\t oul când [i-l face.
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De când e-n gospod\rie
Multe a-nv\]at [i [tie,
{i pe brânci, târâ[, gr\pi[
Se strecoar\ pe furi[.
Pune laba, ia cu botul
{i-nghite oul cu totul.
„Unde-i oul?” a-ntrebat
Gospodina. „L-a mâncat!”
„Te înva]\ mama minte!”
{i i-a dat un ou fierbinte.
Dar de cum l-a îmbucat,
Zdrean]\ l-a [i lep\dat
{i-a-njurat cu un l\trat.
Când se uit\ la g\in\,
Cu culcu[ul lui, vecin\,
Zice Zdrean]\-n gândul lui:
„S-a f\cut a dracului!”
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