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 O zi    cu hamsterul Albert

Haltere ridică,
Aleargă, sare fără frică.
Este o zi ca oricare 
Pentru Albert, campion mare.
Când de exersat sfârşeşte, 
Cu Victor la ora de lectură se-ntâlneşte.
Vrăjitoare, lupi, corsari,
În poveşti sunt eroi mari.

  După ce a făcut sport, hamsterul se pune pe citit. Îi plac mult 
poveştile cu lupi. Găseşte şi încercuieşte cărţile care îi plac.
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 O zi    cu hamsterul Albert
 Pentru a face sport pe roata lui, hamsterul trebuie  

să se echipeze. Ajută-l să se îmbrace, lipind autocolantele 
corespunzătoare.
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Comoara  peştişorului roşuÎn acvariul de sticlă
O comoară stă pitită.
Peştişorul se-nvârteşte, 
Nisipul îl răscoleşte.
Oare o găseşte?
Dar cel mai mult lui îi place
Să caute, să se joace,
Să se rotească, să exploreze,
Pentru că asta îl face să viseze.

  Colorează peştele cu roşu, încercând să nu laşi spaţii albe.



1514

Comoara  peştişorului roşu
  Lipeşte autocolantele cu alge pe acvariile în care se află 
un singur peştişor.



1716

Broasca-ţestoasă  accelerează
Doamna broască merge-agale,
De parc-ar fi  la plimbare,
Deşi spre piaţă a pornit,
De grăbit nu s-a grăbit.
Dar la piaţă, ce să vezi?
Nu tu morcovi, napi, nuci verzi.
Căci un melc, tare zorit,
Pe cărare-a depăşit,
Iar în coş, la precupeaţă,
N-a lăsat decât verdeaţă.

  Victor i-a adus broaştei-ţestoase un coş cu o salată şi un morcov. 
Găseşte acest coş şi încercuieşte-l.



1716

Broasca-ţestoasă  accelerează
  Pentru a termina de decorat carapacea broaştei-ţestoase,  
lipeşte autocolante pe formele potrivite.



1918

Concertul  Amaliei
Astă-seară, Amalia
La operă va cânta,
Are invitaţi de soi,
Prieteni vechi şi noi:
Hamsterul şi pisicuţa,
Câinele şi cu broscuţa.
Şi Amalia, fi reşte,
Penele îşi netezeşte,
Ciocul iute îl loveşte,
Vocea-şi drege, negreșit.
Iat-o-n scenă, în sfârşit.
Mare-i fu însă mirarea!
Prea lungă fu aşteptarea,
Iar amicii, plictisiţi,
Iată-i, sunt toţi adormiţi!

  Victor a lăsat uşiţa coliviei deschisă, iar câţiva papagali 
au zburat. Pentru a-l ajuta să-i prindă, încercuieşte-i 
pe cei  care sunt în afara cuştii.



1918

Concertul  Amaliei
  Toate obiectele care-i aparţin Amaliei au o etichetă cu litera A. 
Încercuieşte-le.

A



O vizită  la fermă



• Lipeşte autocolantele care 
corespund umbrelor.

• Animalele de la fermă ne  
oferă hrană şi materie primă 
pentru a confecţiona haine. 
Uneşte fiecare produs de pe 
masă cu animalul de la care  
îl obţinem.

O vizită  la fermă




