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Ne jucăm, Colorăm, Învăţăm!
împreună cu GHICI
Hai să colorăm! Ce zici?
Pe mine mă cheamă Ghici.
Pe bune! Aşa mă cheamă!
Pe cei răi nu-i iau în seamă.

ANIMALE ŞI PĂSĂRI DOMESTICE

şi nu numai ...
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Împreună, dacă vrei,
Învăţăm o poezie cu motani dar şi căţei,
Cu-n căluţ dar şi purcei
- animale de prin casă,
Şi păsări de prin ogradă.

DUNGUŢA

Am prieteni mari şi mici
Iată-i!... Şi ei colorează.
Noi suntem cu toţi amici,
Priveşte-i cum se distrează!

Rând pe rând noi îţi vom spune
Cum să colorezi frumos
Animale, peşti, legume...
- Toate îţi sunt de folos!

DĂNUŢ

DODO

DIEGO

CRIS
colorează împreună cu Ghici
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Cu mine vei colora
Fel de fel de animale,
Asta este cartea mea,
Nimeni nu-mi mai stă în cale.
Tare bucuros aş fi
Ca la început de toate,
Tu, pe mine mai întâi,
Să mă colorezi, se poate?
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I.

Toţi şi-au pus bonete
Albe şi cochete,
Pregătiţi sunt să prepare,
Multe feluri de mâncare.

II.

Pe masă-n bucătărie,
Şoarecele, doar se ştie,
Vrea să fie şeful el ,
Să prepare primul fel.
III.
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Şi, pentru că se cunosc,
S-au gândit că n-are rost
Să se certe dintr-atât.
Şi-au decis: Vor fi pe rând!

planşa 1

I.

Pe stăpân l-a supărat
Căci e încăpăţânat.
Nu îl ascultă defel,
Este un măgar rebel.

II.

Face numai ce vrea el,
Multe pozne fel de fel,
De stăpân el râde-acum,
L-a lăsat baltă, în drum.

III.

Dar stăpânul supărat
O hotărâre a luat:
“Cum voi ajunge acasă
Am să-l vând. Nici că îmi pasă!”
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I.

II.
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III.
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Printre flori oaia-a zărit
Un ac foarte ascuţit,
Ce pe blana ei ar vrea
Să se-aşeze el cumva.
Sau ar vrea din blana ei
Să facă doi ciorăpei?
O căciulă, un fular?
Ţânţarul n-are habar.
“Blana mea este pufoasă,
- zise oaia - de e toarsă,
Poţi cu ea să împleteşti
Chiar şi haine-mpărăteşti!”
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I.
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III.

Şoriceii au găsit
În cămară, loc ferit,
Felia de caşcaval,
Bucuroşi sunt, n-au habar.
Unul singur îl zări
Şi, pe loc, îngălbeni:
“Ce o să ne facă acum
Ăst motan? Ce să îi spun?”

II.

I V.

Că deodată, pe la spate,
Veni pe neaşteptate,
Un motan mai curios
Însă mai deloc zelos.
“Cred că cel mai bine-ar fi
-şoricelul se gândiSă-mpărţim ce-avem la masă
Cu acest motan din casă.”
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II.
I.
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Cocoşul e curios,
Vrea să ştie cum de poate
Acest gâscan cam sfios
Să îl râdă pe la spate.
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Şi strigă în gura mare
De răsună curtea toată:
“Cine este cel mai tare
Şi-are coada înfoiată?”
III.

“Nu te mai umfla în pene”
- sâsâi gâscanul sec “Căci în curtea asta vere,
Începând de azi, sunt şef!”
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I.

II.
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Taurul s-a-nfuriat
Că albina l-a-nţepat,
Pielea i s-a înroşit,
Nu-nţelege ce-a păţit.
Pe când floarea mirosea
A simţit pe nas ceva,
Apoi, aşa dintr-o dată,
Nasul a-nceput să-i ardă.
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Şi acum, la încheiere,
Aş vrea să te-ntreb ceva:
Ai colorat cu plăcere
Planşele din cartea mea?
În pagina ce urmează
Sunt toţi prietenii mei,
Fiecare vrea să-ţi spună,
Într-o strofă, despre ei.

Şi-nainte de-a pleca,
Vreau să îţi mai spun ceva:
Poţi oricând să mă revezi,
Cu mine să colorezi.

colorează împreună cu Ghici

www.decolorat.ro

DIEGO

AI CREIOANE COLORATE?
Le vom folosi pe toate,
Ca să colorăm cu grijă
Animalele din junglă.
PENTRU CĂ EU SUNT MICUŢĂ
Toţi amicii-mi spun Dunguţa
Şi-mi repetă cu ardoare:
“Eşti mica vieţuitoare!”

DUNGUŢA
SUNT UN GREIERAŞ HAIOS!
Vrei să desenezi frumos?
Pomi şi flori şi ... fructe parcă...
Ce zici de-o caisă coaptă?

CRIS

ŞTII SĂ COLOREZI AMICE?
Animale preistorice...
Dinozauri şi mamuţi cu mine vei colora,
Poezii cu ei şi alţii te voi învăţa.

DODO

DĂNUŢ
MIE MI-A RĂMAS SĂ-ŢI SPUN
Dacă-n apă cu săpun,
Animalele marine,
Pot trăi la fel de bine.

colorează împreună cu Ghici

termeni şi condiţii de utilizare
Magazinul virtual www.decolorat.ro este proprietatea SC East Media Art SRL, Bucureşti.
Întregul conţinut al site-ului www.decolorat.ro (bază de date, texte, logo-uri, elemente grafice, concepte creative etc) este apărat de legile
în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte
conform legilor în vigoare. Folosirea (vizualizarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii.
www.decolorat.ro îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din termenii acestui acord în orice moment.
Politica de confidenţialitate
SC East Media Art SRL respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. www.decolorat.ro şi SC East Media Art SRL se
angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului
cu clienţii săi şi derularea comenzilor precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a
ofertelor acestuia. SC East Media Art SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane
fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa
dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Orice utilizator care a
furnizat explicit pe site-ul www.decolorat.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.
Promoţii şi concursuri
S.C. East Media Art S.R.L îşi stabileşte singură regulamentele promoţiilor, campaniilor publicitare, ofertelor speciale şi concursurilor pecare
le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţa eventualilor participanţi prin intermediul acestui website. În cazul campaniilor,
concursurilor şi promoţiilor organizate şi derulate de către SC East Media Art SRL direct sau de către terţi (firme partenere, agenţii de
publicitate etc.), SC East Media Art SRL are dreptul de a stabili criterii suplimentare de eligibilitate a participanţilor.
Drepturi de autor
Întregul conţinut al site-ului www.decolorat.ro este apărat de legile în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul
proprietarului a oricăror elemente ce aparţin acestui site se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare. Folosirea materialelor
descărcate, fie în varianta demo, fie în varianta cu plata prin SMS, în scopul revânzării acestora este strict interzisă şi se pedepseşte
conform legilor în vigoare De asemenea, este strict interzisă folosirea materialelor descarcate în scop necomercial prin postarea acestora pe
alte site-uri sau pagini web, fară acordul proprietarului.

