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PREFAȚĂ
Învățăm limba română prin poezie și cântec este un auxiliar didactic care va facilita învățarea limbii române în grupele pregătitoare din instituțiile de educație timpurie cu pro�
gram în limbile minorităților naționale.
Culegerea conține poezii și cântece valoroase, selectate cu grijă, din creația autorilor
reprezentativi din literatura română și din folclorul copiilor. Textele incluse corespund
ariei tematice propuse în Curriculumul național la Limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale: Eu sunt la grădiniță, Eu și
familia mea, Casa mea, Mijloace de transport, Anotimpurile anului, Preferințe, Locuiesc în Republica Moldova, La revedere, grădiniță!
La alcătuirea auxiliarului didactic s-a ținut cont de particularitățile de vârstă, dar și
de nivelul de cunoaștere a limbii române de către copiii din grupa pregătitoare. Au fost
preferate poezii și cântece originale, captivante, pe teme familiare copilului, care au un
vocabular accesibil și rime ușor memorabile.
Sunt inserate versuri de Grigore Vieru, Constantin Dragomir, Iulian Filip, George Coșbuc, Aurel Ciocanu, Petru Cărare, Ion Gheorghiță, Titus Știrbu și alții. Cântecele selectate
sunt îndrăgite de copii și interpretate cu plăcere. Utilizarea poeziilor și cântecelor face ca
procesul de învățare a limbii române să devină atractiv, interactiv, ludic, emoționant și
relaxant cu deschiderea unor perspective noi de interacțiune verbală.
Cartea Învățăm limba română prin poezie și cântec este amplu ilustrată, de aceea, pe fiecare pagină se propun sărcini didactice atât în baza textelor, cât și a imaginilor. Tehnicile
de lucru cu textele vor fi diverse: audierea, reproducerea celor audiate în diverse ritmuri,
exerciții de pronunțare corectă, răspunsuri la întrebări, memorarea unor texte, recitarea
expresivă a poeziilor pe roluri/dramatizarea acestora, interpretarea cântecelor și mima�rea diferitor acțiuni etc.
Avem certitudinea că textele selectate vor contribui la îmbogățirea vocabularului activ, la achiziția de acte noi de comunicare, la familiarizarea preșcolarilor cu elemente de
cultură a limbii învățate (ceea ce presupune comunicare interculturală, acceptare, respect
pentru valorile culturii naționale) și, în final, la dezvoltarea competenței de comunicare
în limba română.
Învățăm limba română prin poezie și cântec este destinată profesorilor, copiilor, dar și
părinților, bunicilor care îi ajută pe copii în procesul de învățare a limbii române. Credem
că va fi un auxiliar didactic util în proiectarea și realizarea unor activități eficiente și interactive de învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie cu program în
limbile minorităților naționale.
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EU SUNT LA GRĂDINIȚĂ
Doamna educatoare
Lângă zeci de jucării
Puse pe categorii,
Dau năvală prichindei
Mai ceva ca nişte zmei.

Toţi vor cai şi maşinuţe,
Păpuşele ori maimuţe;
Dar pe aste glasuri multe,
Cine stă să le asculte? (...)
Titi Nechita
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Priviți imaginea. Ce jucării sunt? Câte jucării sunt?

Ne grăbim la grădiniță
Ne grăbim la grădiniță
La băieți și la fetițe.
Și aici noi învățăm

Să cântăm, să numărăm.
Învățăm și să vorbim
Și prieteni buni să fim.
Din folclorul copiilor

Ascultați poezia. Ce fac copiii la grădiniță?
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ZILELE SĂPTĂMÂNII
Zilele săptămânii
De la unu-ncepi s-aduni
Prima zi se cheamă luni.
Unu şi cu unu-s fraţi.
Cea de-a doua zi e marţi.
Trei broscuțe saltă-n cercuri.
Cea de-a treia zi e miercuri.
Cântă greierul vioi.
Cea de-a patra zi e joi.
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Cucu-nvaţă a număra.
Cea de-a cincea-i vinerea,
Cea de-a şasea-i sâmbăta.
Furnicuţa-harnica
Spală şi duminica.
Zilele le ştim pe toate,
Dar să-mi spuneţi, câte-s?
Şapte.

Constantin Dragomir

Ascultați poezia. Câte zile are săptămâna?

Zilele săptămânii
Luni, marţi, miercuri, joi,
Curge izvoraşu-n văi,
Luni, marţi, miercuri, joi!
Vineri, sâmbătă,
Izvoraşul nu mai stă,

Vineri, sâmbătă!
Fuge, lunecă,
N-are nici duminică,
Nici duminică!

Priviți imaginea. Cine şi ce face?

Grigore Vieru

7

NUMĂRĂTORI
Numărătoare
Unu, doi, trei,
Ne suim în tei,
Patru, cinci, şase,
Florile miroase,
Şapte, opt, nouă,
Zece pomi cu rouă.
Grigore Vieru

Una, două
Una – două,
Hai că plouă!
Trei – patru,
Hai la teatru!
Cinci – șase,
Spală vase!
Șapte – opt,
Porumb copt!
Nouă – zece,
Un pahar cu apă rece!
Din folcorul copiilor
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Ascultați și memorați numărătoarea.
Care cifre sunt în imagine?

Numărătoare
Un, doi, trei,
Azi amijă-Andrei.
Patru, cinci, șase,
Fuga-n jurul casei.
Șapte, opt, nouă,
Aoleu că plouă!
Și-am ajuns la zece,
Uite, ploaia trece!
Trece, trece.
Anatol Ciocanu

Să numărăm
Un ciorap,
Doi broscoi,
Trei purcei,
Patru miei,
Cinci urzici,
Pici-voinici.
Ne oprim aici?
Nu-u-u-u-u-u!
Şase tei,
Şapte chei,
Opt colaci,
Nouă saci,
Zece zmei,
Nu fugiţi, copii, de ei!
Din folcorul copiilor

Priviți imaginea. Câte baloane sunt?
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EU ȘI FAMILIA MEA
Familia
Mama, tata şi cu mine,
Fratele şi sora mea:
Aceasta-i FAMILIA.
Toţi avem acelaşi NUME,
Fiecare un PRENUME.

Stăm cu toţii într-o casă,
Şi mâncăm la-aceeaşi masă.
Împreună tot mereu
Şi la bine şi la greu,
Că dacă suntem uniţi
Suntem tare fericiţi !
Aurora Georgescu
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Ascultați poezia. Câte persoane sunt în familia
ta? Numeşte-le.

Ziua mea
Azi sunt tare fericit –
ŞAPTE ani am împlinit!
Cifra ŞAPTE-i bucuroasă:
Eu am ŞAPTE ani de-acasă!
Vasile Romanciuc

Ascultați poezia. Câți ani are băiatul? Câți ani ai tu?
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CASA MEA
Bine e la noi acasă
Bine e la noi acasă!
Nu e lume mai frumoasă
Cum e cuibul părintesc,
Unde eu trăiesc și cresc.

Tata, mama și bunici,
Eu și frățiorii mici,
Toți, aici, suntem uniți,
Bucuroși și fericiți! (...)
Emilia Căldăraru
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Ascultați poezia. Cine locuiește în casă?

Casa
Azi o casă-am desenat,
Un gard verde şi înalt,
Tot în verde-un pom rotat
Lângă ea am colorat.

I-am făcut ferestre-albastre
Cum sunt ale casei noastre,
Iar acoperişul, ştiu,
Uite-l dau cu cafeniu.
Fac în jurul casei flori
În tot felul de culori. (...)
Anatol Ciocanu

Priviţi imaginea. Spuneți dacă e adevărat sau fals?
Gardul este albastru. Acoperișul este cafeniu.
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MIJLOACE DE TRANSPORT

Avionul
Pe sub zarea cea albastră
Zboară-o pasăre măiastră,
Duce oameni – iarna, vara
Dintr-o ţară-n altă ţară.
Ion Diordiev

Troleibuzul
Nicușor în troleibuz
S-a suit cu un harbuz.
Prima dată când harbuzul
S-a plimbat cu troleibuzul.
Grigore Vieru
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Ascultați poezia. Cu ce s-a plimbat Nicuşor?

Trenul
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 !

Trenul pe la gară trece.
Eu îi fac un semn, să știe
Că mă duc în ospeție.
– Stai! Oprește-te aici,
Plec la țară la bunici.
El răsuflă ușurat:
– Bine că te-am observat!
Urcă-te, pui de haiduc,
Știu eu unde să te duc!
Constantin Dragomir

Ascultați și memorați. Recitați poezia pe roluri.
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CULORILE SEMAFORULUI
Ghidul care face din ochi

Rică Semaforică

Ghidul ăsta-i cam ghiduș:
Când e ROȘU, zice „Stai!”,
Când e GALBEN, zice „Acuș…”,
Când e VERDE, zice: „Hai!”

Semaforul are-un joc:
Când e roșu – Stai pe loc!

Constantin Dragomir

Ochiul galben când mijește –
Fii atent! îți poruncește.
Ochiul verde când se-aprinde –
Treceți strada înainte!
Titus Știrbu
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Priviți imaginea. Care sunt culorile semaforului?

Semaforul Licurici
Semaforul Licurici
Îi învață pe cei mici.
Trei ochi are și-i arată,
Rând pe rând, nu toți odată!
Ochiul verde spune „Pleacă!”
Tuturor ce vor să treacă.

Roșu, ca un cerc de foc,
– Stop! comandă,
– Stai pe loc!
– Nu treci strada, frățioare,
Până verde nu apare!
Din folclorul copiilor

Ascultați poezia. Ce spun culorile semaforului?
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ANOTIMPURILE ANULUI
Primăvara

Vara

Omătul se topește,
Izvoarele vuiesc,
Livada înfrunzește
Și mugurii pocnesc.
Curând privighetoarea
Se va întoarce-n zbor,
S-aducă primăvara
Cu cântece și flori.

Cu firea ei cea arzătoare
Sosit-a vara înapoi.
Toți pomii sunt în sărbătoare,
În tei stă floare lângă floare…
E dulce vara pe la noi!
Duiliu Zamfirescu

Liviu Deleanu

18

Ascultați poeziile. Când se topeşte zăpada?

Vine iarna

Mulțumim!
Toamna ne-a adus în dar
Struguri, ca de chihlimbar,
Piersici dulci, gutui și mere,
Prune, pepeni verzi și pere –
De toate avem pe masă,
Mulțumim, toamnă frumoasă!

Vine iarna, iată vine
Cu ghețuș și cu patine,
Vine iarna friguroasă,
Cui i-i frig – să stea în casă,
Să nu scoată nasu-afară
Până hăt la primăvară.

Ianoș Țurcanu

Ascultați poezia „Mulţumim”. Ce fructe a adus
toamna?

Petru Cărare
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Ghiocelul

Vine ploaia!

Din zăpadă, ghiocelul
A scos vesel clopoțelul
Și-a sunat în patru vânturi:
– Hai treziți-vă, pământuri,
Și voi, ierburi de tot felul,
Fluturi și albine:
Primăvara vine!
Mihail Garaz

Vine ploaia, bine-mi pare!
În grădină am o floare,
Ploaia o va crește mare,
Vine ploaia, bine-mi pare!
Vine ploaia, bine face!
Spicul plin de-acum se coace!
Spicului răcoarea-i place!
Vine ploaia, bine face!
George Coșbuc
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Priviți imaginea. Câți ghiocei sunt?

Boc-boc-boc!
Ploaia în umbrelă bate:
– Pot să intru?
– Nu se poate!
Boc-boc-boc!
Ploaia în câmpie bate:
– Pot să intru?
– Da! Se poate! (...)
Grigore Vieru

Anotimpurile
Vine calda primăvară,
Ies brândușele afară,
După dânsa vine vara,
S-a copt grâul și secara,
Vine Vara!
După vară vine toamna,
Strângem mere dulci cu mama,
După toamnă iarna vine,
Albe văi, albe coline,
Iarna vine!

Grigore Vieru

Ascultați, memorați, apoi recitați poezia pe roluri.
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PREFERINȚE
Cum te cheamă?
– Cum te cheamă?
– Ionel.
– Un-te duci tu?
– La Săndel.
– Ce să faci tu la Săndel?
– Eu mă duc să cânt cu el.
– Și ce-o să cântați, ia zi!
– Do, re, mi, fa, sol, la, si!
Mihai Ungureanu

Câte cărți
Câte cărţi!
Vai, câte cărți!
Ochișorii fug prin părți,
Dar se-opresc pe-o carte dragă
Cu poveștile lui Creangă.
Constantin Dragomir
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Ascultați, memorați și spuneţi poezia pe roluri.

Melcul supărat
Vine melcul supărat,
O furnică l-a pişcat.
Şi cum vine, pâş, pâş, pâş,
Întâlneşte-un cărăbuş.

Melcul strigă-n gura mare:
– Nu te mai prăji la soare,
Dă-te-ncolo, nu-mi sta-n drum,
Că te iau în coarne-acum.
Din folclorul copiilor

Asculțați, memorați, apoi înscenați poezia.
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REPUBLICA MOLDOVA
Ștefan cel Mare
Pe Ștefan cel Mare și Sfânt
Cânta-vom cu drag mereu,
El este și fi-va, oricând
Icoana neamului meu.
Grigore Vieru

Eminescu
Mama îmi citește,
Iară eu repet:
„Eminescu-mi este
Cel mai drag poet”.
Limba ni-i frumoasă,
Dragă băiețel,
Căci în limba asta
A vorbit și el.
Vasile Romanciuc
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Ascultați poezia.
Cine este Mihai Eminescu?

Plaiul meu
Am o casă printre ramuri,
Am un sat întreg de neamuri,
Am un codru, o câmpie,
Am un grai ce-mi place mie.
Am un plai ca din poveste,
Altul mai frumos nu este.
El mi-i drag până la stele
Și pân’ dincolo de ele!
Grigore Vieru

Ascultați poezia. Cum este plaiul nostru?
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Lie
Lie, Lie,
Ciocârlie,
Zboară-n soare –
Cântătoare!

Şi revino
Din lumină,
Pe pământ
Cu dulce cânt!
Din folclorul copiilor
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Asculțați și repetați poezia pe silabe.

Hora
Hai, copii, să ne-adunăm,
Hora noastră s-o jucăm,
Hora cea moldovenească,
Cine-o joacă să trăiască.

Mai întâi încetișor,
Tot picior peste picior.
O jucau frumos buneii,
Azi o joacă nepoțeii.
Mihai Ungureanu

Ascultați, apoi repetați poezia în ritm de dans.
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STEAUA SUS RĂSARE

Steaua sus răsare
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare
Steaua strălucește
Și lumii vestește,
Și lumii vestește.

Că astăzi Curata,
Prea-nevinovata,
Fecioara Maria
Naște pe Mesia,
Naște pe Mesia.
Din folclorul copiilor
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Ascultați și memorați.
Ce veste ne aduce steaua?

Plugușorul
Aho, aho, copii și frați,
Stați o clipă și-ascultați!
Pentru anul care vine
Vă urăm numai de bine,
Bucurii, casă bogată,
Viață binecuvântată!
***

Mâine anul se-nnoiește,
Plugușorul se pornește
Și începe a brăzda.
Pe la case a ura.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belșug
Are brazda de la plug.
Şi mai îndemnaţi, măi,
Hăi, hăi!

Din folclorul copiilor

Ascultați și repetați în ritm sacadat „Plugușorul”.
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Mergem cu semănatul
Să trăiți,
Să-nfloriți:
Ca merii,
Ca perii,
În mijlocul verii
Şi-n timpul primăverii.
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Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul.
La anul şi mulţi ani!
Din folclorul copiilor

Ascultați și repetați.
Imitați mersul cu semănatul.

De Paști
Toți copiii se îmbracă
Cu ce au ei mai frumos
Și părinților le cântă
Învierea lui Hristos.
Și la masă ciocnesc astăzi
Toți copiii cei cuminți
Ouă roșii și pestrițe
Cu iubiții lor părinți.
Elena Farago

Ascultați poezia. Ce faceți de Paști?
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LA REVEDERE, GRĂDINIȚĂ!
Educatoarea mea
M-a-nvățat ce-i bucuria,
M-a-nvățat ce-i omenia,
M-a-nvățat cum să mă joc,
M-a-nvățat cum să mă port.
M-a-nvățat să povestesc,
Să pictez, să socotesc,
Să iubesc curat o floare,
Să privesc frumos spre soare. (…)
Georgeta Savu

La revedere, grădiniță!
Foșnesc castanii la portiță
Și ne petrec tânguitor…
La revedere, grădiniță!
Cu bine, dragi educatori!

Am vrea aici să mai rămânem,
Dar am crescut de-acuma mari,
Și-ntâia dată-n viață mâine
Ne vom numi școlari.
Filip Mironov
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Ce ați învățat la grădiniță?
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CÂNTECE

Bună dimineața!
Dimineața soarele bine ne-a trezit
Și cu luciul razelor ne-a înveselit.
Refren:
Noi cântăm în cor, bunătatea lor
Şi dorim o zi frumoasă, bună tuturor.
Bună dimineața! zic fete și băieți
Și o voie bună cu toții să aveți.
Refren:
Noi cântăm voios, vesel și frumos,
Să vă fie dimineața gândul luminos.
Bună dimineața! zic cerului senin
Bună dimineața! s-aude la vecini.
Refren:
Toată lumea vrea binele să-l dea,
Dimineața bunătatea dă și dragostea.
https://www.youtube.com/watch?v=e81XzizdQqA
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Jocul numerelor Pic Pac Poc
Unu, doi, unu, doi
Hai să ne jucăm și noi,
Trei, patru, hai la teatru,
Cinci, șașe, șapte pere,
Opt e opt, măru-i copt.
Unu, doi, unu, doi
Hai să ne jucăm și noi,
Trei, patru, hai la teatru,
Cinci, șașe, șapte pere,
Opt e opt, măru-i copt.
Să-nvățăm, să numărăm,
9, 10 – apă rece.
Unu, doi, unu, doi
Hai să ne jucăm și noi,
Trei, patru, hai la teatru,
Cinci, șașe, șapte pere,
Opt e opt, măru-i copt.
Unu, doi, unu, doi
Hai să ne jucăm și noi,
Trei, patru, hai la teatru,
Cinci, șașe, șapte pere.
Opt e opt, măru-i copt.

https://www.youtube.com/
watch?v=0bxOab8HK0Y

Să-nvățăm, să numărăm,
9, 10 – apă rece.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
35

Cântecul familiei
Acesta e tata,
Bun și serios.
Aceasta e mama,
Exemplu frumos.
Fratele cel mare
Merge la școală,
Sora cea mare
Cu păpușa în poală,
Sora cea mică
La mama aleargă,
Aceștia formează
Familia-ntreagă.

https://www.youtube.com/watch?v=unHFJ0LYSkI
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De ziua ta
Azi, noi vrem petrecere să fie,
Poze noi, azi, vom avea o mie,
Cu prietenii tăi buni
Vom petrece până luni,
Pentru că e ziua ta,
Pentru că e ziua ta.
Vin mesaje de felicitare,
Pe facebook și noi cu o urare,
Toți îți spunem la mulți ani,
Să-ai noroc și ceva bani.
Și
like-uri,
like-uri,
like-uri.
Refren:
De ziua ta, ziua ta, flori înfloresc
De ziua, ziua ta, eu îți doresc,
De ziua ta, ziua ta, tot ce-i mai bun,
De ziua ta, ziua ta a ta a-a-a-a!
De ce ești supărat?
Flori în dar și-un cântec de la mine
Ca să știi cât de mult țin la tine,
Știi, da? E cea mai frumoasă zi
Visele se vor împlini.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
La mulți ani!
Refren

https://www.youtube.com/
watch?v=e2y0KzBQgSc
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Autobuzul
Roțile de autobuz se-nvârtesc, se-nvârtesc, se-nvârtesc,
Roţile de autobuz se-nvârtesc, când călătoresc.
Ușile se tot deschid și se-nchid, se deschid, se închid,
Ușile se tot deschid și se-nchid, când călătoresc.
Farurile se aprind și-apoi se sting, se aprind și se sting,
Farurile se aprind și-apoi se sting, când călătoresc.
Și ferestrele se mișcă-n sus și-n jos, sus și-n jos, sus și-n jos,
Și ferestrele se mișcă-n sus și-n jos, când călătoresc.
Ștergătoarele se plimbă, fâș-fâș-fâș, fâș-fâș-fâș, fâș-fâș-fâș,
Ștergătoarele se plimbă, fâș-fâș-fâș, când călătoresc.
Copilașii se alintă: bla-bla-bla, bla-bla-bla, bla-bla-bla,
Copilașii se alintă: bla-bla-bla, când călătoresc.
Fetele-n autobuz fac, ssst-ssst-ssst, ssst-ssst-ssst, ssst-ssst-ssst,
Fetele-n autobuz fac, ssst-ssst-ssst, când călătoresc.
Mamele spun: Liniște, încet, copii! Încet, copii! Încet, copii!
Mamele spun: Liniște, încet, copii, când călătoresc.
Tații sunt mai răbdători: Salut, copii! Salut, copii! Salut, copii!
Tații sunt mai răbdători: Salut, copii! Când călătoresc.
Iar șoferul spune tare: Avansați, avansați, avansați!
Iar șoferul spune tare: Avansați! Când călătoresc.
http://www.cantecedecopii.com/autobuzul/
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Mândra primăvară
În jur se încălzeşte,
Zăpada se topeşte,
Din nou e primăvară
Ce bine e afară!
Vin zilele frumoase,
Noi nu vom sta în case,
Mulţi iepuraşi de soare,
Ne vor ieşi în cale.
Refren:
A venit în ţară
Mândra primăvară,
Ea dulce ne zâmbeşte,
Totul înfloreşte.
Primii ghiocei,
Ce frumoşi sunt ei!
Pentru măicuţa mea,
Îi voi aduna.
Din ceruri mândrul soare
Trimite mărţişoare,
La piept să ni le prindem,
Cu dragoste şi zâmbet.
Pistrui de păpădie
Se-adună în câmpie,
Şi inima tresare
De dor şi alinare.
Refren

https://www.youtube.com/
watch?v=1SczIXa9EC4

Primăvară, zâmbitoare
Strângi în braţe mii de flori,
Muguri verzi pe ram deşteaptă
Bucurie şi culori.
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A,a, a, acum e toamnă, da!
A-a-a, acum e toamnă, da!
Iarba-n câmp se veștejește,
Frunza-n codru gălbenește,
A-a-a, acum e toamnă, da!
E-e-e, plăcută vreme e!
Mere, prune, nuci şi pere,
Noi avem după plăcere.
E-e-e, plăcută vreme e! (...)
https://www.youtube.com/
watch?v=nyHXY2amfqs

Culorile
Culorile se ceartă,
Că vor să ştie bine
Care-i mai importantă
Şi mă-ntreabă pe mine.
Eu ră-ă-ăspund:
Refren:
Soarele e galben,
Verde este frunza,
Cerul e albastru,
Roşie e buburuza,
Oranj este polenul,
Violetă – o floare,
Indigo – fluturaşul,
Totul e culoare.
Culorile îndată
Răsuflă uşurate,
Le este clar de-acum
Cât sunt de importante.
Pe-e-entru că:
Refren
https://www.youtube.com/
watch?v=jERZKz_OZow
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Iarna a sosit în zori
Iarna a sosit în zori,
La fereastră ne-a pus flori,
A sosit cu gerul ei,
Cu zăpadă și polei.
Refren:
Cât de veseli suntem noi,
Alergăm sprinteni, vioi
Cu zăpada ne jucăm
Și cu bulgări aruncăm.
Săniuța va pleca,
Și pe pârtii va zbura,
Clopoțeii vor suna
Și pe noi ne-or bucura.
Refren
Iarnă, iarnă, ești frumoasă
Când nu ești prea friguroasă,
Că ne-aduci nămeți de nea
Și plimbări cu sania.
Refren
https://www.youtube.com/watch?v=j4NSeuAXL4s
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Săniuța
Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge,
Are dor de ducă, parc-ar fi nălucă.
Refren:
Toată ziua prin zăpadă
bis
Vine lumea să o vadă,
Săniuța e ușoară, fuge parcă zboară.
Are tălpi lucioase, vârfurile-ntoarse,
Pod de scândurele,
Să tot stai pe ele.
Refren:
Peste hopuri sare, ca pe zmeu călare,
Hățul de-o să-ți scape,
Trânta e aproape.
Refren

http://cantecelecopii.ro/saniuta-fuge/
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Clopoţei, Clopoţei
Iarna a sosit,
Totu-i ca-n povești,
Gerul a pictat
Flori pe la ferești.
Seara-i de mister,
Bradu-i luminat,
Ard steluțe-n el,
Totu-i minunat.
Refren:
Clopoței, clopoței,
Veseli clopoței
Se aud în depărtare
Pe căluții mei. Hei!
Clopoței, clopoței,
Veseli clopoței
Sună, sună-n depărtare
Peste munți și văi.

https://www.youtube.com/watch?v=XeWE1EkSXUA
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Am plecat să colindăm
Am plecat să colindăm,
Domn, Domn să-nălţăm,
Când boierii nu-s acasă,
Domn, Domn să-nălţăm.

bis

C-au plecat la vânătoare,
Domn, Domn să-nălţăm,
Să vâneze căprioare,
Domn, Domn să-nălţăm. bis
Căprioare n-au vânat,
Domn, Domn să-nălţăm,
Ș-au vânat un iepuraş,
Domn, Domn să-nălţăm.

bis

Să facă din blana lui
Domn, Domn să-nălţăm,
Veșmânt frumos Domnului.
bis
Domn, Domn să-nălţăm!
https://www.youtube.com/watch?v=ZcTVdJvHIho
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Iată vin colindători
Iată, vin colindători,
Florile dalbe,
Noaptea pe la cântători,
Florile dalbe.
Și ne zic mereu, mereu,
Florile dalbe,
Și-l aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe.
Dumnezeu adevărat,
Florile dalbe,
Soare-n raze luminat.
Florile dalbe,
Florile dalbe,
Florile dalbe...

https://www.youtube.com/watch?v=00RM49SqH8s
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Gogoașa
O gogoaşă rumeoară
Intră-n țară toc-toc-toc,
Este veselă şi-n ţară
Ea aduce mult noroc.
Ea cu zâmbetul frumos
Şi cu gândul luminos
Cucereşte pe oricine
Şi aduce mult folos.
Refren:
Hop, hop, uite-acum,
Gogoşico, fugi pe drum,
bis
Semeni tu cu-n soare
Şi eşti mirositoare.
Iepuraşul iute vine,
O gogoaşă vrea să ia.
Hai, gogoaşo, hai cu mine,
Vino, gogoşica mea.
Refren
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Lupul urlă prin pădure,
Vrea gogoaşa chiar acum
Şi cu labele lui sure
Vrea s-o prindă chiar pe drum.
Refren
Uite ursul din pădure,
Deodată a ieşit,
A mâncat destule mure,
Şi-o gogoaşă a dorit.
Refren
Merge vulpea cea şireată,
Vrea s-o prindă iute-n drum
Şi minciuna e curată
Sună-n inimă acum.
Zice: vrei să te conduc,
Dar în braţe să te duc?
Pe năsucul către soare
Te ridic, sau către nuc?
Refren
https://www.youtube.com/watch?v=NlV_JwAn0tY
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