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POVEŞTI CREATE DE
COPII

A fost o seară magică. Am
hotărât  să  ne  spunem  una
alteia  câte  o  povestioară  de
iarnă.

Mami către Adia:
Într-o  seară  fulguşorii  au

căzut  unul  câte  unul.  Zâna

Iernii  făcu  să  cadă  un  fulg
atât  de  special
care a chemat un
vânt  mare  şi
puternic  ca  o
tornadă. 

Lumea  nu  iubea  vântul.
Zâna  Iarnă  a  rotit  bagheta
magică şi a împietrit totul. Au

venit  îngeraşii  şi  au  făcut  o
vrajă  care  a  reparat  tot  ce
stricase vîntul. A nins frumos
peste tot. De atunci vântul a
rămas  servitor  la  castelul
Zânei Iarnă.

Adia către mami:
Este  prima  ninsoare  din

această iarnă. Stau la geam şi
văd fulgii dansând. Se ţin de
mână,  se  învârt  şi  aleargă
către pământ. 

Fug către ei să-i prind, dar
ei sunt mult mai rapizi şi îmi
scapă  printre  degete.  Câţiva
fulguşori  vin  către  faţa
noastră să ne mângâie.

- Mami, care este povestea
fulguşorului de nea?

Adia Romanesscu 
(grupa Juniorii)
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O ÎNTÂMPLARE LA
DERDELUŞ

Era  o  zi  frumoasă  de  iarnă.
Copiii  şi-au  luat  săniile  şi  au
plecat la derdeluş. Acolo ei s-au
dat de câteva ori cu sania, până
când  au  obosit.  S-au  gândit
atunci să facă un om de zăpadă.

Fiecare a muncit la bulgării  cei
mari.  Eu i-am pus pe cap căciula
mea,  pe  spate  cojocul  surorii
mele,  iar  nasul  i  l-am  făcut
dintr-o  creangă  de  copac,
fiindcă  nu  am găsit  un  morcov.

Toată  joaca  s-a  stricat  când a
venit  mama  şi  a  văzut  că  sora

mea este dezbrăcată de cojoc şi
eu  nu  am  căciulă.  Dar  când  a
văzut  omul  de  zăpadă  având  o
creangă în loc de nas a întrebat:

- Ce-i cu elefantul acesta? 
Şi noi ne-am înveselit din nou

şi am plecat în casă la căldurică
cu gândul de a veni şi mâine.

Oana Geambec 
(grupa Juniorii)

Ursuleţul cel poznaş

A fost odată o ursoaică
care  avea  doi  pui  şi  trăiau  la
Polul Nord.

Într-o  zi,  ursoaica  a
ieşit la vânătoare cu cei doi pui.
Au mers, au mers, s-au întâlnit
cu  o  vulpe  argintie,  apoi  cu  un
grup  de  pinguini  şi  au  ajuns  la

marginea  unui  sloi  de  gheaţă.
Puiul  cel  poznaş  a  început  să
ţopăie  şi  s-a  îndepărtat.
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Ursoaica i-a spus să nu se ducă
la  marginea  sloiului,  că  o  să  se
rupă şi va cădea în apă. Şi chiar
aşa s-a întâmplat. Puiul a căzut
în  apa  rece.  Ursoaica  a  sărit
după el şi l-a prins. Aprins apoi
nişte  peşti  şi  a  hrănit  puişorii
cei flămânzi.

Bucuroşi,  ursoaica  şi
puişorii au plecat spre culcuş cu
burtica plină. 

 Mădălina Ciobotaru
(grupa Năzdrăvanii)

Rinocerul fericit

A  fost  odată  ca
niciodată  un  rinocer  pe  care  îl
chema  Edi.  În  fiecare  zi  lua
masa la grădina zoologică şi bea
o  căldăruşă  de  apă.  Alături  de
cuşca lui avea un vecin leopard,
pe nume Costin.

Împreună  discutau
despre  viaţa  lor,  în  cuşcă  şi
despre cum ar fi în libertate. Ei
aşteptau vizitatori şi se bucurau

de  fiecare  dată  când  veneau
copii. 

Ştefan Dumitraşcu
(grupa Năzdrăvanii)

Ursul polar

A  fost  odată  ca  niciodată  un
ursuleţ. În fiecare  zi, părinţii îi
dădeau  voie  să  meargă  la
prietenii  săi.  Pe  drum,  s-a
întâlnit  cu  o  familie  de  morse,
care se duceau la circ. Morsele
l-au invitat şi pe ursuleţ la circ
şi  s-au  distrat  de  minune.  La
întoarcere, ursuleţul s-a întâlnit
cu un pinguincare plângea pentru

că nimeni nu vorbea cu el şi toţi
îl  necăjeau:  balena  ucigaşă
dădea cu coada ei mare peste el
şi  racii  îl  ciupeau.  Ursuleţul  a
vorbit  cu  pinguinul,  s-au
împrietenit  şi  au  plecat
împreună acasă. 

Ştefan Dumitraşcu
(grupa Năzdrăvanii)
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Micuţul urs polar

A  fost  odată  ca
niciodată că dacă nu aş fi văzut
nu v-aş fi spus. A fost odată o
familie  de  urşi  polari:  mama,
tata  şi  un  mic  puiuţ.  Tata  urs
pleca  la  vânat  peşti,  foci  şi

pinguini. Mama urs avea grijă de
micuţul ei pui şi viaţa lor era la
fel ca a tuturor urşilor polari. 

Într-o zi, tata urs nu s-
a mai întors de la  vânătoare şi
mama urs a trebuit să plece să

caute hrană pentru ea şi pui. Se
scufunda  în  apa  rece,  prindea
peşti adunaţi în bancuri sau foci

speriate  şi  se  întorcea  la  puiul
ei.  Iarna  era  la  început  şi
vânătorii  îşi  făceau  provizii  de
carne  şi  blănuri  şi  mama  urs
căzu victimă gloanţelor lor.  Un
vănător  milos  găsi  puiul  şi  îl
trimise la grădina zoologică de la
Londra.  Când  am fost  în  vizită
acolo, l-am văzut şi eu. Crescuse
mare şi frumos. 

Iulius Ioniţă
(grupa Năzdrăvanii)

POVESTE

A  fost  odată  ca
niciodată un peştişor care trăia
într-o apă  curată ca cristalul. 

Într-o zi s-a întâlnit cu
un  peştişor  care  era  trist
pentru  că  trăia  într-un  loc
poluat.  Peştişorul  cel  trist  l-a
rugat  pe  cel  vesel  să-l
însoşească  în  călătoria  către
tărâmul  peştişorului  de  aur.  În
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călătoria lor,  au devenit foarte
buni  prieteni,  înfruntând  toate
greutăţile întâlnite în cale. 

Ajunşi  la  peştişorul  de
aur,  l-au  rugat  să-i
îndeploinească  dorinţa
peştişorului  trist,  aceasta fiind
de a-i curăţa locul de mizerie. 

Dorinţa  le-a  fost
îndeplinită şi aceştia s-au întors
fericiţi în locul cel curat.

Andrei Bordeianu
(grupa Năzdrăvanii)

Salut, pinguinule!

Un  grup  de  pinguini
mergeau  în  şir,  frumos

îmbrăcaţi, gata de petrecere. În

drumul lor s-au întâlnit cu un urs
polar  care  i-a  oprit  şi  i-a
întrebat:

-  Dar  unde  mergeţi  de
v-aţi pus fracurile? E petrecere
în cartier?

La  care  îi  răspunde  un
pinguin:     

            
-  O,  da!  Mergem să ne

dăm  pe  gheaţă  şi  să  ne
scufundăm în apele îngheţate! 

Cătălina Vasilache
(grupa Năzdrăvanii)

Ursuleţii de la circ

În  pădurea  de  alun
trăiau  odată o ursoaică cu cei
patru ursuleţi ai săi.

Doi  dintre  ei  erau
mândria  familiei,  niciodată  nu
ieşeau din cuvântul mamei. Toată
ziua îşi ajutau mama la treburile
casei,  mergeau  în  pădure  după
mâncare. Ceilalţi doi erau foarte
neasculători  şi  jucăuşi,  cât  era
ziulica de lungă nu făceau decât
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năzdrăvănii:  fugăreau  bieţii
iepuraşi,  umblau  în  stupul
albinelor după miere şi niciodată
nu făceau ceea ce li se spunea.

Într-o  zi,  în  timp  ce
ursuleţii cei răi se jucau, trecu
pe  acolo  circul  care  era  în

căutare  de  două  animăluţe
vesele  şi  jucăuşe,  pentru
atracţia  circului.  Când  au  aflat
ursuleţii de circ, nu au mai stat
pe  gânduri  şi  şi-au  luat  rămas
bun de la frăţiori şi mama lor şi
au plecat cu circul. 

Dacă  într-o  zi  va  veni
circul şi în oraşul nostru şi veţi
vedea doi urşi jucăuşi şi iubitori

de  copii  să  ştiţi  că  aceia  sunt
ursuleţii din povestea mea. 

Iulius Ioniţă
(grupa Năzdrăvanii)

Prietenii buni din viaţă

A  fost  odată  ca
niciodată un pinguin care mergea
pe gheaţă.

Din păcate, a căzut într-
o copcă în apă, iar ursul a fost
prietenos şi a ajutat la salvarea
pinguinului,  iar  pinguinul  i-a
mulţumit.

Din  greşeală,  ursul  a

lovit  foca,  pinguinul  rău  s-a
supărat, aşa că l-a avertizat să
nu mai rănească nicio focă.

Ursul  a  ascultat
pinguinul,  aşa că i-a pus câteva
pansamente ca să dezinfecteze
rana.  Aşa  au  devenit  buni
prieteni. 

Iustina Mihăianu
(grupa Năzdrăvanii)

Păţania pinguinului
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A  fost  odată  ca
niciodată un pinguin cu mama lui,
care se plimbau. Fără să îşi dea
seama,  s-au  îndepărtat  prea
mult  de  colonie  şi  s-au  întâlnit
cu un urs. 

Ursul se gândi pofticios
să îi mănânce.

Puiul  pinguin  s-a  uitat
mirat la urs şi i-a zis:

-  Tu  chiar  vrei  să  ne
mănânci?

Ursul se uită lacom spre
cei  doi  pinguini,  dar  a  alunecat
pe gheaţă şi a căzut în apă, dând
răgaz celor doi să fugă. Puiul de
pinguin  a  înţeles  atunci  de  ce

mama lui îl sfătuia mereu să nu
se apropie de urşi, pentru că ei
niciodată nu-i vor fi prieteni.

Abia  atunci  puiul  de
pinguin a înţeles sfaturile mamei
şi a trăit fericit până la adânci
bătrâneţi.  Ursul  nu  a  mai
încercat să mănânce pinguinii din
colonie,  pentru  că  nu-i  putea
prinde. 

Anastasia Ciuntu
(grupa Năzdrăvanii)

POVESTE

A  fost  odată  ca
niciodată un peştişor. Într-o zi,
peştişorul  se  juca  singur  pe
fundul oceanului, când, deodată,
apăru un rechin. 

- Am să te mănânc! a zis

rechinul.
Peştişorul  era  speriat,

dar  a  reuşit  să  îşi  păstreze
calmul  şi  repede,  în  gând,  şi-a
făcut un plan.
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- Îmi pare rău, domnule
rechin, dar nu mă poţi mânca! a
spus peştişorul.

-  De  ce,  mă  rog?  a
întrebat rechinul. 

-  Pentru  că  eu  sunt
foarte  important  în  viaţa
acvatică,  răspunse  peştişorul.
De fapt, sunt ca un prinţ pentru
acest ocean; toate animalele mă
respectă  şi  fug  din  calea  mea
când apar.

Rechinul  zâmbi,
nevenindu-i  a  crede  ce  zice
peştişorul  şi-l  întreabă  pe
acesta:

- Cum poţi dovedi?
-  Foarte  uşor,  zise

peştişorul. Mergi în urma mea în
timp ce eu  mă plimb pe fundul
oceanului.

Zis  şi  făcut,  rechinul
urmă  peştele  la  plimbare.  În
timpul  plimbării,  se  întâlni  cu

pisica de mare, care, când văzu
peştele,  nu-i  acordă  nicio
atenţie,  deşi  îi  era  foame  rău,
dar  când  a  dat  cu  ochii  de
rechin, fugi cât putu de repede,
ascunzându-se printre alge.

-  Ai  văzut?  întrebă
peştele  pe  rechin.  Pisica  de
mare se teme de mine. 
Continuându-şi  plimbarea,  se
întâlniră  cu  o  caracatiţă,  dar,
din  nou,  caracatiţa  nici  nu  se
uita  la  peşte,  iar  când  văzu
rechinul, nici nu ştia pe unde să
se ascundă.
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-  Ai  văzut?  zise
peştişorul. Până şi caracatiţa se
teme de mine. Acum mă crezi? 

Rechinul  era  complet
derutat. Cu capul plecat, acesta
şi-a  cerut  scuze  de  la  acesta,
promiţându-i  că-l  ca  respecta
întotdeauna  şi  că  nu-l  va  mai
supăra niciodată.

Aşa  că  peştişorul,
scăpând de rechin, nu mai putea
de fericire pentru că i-a venit în
minte  o  asemenea  păcăleală  şi
astfel putea să se joace şi să se
plimbe  fără  a-i  fi  frică  de
rechin.

Am încălecat pe-o şa, şi
v-am spus povestea aşa!

Mădălina Ciobotaru
(grupa Năzdrăvanii)

Zăpada cea şireată

Era  o  dimineaţă  rece,
iar leul şi tigrul ieşiră împreună
la joacă.

- Brrr... dar chiar e frig
astăzi! chicoti tigrul înfrigurat.

Strigătul  tigrului  făcu
să  cadă  zăpada  aşezată  pe  o
creangă deasupa lui. O parte din
omătul  rece  rămase  pe  nasul
tigrului,  iar  acesta  deveni
albăstrui. 

Apoi  o  altă  grămăjoară

căzu peste nasul leuţului. Bietul
pui de leu îşi privi nasul care se
învineţea de frig. 

- Hai să plecăm de aici!
se auzi strigătul clănţănind.

Zis  şi  făcut.  Cei  doi
prieteni încercară să se furişeze
tiptil  printre  copacii  acoperiţi
de zăpadă, însă zgomotul paşilor

lor  declanşă  o  altă  cădere  de
zăpadă. 

-  Ce  şireată  e  zăpada
asta!  şopti  tigrul.  Chiar  atunci,
leului îi veni o idee.

-  Poate  dacă  stăm
nemişcaţi ca nişte statui, zăpada
nu o să-şi dea seama că suntem
aici! spuse el.
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Îl  văzură  apoi  pe
elefant, care ţopăia vesel către
pădure, unde îşi zărise prietenii.

-  Oh,  nu!  Elefantul
poate  face  atâta  gălăgie,  încât
va  porni  o  avalanşă!  strigă
disperat tigrul. 

- Ssst, elefantule! şopti
tigrul.  Trebuie  să  faci  super-
linişte, altfel zăpada cea şireată
ne va prinde, explică el.

Elefantul  însă  păru  că
nici nu aude spusele prietenului
său.

- Atunci când vine vorba
de zăpadă şireată, elefănţeii nu
sunt  deloc  tăcuţi!  râse  el,  apoi
şuieră din trompa lui ca dintr-o
trompetă.

Poc!  Poc!  Poc!  Grămezi
de zăpadă începură  să  cadă  de
prin copacii din jurul lor.

-  După  ce  a  căzut,
zăpada cea şireată nu mai poate
fi şireată! continuă elefantul să
râdă.

-  Hei,  elefantul  are
dreptate, se auzi glasul vesel al
trigului.

Apoi  cei  trei  prieteni
începură  să  strige  şi  să  chiuie
prin  pădure  până  când  căzu
toată zăpada. 

-  Acum  zăpada  nu  ne
mai  poate  face  farse,  chicoti
tigrul.

Leul,  elefantul  şi  tigrul
erau  atât  de  fericiţi  încât
începură să construiască un om
de  zăpadă  pentru  a  sărbători
victoria lor. 

Andrei Bordeianu
(grupa Năzdrăvanii)
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Peştişorul auriu

A  fost  odată  ca
niciodată  un  peştişor  auriu.  El
tot timpul se juca de unul singur

în  apă,
când,
deodată,
venise
spre  el  un
peştişor

care  se  împrietenise  cu  el
imediat. 

Ei se jucau, alergau prin
apă  şi  multe  lucruri  frumoase
făceau împreună.

Într-o  zi,  când  ei  se
jucau,  peştişorul  auriu  se
hotărâse să îi  spună prietenului
lui  că  el  va pleca cu părinţii  în
altă apă.

Şi aşa cei doi prieteni s-
au  despărţit,  ţinând  minte  ce
frumos  s-au  jucat  şi  s-au
distrat. 

Florin Acatrinei
(grupa Năzdrăvanii)

Familia

A  fost  odată  ca
niciodată un leu. Leul acesta era
foarte
cuminte.
Mama  sa,
într-o zi,  i-
a spus: 

-
Du-te la prietenul tău puma. 

Ajuns la puma, acesta a
fost  foarte  fericit  că  s-au

întâlnit.
-

Vrei  să  ne
jucăm?  l-a
întrebat
puma.

-  Ce  vrei  să  jucăm?  a
întrebat leul.

- Hai să ne jucăm de-a
mama şi de-a tata. Să mergem în
junglă, poate găsim acolo şi alţi
prieteni. 

S-au
jucat  cei  doi,
s-au căţărat în
copaci.  Acolo
au  întâlnit-o
pe  maimuţică.
Şi-au  imaginat  că  maimuţica
este puiul lor. Acest pui nu era
foarte  cuminte.  Mama  îi  tot
spunea să nu se caţere prea sus,
pentru  că  se  poate  lovi.

57



Maimuţica  însă  nu  o  asculta
deloc.

Cei doi – puma şi leul –
şi-au dat seama cât e de greu să
fii părinte.

Ecaterina Olinici
(grupa Năzdrăvanii)

Animalele fericite

A  fost  odată  ca
niciodată  un  ursuleţ.  Ursuleţul
acesta avea o familie frumoasă.
Locuiau toţi fericiţi  într-o casă

luminoasă,  care  strălucea  de
curăţenie. 

Într-o zi  de primăvară,
ursuleţul a plecat
la  prietenul  lui,
pinguinul.
Pinguinul,  fericit
că  i-a  sosit
prietenul,  i-a
spus:

-  Ursuleţule,  hai  să
mergem  la  amicul  nostru  –
domnul Morsă! 

- Ai o idee foarte bună!
spuse  acesta.  Au  plecat
împreună spre locuinţa domnului
Morsă. 

Domnul Morsă i-a primit
cu bucurie:

-  Prieteni  dragi,  sunt
foarte fericit că aţi venit. Tama

m-a  invitat
la  un
spectacol.
Să  mergem
împreună! 

Au
plecat  toţi
fericiţi  la

circ. Aici sala era plină, luminile
erau  puternice,  totul  strălucea
ca în poveşti. 

Clovnul  i-a  invitat  pe
scenă să spună o poezie. Ei erau
adevăraţi actori. 

Toată  lumea  i-a
aplaudat,  ei  erau  foarte
bucuroşi.  A  fost  cea  mai
frumoasă zi din viaţa lor.

Ecaterina Olinici
(grupa Năzdrăvanii)
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