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Găsiţi perechile de sinonime aflate în strofele de mai jos: 

 

PROVERBIALĂ 

 

Un prieten e mereu 

Săritor când eşti la greu. 

Şi nu-ţi cere-n schimb 

nimic 

De aceea ţi-e amic. 

 

 

LĂUDĂROSUL 

 

Un asin cu papion 

Spune că e campion, 

Înţelept şi temerar, 

Dar minte ca un măgar. 

 

 

 

             HĂRNICUŢA 

 

Am desenat pe fustiţă 

O frumoasă gărgăriţă. 

Şi m-am gândit ca pe bluză 

Să fac tot o … buburuză. 

 

 

 

 

 

DISTRACTIVĂ 

 

Şapte pitici pe potecă 

Se duceau la discotecă. 

Şi-n urma lor, pe cărare,  

Venea Făt-Frumos călare. 

 

                                        

LUI  GRIVEI 

 

Aş vrea multe să-l învăţ 

Fără mătură şi băţ, 

Dar dacă nu s-o putea 

      Am să caut o nuia. 

 

 

               DE IARNĂ 

 

Mâine, dacă nu mai ninge,  

Am să ies să bat o minge. 

Dar acum stau în salon 

Şi mă uit lung la balon. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?q=g%C4%83rg%C4%83ri%C5%A3%C4%83&start=163&um=1&hl=ro&sa=N&rlz=1R2ADRA_enRO420&biw=1024&bih=513&tbm=isch&tbnid=9c-XChoBHB1l2M:&imgrefurl=http://pixabay.com/ro/doamn%C4%83-desen-animat-bird-bug-uri-29943/&docid=hNkUo6FO8SzBGM&itg=1&imgurl=http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/12/13/03/lady-29943_640.png&w=640&h=462&ei=g8Z1UNn9B8rXtAbelYEI&zoom=1&iact=rc&dur=234&sig=117739754918422210923&page=13&tbnh=144&tbnw=199&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:163,i:257&tx=91&ty=


SETE 

 

Când un puţ eu întâlnesc 

Să beau apă mă opresc. 

Cea mai rece, cea mai 

bună 

Este apa din fântână. 

 

 

DESENATORUL 

 

Am reuşit dintr-odată 

Să fac pe caiet o roată. 

Şi acum am să încerc 

Să mai desenez un cerc. 

 

 

FRICOSUL  

 

Să-l duc la stomatolog 

Trebuie întâi să-l rog,  

Să mă supăr, să insist. 

Se cam teme de dentist! 

 

 

ROŞU, GALBEN ŞI ALBASTRU 

 

Trei culori îngemănate 

Pe drapel sunt imprimate; 

Totdeauna mi-a fost drag 

Să privesc al nostru steag. 

 

 

 

 

FANTEZIE NOCTURNĂ 

 

Stau la geam, mă uit afară, 

Timpul trece parcă zboară, 

Noaptea-i rece şi albastră,  

Intră luna pe fereastră. 

 

 

 

            DORINŢĂ 

 

Un militar dintr-o fanfară 

Cânta din goarnă într-o seară. 

De-atunci dorinţa mea secretă 

E să-mi cumpăr o trompetă. 

 

 

         CURAJOSUL 

 

Iepuraşul Puf cel Mic 

N-are teamă de nimic, 

Dar când e la o adică 

Şi de umbra lui i-e frică. 

 

 

             LA FOTO 

 

Fotografia la minut 

Întotdeauna mi-a plăcut, 

Însă la noi domnul Vasile 

Îmi face poza la trei zile. 

 

      

 

 

http://www.google.ro/imgres?q=bugs+bunny&start=107&hl=ro&biw=1024&bih=513&tbm=isch&tbnid=udHTa43KG6n92M:&imgrefurl=http://www.375games.com/bugs-bunny-racing.html&docid=EoIi2If9h7UxEM&imgurl=http://375group.com/file/bugs-bunny-racing.jpg&w=284&h=221&ei=j9t1UKPgF8vLtAbM8oHYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=218&dur=844&hovh=176&hovw=227&tx=157&ty=141&sig=117739754918422210923&page=8&tbnh=140&tbnw=152&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:107,i:1


   LA IARBĂ VERDE 

 

Astăzi cortul mi-l desfac 

Sub cel mai bătrân copac. 

Cred c-am găsit aşadar 

Un arbore secular. 

 

     

INSTANTANEU  

 

Trecea un moş prin Bucureşti 

Venit parcă din cartea cu 

poveşti, 

Era bătrân din cale-afară 

Purtându-şi anii drept povară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÂNDRIE 

 

Fratele nostru mai mare 

Este doctor pe salvare. 

         Despre el vecinii spun  

    Că-i un medic foarte bun. 

 

  

      METEOROLOGICĂ 

 

Ieri a fost furtună mare, 

Astăzi a plouat cu soare, 

       Mâine s-ar putea să fie 

       Iar o mare vijelie. 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?q=batr%C3%A2n&start=101&um=1&hl=ro&rlz=1R2ADRA_enRO420&biw=1024&bih=513&tbm=isch&tbnid=SAAWR_YdeY7Q1M:&imgrefurl=http://www.tablouri-de-vis.ro/tablouri_cu_portrete_nuduri/carmen_tanasescu/batran_evreu/&docid=IsYa1oCtoF4Z4M&imgurl=http://www.tablouri-de-vis.ro/images/pix_big/tablouri_cu_portrete_nuduri_carmen_tanasescu_batran_evreu.jpg&w=464&h=600&ei=Ut11UPehGNDptQaXiIDQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=2&dur=156&hovh=255&hovw=197&tx=137&ty=69&sig=117739754918422210923&page=9&tbnh=151&tbnw=113&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:101,i:
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