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Dragi cititori,

A fost odata ca niciodata un grup de copii, mici scriitori  
cu mare talent. Am pus la un loc ideile lor, dar si desenele cu care 
si-au ilustrat povestile.

Va invitam sa va bucurati de aceasta colectie si va dorim  
LECTURA  PLACUTA! 

Mai 2012
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Erau odata niste albine. O albina 
avea un pui mai ciudat, roz. Albinuta aceea 
era frumoasa, dar cand mergea sa culeaga 
flori a venit o pasare. Albinuta nu stia ca era 
in pericol. 

O pasare mai mare vroia sa o manance. 
Dar pasarea colibri a venit sa o salveze. Pasarea 
cea buna a intepat-o cu ciocul ei ascutit pe 
pasarea cea rea si a alungat-o. 

Albinutele
…Delia…
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Albinuta i-a facut cunostinta 
pasarii celei bune cu  mama ei si cu celelalte 
albinute din stup. Ca sa o rasplateasca pe 
pasarea cea buna, i-a spus: “Poti sa stai in 
copacul alaturat” si au dat si o petrecere 
pentru pasarea colibri.
Au petrecut, au mancat un tort mare de flori, 
ornat cu polen si cu nectar, indulcit cu miere 
facuta de albine. 

Dupa petrecere, fiecare s-a dus sa se culce si dupa aceea 
au trait impreuna toti fericiti , cu exceptia pasarii celei rele, 
care fusese alungata.
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Intr-o dimineata, copacelul 
vesel s-a intalnit cu o randunica. Apoi 
copacelul s-a intalnit cu un soare, au 
vorbit impreuna si au zis ca vor sa 
devina buni prieteni si sa se joace in 
fiecare zi. Au devenit buni prieteni si a 
doua zi copacelul, cand a vrut sa 
gaseasca drumul spre prietenii sai, s-a 
pierdut. 
Apoi a venit un lup si l-a salvat pe 
copacel si s-au dus la prieteni, cu care si 
lupul s-a imprietenit. Lupul a zis ca vrea 
sa se joace cu ei in fiecare zi si sa fie 
prieteni si a promis ca nu ii musca. 
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Copacelul vesel
…Mariuca…

Pentru ca in prima zi lupul a muscat-o pe randunica, a curs foarte 
mult sange, iar randunica a fost la doctor sa se insanatoseasca.



Copacelul s-a suparat si s-a dus la albinute. Albinutele au crezut 
ca era un hot care vrea sa le insele si l-au intepat. Apoi au zis albinele: 
“Imi pare rau, am crezut ca esti un hot.”, apoi albinutele s-au suparat si 
au facut infarct. Dar ca sa nu moara, s-au dus la doctor care le-a facut 
injectii in picior. 
Si au plans si au invatat ca nu e bine sa intepe, ci sa intrebe mai intai.
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A treia zi au fost impreuna, dar lupul era nazdravan si l-a 

muscat pe soare. Soarele nu a putut rezista pana la spital si a murit.
A patra zi, copacelul s-a suparat pe lup si l-a lovit si a murit. Si 
copacelul a ramas fara prieteni. 

Copacelul s-a intalnit cu un corb si o vulpe. Apoi, 

vulpea, corbul si copacelul s-au dus sa se culce. Vulpea l-a 
pacalit pe corb ca in stupul albinelor se gasesc tantari si 
capuse. Corbul s-a dus sa vada daca e adevarat, a vazut ca 
nu si …a facut infarct. In urmatoarea zi, vulpea i-a zis 
copacelului ca nu-i placea de corb pentru ca era rau. 
Copacelul s-a suparat si asa a murit si vulpea.



Fluturele magic
…Briana…
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A fost odata un fluture care era de fapt o 
zana care a vrut sa se transforme in fluture. Si asa 
a devenit povestea “Fluturele magic”.

Si fluturele magic s-a dus  cu ea in padure 

si acolo a facut cu magia sa un loc minunat unde au 
crescut flori, nuferi, copaci si au disparut toate 
mizeriile. Vrabiuta i-a multumit pentru bunatatea 
si harnicia ei. 

S-a intalnit cu o vrabiuta  care i-a spus 

ca nu mai are copaci unde sa ciripeasca toata 
ziua. 
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In schimb, ca rasplata, vrabiuta 
i-a promis ca poate sa se marite cu fiul ei.
Fluturele a zis: “Eu am deja un sot”, dar 
vrabiuta ii spune: “Daca te mariti cu fiul 
meu, o sa ai un castel.” 

Dar cine nu stie ca vrabiuta era doar 

o vrajitoare urata si rea, care vroia sa faca 
numai rau. Fluturele, care era foarte 
increzator, a zis ca poate divorta si se va 
marita cu fiul vrabiutei. Dupa ce s-a maritat 
cu el, a vazut ca era un om rau ca si mama lui. 
El a ars casa si fluturele a zburat infricosat. 
Apoi a venit sotul ei dintai si a salvat-o si au 
trait cu totii fericiti in padurea cu copaci.



A fost odata ca niciodata un iepuras 
pe nume Urechila. El nu mai mancase de mult 
timp si vroia un morcov. 

Iepurasul infometat
…Alexia…

www.AtelieruCuDeToate.ro

A doua zi a gasit un camp 
plin cu morcovi si a cules unul din 
pamant. 
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A visat ca locuia intr-un camp plin 
cu morcovi si in fiecare zi manca cate un 
morcov delicios. Pana intr-o zi cand s-au 
terminat toti morcovii. Iepurasul s-a gandit: 
“De ce nu am pastrat morcovi si pentru 
iarna?”. Iarna aceea a fost foarte infometat si 
si-a dat seama ca nu trebuia sa manance toti 
morcovii si ca a fost prea lacom. 

Cand s-a intors acasa, si-a luat 
cina. Apoi s-a culcat linistit si multumit. 
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Apoi iepurasul s-a trezit si s-a gandit ca toamna aceea 
va culege multi morcovi din camp ca sa-i ramana si pentru iarna. 
Iepurasul a fost multumit in iarna aceea, caci avea ce sa manance.



Soarele a rasarit vesel de 
dimineata si a inceput sa 
incalzeasca oamenii si copiii 
cuminti. A venit un baiat rau si a 
ras de soare: “Soare prost! Soare 
prost!”

Soarele vesel
…Antonie…
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Soarele s-a suparat si a plecat 
la culcare si a trimis luna in locul lui, 
aducatoare de furtuna.
Copilul a crescut si a imbatranit si un 
fulger l-a lovit. 

Soarele a plecat in alta tara si 
a luminat numai copiii cuminti.


