
Pregătirea materialului

Imprimă paginile cu versuri (pag. 2,3 și 4) pe hârtie sau carton.  Dacă vrei, poți 

imprima și modelul colorat (pagina 5) pe verso.  Pentru a se păstra cât mai mult 

timp, poți lamina foile înainte de a le tăia. Păstrează cântecelele într-un săculeț și 

alege câte 2-3 pentru fiecare atelier, în fucție de tematică. 

Set de cântece

Despre material

Acest material este conceput de Edustudio Helsinki și face parte din proiectul 

Româna Împreună.

Despre proiect 

Proiectul Româna Împreună are ca scop formarea de comunități de părinți care 

să se sprijine reciproc în organizarea de ateliere în comunitate pentru preșcolari 

și să derulezeactivități în limba română, inspirate din interesele copiilor. Prin 

proiectul Româna Împreună echipa Edustudio Helsinki pune la dispoziție un set 

complet de materiale pentru coordonatori și părinți. Proiectul Româna Împreună 

este finanțat de Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni. Află mai multe pe 

pagina proiectului: www.romanaimpreuna.ro

Termeni și condiții

Edustudio Helsinki deține drepturile asupra întregului conținut și al imaginilor din 

proiectul Româna Împreună, dacă nu se menționează altfel. Nu ai voie să 

modifici,copiezi, reproduci, republici, distribui sau să vinzi versiunile digitale ale 

materialelor noastre. Nerespectarea acestui lucru se pedepsește conform 

legislației în vigoare. Dacă ai întrebări sau sugestii, ne poți trimite un e-mail la 

adresa info@edu-studio.fi 

www.romanaimpreuna.ro           



Bate vântul frunzele

Supă de zarzavat

Bate vântul frunzele, 
Se-nvârtesc moriștile, 

Rândunica așa zboară, 
Iar eu trag zmeul de sfoară.

Mama la plăcinte coace
Și bunica lână toarce
Tata trage la rindea

Iar eu bat din palme-așa.

Moșul taie lemnele
Eu adun surcelele
O fetiță dă la pui

Iar eu în copac mă sui. 

Am o c suț  mică ă ă

Eu bat la ușa casei , așa și așa

Am o căsuța mică, așa și-așa

Și-mi lustruiesc pantofii așa și așa. ..

Și fumul se ridică, așa și așa

ȚINE PASUUUL...ACCELERĂĂĂĂM

Cioc

cioc!

S-a dus gospodina să ia 
zarzavat,
Și vine acasă cu coșu-
ncărcat
Cu morcovi,
Cu varză,
Cartofi,
Pătrunjel,
Cu sfeclă,
Cu ceapă,
Că toate-s la fel!
 
Și toate încep să se certe 
pe masă:
-Ba, eu sunt mai dulce!
-Ba, eu mai frumoasă!
Dar morcov
Sau varză,
Cartof,
Pătrunjel,
Ori sfeclă,
Ori ceapă, 
Nu-s toate la fel?
 
Le ia gospodina pe rând 
să le spele,
Pe urmă le taie bucăți - 
bucățele:
Și morcov,

Și varză,
Cartof,
Pătrunjel,
Și sfeclă,
Și ceapă, 
Pe toate la fel!
 
Pe oala în clocot capacul 
tresaltă,
Și fierb sărăcuțele, fierb 
laolaltă:
Și morcov,
Și varză,
Cartof,
Pătrunjel,
Și sfeclă,
Și ceapă, 
Fierb, toate la fel!
 
Pe urmă, tac toate ...
Ce vreți să mai spună?
Căci supa e gata,
Și-i strașnic de bună!

Vulpe, tu mi-ai furat 
gâsca, dă-mi-o înapoi 
dă-mi-o înapoi, 
Vulpe, tu mi-ai furat 
gâsca, dă-mi-o înapoi
(hei) dă-mi-o înapoi, 

Că de nu, eu vin cu 
pușca și cu trei copoi,

Lele vulpe, fii cuminte, 
nu mai tot fura,

Vulpe, tu mi-ai furat 
gâsca, dă-mi-o 
înapoi,

(hei) nu mai tot fura, 

Vulpe, tu mi-ai furat 
gâsca, dă-mi-o 
înapoi,

Lele vulpe, fii cuminte, 
nu mai tot fura,

Că de nu, eu vin cu 
pușca și cu trei copoi.

Că de nu, eu vin cu 
pușca și cu trei copoi!

 dă-mi-o înapoi, 

Gâște fripte și 
plăcinte nu-s de 
dumneata,

(hei) nu mai tot fura, 

dă-mi-o înapoi, 

Că de nu, eu vin cu 
pușca și cu trei copoi,

Gâște fripte și 
plăcinte nu-s de 
dumneata!

Vulpe, tu mi-ai furat 
gâsca Versuri de: Otilia Cazimir Muzica:Tudor Gheorghe.



Înfloresc grădinile Vine, vine primăvara

 
Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim (bis) 

Și la horă noi pornim. (bis) 

Ne-nvârtim, ne răsucim (bis) 

Hai la stânga uite-așa
Și la dreapta tot așa. 

Și cu toți ne veselim. (bis)

Bat din palmeDrag mi-e jocul românesc

Drag mi-e jocul românesc,
Dar nu știu cum să-l pornesc

 
Hei, hei, tra-la-la
la,la,la,la,la,la,la

 
Bine de nu l-oi porni,

Eu rușine oi păți.
 

Hei, hei, tra-la-la
la,la,la,la,la,la,la

 
Nu te uita la cojoc,

Ci te uită la cum joc.
 

Hei, hei, tra-la-la
la,la,la,la,la,la,la

Înfloresc grădinile,
Ceru-i ca oglinda,
Prin livezi albinele

Și-au pornit colinda.
Cântă ciocârliile
Imn de veselie,
Fluturii cu miile

Joacă pe câmpie.
Joacă fete și băieți
Hora-n bătătură.

Ah! De ce n-am zece vieți,
Să te cânt Natură.

Vine, vine primăvara,
Se așterne-n toată țara,

Floricele pe câmpii -
Hai să le-adunăm, copii!

 
Crește, crește iarba verde,
Ciocârlia-n nori se pierde,

Haideți s-ascultăm copii
Al ei cântec din câmpii!

 
Cucu, cucu strigă tare,

Pitpalacul-n luncă sare,
Mieii zburdă pe câmpii,

Haideți să-i vedem, copii!



Un elefant se legăna

Un elefant se legăna
Un elefant
Se legăna,

Pe o pânză de păianjen,
Și fiindcă ea
Nu se rupea,

Au mai chemat un elefant.
 

Doi elefanți
Se legănau

Pe o pânză de păianjen,
Și fiindcă ea
Nu se rupea,

Se legănau

Au mai chemat un elefant.

Pe o pânză de păianjen,
Și fiindcă ea

Zece elefanți

Era prea grea,

Buf!

........................................

Toți elefanții au căzut!

Moș Crăciun

Moș Crăciun cu plete dalbe,

A sosit de prin nămeți

Și aduce daruri multe

La fetițe și băieți.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Din bătrâni se povestește,

Că-n toți anii negreșit

Moș Crăciun pribeag sosește

Niciodată n-a lipsit.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Moș Crăciun cu plete dalbe,

Încotro vrei s-o apuci?

Ți-aș cânta florile dalbe,

De la noi să nu te duci.

Moș Crăciun, Moș Crăciun.

Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge,
Are dor de ducă parcă ar fi nălucă.

Toată ziua prin zăpadă
Vine lumea să o vadă,

Săniuța e ușoară fuge parcă zboară.

Are tălpi lucioase, vârfurile-ntoarse,
Pod de scândurele să tot stai pe ele!

Toată ziua prin zăpadă
Vine lumea să o vadă

Săniuța e ușoară fuge parcă zboară

Peste hopuri sare, ca pe zmeu călare,
Hățul de-o să-ți scape, trânta e aproape,

Toată ziua prin zăpadă
Vine lumea să o vadă,

Săniuța e ușoară fuge parcă zboară.

Săniuța fugeCuculue pasăre sură

 
Cucule pasăre sură, cuc, 
Cucule pasăre sură, cuc, 
Ce tot cânți la noi pe șură
Cuculeană lugojană, cuc, 
Ce tot cânți la noi pe șură

Cuculean  lugojan , cuc, cu/cu ă ă
 

Ori ți-e foame, ori ți-e sete, cuc, 
Ori ți-e foame, ori ți-e sete, cuc,

Ori ți-e dor de codrul verde
Cuculeană lugojană, cuc

Ori ți-e dor de codrul verde
Cuculeană lugojană, cuc, 

 
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc,
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc,

Ci mi-e dor de codrul verde
Cuculeană lugojană, cuc

Ci mi-e dor de codrul verde
Cuculeană lugojană, cuc.

Cucu
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