
PROVERBE 

A
Apele mici fac râurile mari. 

Adeseori de înşeli dacă te iei după coaja copacului. 

B
Bate fierul cât e cald, că de se va răci, în zadar vei munci.

Buturuga mică răstoarnă carul mare. 

Bine faci, bine găseşti. 

C
Ce e în mână nu-i minciună. 

Ce poţi face astăzi nu lăsa pe mâine. 

Ce semeni, aceea răsare. 

Cine seamănă vânt, culege furtună. 

D
Dacă nu e cap, vai de picioare. 

De la sobă până la foc, pentru leneş e mult loc. 

Dreptatea niciodată nu piere. 

După furtună vine vremea bună. 

E
E mai greu a păstra decât a câştiga. 

E greu să îndrepţi un pom şi să ciopleşti un om. 

F
Foamea face bucatele mai bune. 

Fudulia este soră cu prostia. 

G 

Gândeşte astăzi şi pentru mâine. 

Gândul fuge mai iute ca vântu. 

H 

Hambarul gol nu are şoareci. 

Î 

În casa leneşului întodeauna este sărbătoare. 

L
Lăcomia strică omenia. 



M
Mărul nu cade departe de copac. 

N
Nici salcia pom, nici boierul om. 

O
Ochii înţeleptului văd mai departe. 

P 
Pisica cu clopoţei nu prinde şoareci. 

Plopul este destul de mare dar pe el poame n-are. 

R 

Răbdarea trece marea. 

Râde hârb de oală spartă. 

S 

Sare din lac în puţ. 

Sănătatea este cea mai bună avuţie. 

T 

Tăcerea este şi ea un răspuns. 

Timpul descoperă toate. 

Toţi copacii înfrunzesc, dar mulţi din ei nu rodesc. 

U 

Unde şcoala se iveşte pământul se-mbogăţeşte. 

Un nume cinstit e o comoară nepreţuită. 

V 

Vorba dulce mult aduce 

Vulpea cand n-ajunge la struguri zice să sunt acri. 

Z 

Ziua bună de dimineaţă se cunoaşte. 

Zidul alb e hârtia nebunilor. 

ZICĂTORI - JOCURI ÎN GRUP 

Din Oceanul Pacific
A ieşit un peşte mic
Şi pe coada lui scria
Ieşi afară dumneata 



 1,2,3...
Cine nu e gata
Îl iau cu lopata. 

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

Ursul doarme,
Ursul doarme,
Şi-a uitat
Bietul de foame
De el poţi scăpa uşor
Dacă eşti prevăzător. 

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

Deschide urechea bine,
Să vedem ghiceşti, ori ba
Cine te-a strigat pe nume?
Hai, ghiceşte, nu mai sta.
Ai ghicit, ai ghicit
Treci la loc, fii fericit! 

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

Unu, doi, trei,
Baba la bordei
Curăţă ardei
Pentru Moş Andrei
Moş Andrei s-a dus la piaţă
Şi-a căzut cu nasu-n gheaţă.
Şi s-a dus la farmacie,
Să cumpere alifie.
Alifie n-a găsit
Şi pe uşă a ieşit.
Negustorul a strigat:
- Vrei bomboane?
- Nu mi-e foame.
- Vrei halva?
- Asta, da. 
........................................ 

- Iepuraş drăgălaş,
Unde-ai fost ?
- La oraş.
- Un-te duci?
- La pădure.
- Ce mănânci?
- Fragi şi mure
- Unde dormi?
- În culcuş.
- Cum te cheamă?
- Marinuş. 



 Cântecelul ariciului 
Arici, arici, pogonici,
Ce-ai cătat pe-aici?
Am cătat să mă-nsor
Să iau fata lui Mosor
Cu cercei de ghiocei,
Cu salbă de nouă lei... 

Cântecelul berzei 
- Barză, barză,
Ce-ai în cioc?
- Un boboc.
Dar în guşă?
- O căpuşă.
- Vino la noi după uşă.
Dar în gheare?
- Răşchioare. 


