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Singur merg la doctoriţă 
 
 

Am la deget o bubiţă 
Este mică dar mă doare, 
Singur merg la doctoriţă, 

Să n-o las să crească mare. 
-Bravo! zice  doctoriţa, 

Eşti copil adevărat, 
Ia arată-mi tu bubiţa! 

Şi la deget m-a pansat. 
Eu n-am plans şi n-am ţipat 

Şi acum m-am vindecat. 
 
 
 
 



 

 Nu mânca la întâmplare 
 
 

Prăjituri mănânci? Bomboane? 
Şi mai zici să nu te cert? 

Păi, nu ştii măi năzdrăvane 
Cum că dulcele-i desert? 

 
Poţi mânca o prăjitură, 
Ceva dulce după masă, 
Dacă vrei să ai dantura 
Sănătoasă şi frumoasă. 

De nu vrei, ca dintr-o toană 
Să-ţi strici pofta de mâncare 
Nu mânca nici o bomboană 

Între mese la-ntâmplare. 
 
 



Se întâmplă adesea-n joc 
 

Ieri m-am zgâriat un pic, 
Dar nu m-a durut deloc, 

N-am spus nimănui nimic, 
Se întamplă adesea-n joc. 

Când în zori m-am deşteptat, 
Vai, vai, vai, plângeam în pat. 

Mama iute a venit, 
M-a văzut şi m-a luat 

Şi la doctor ne-am oprit. 
Şi ştiţi voi ce s-a-ntâmplat? 

Doctorul m-a vindecat. 
 

 



Joaca 
 

Mergi la joacă, joaca-i bună. 
Când alergi, când faci mişcare 

Zi de zi, lună de lună, 
Creşti mai sprinten şi mai mare. 

 
Poţi să vezi cum pe-o crenguţă 

De copac, elastică, 
Chiar şi puiul de maimuţă 

Face-n zori gimnastică. 
 

Însă joaca dacă-i multă, 
Nu prieşte nimănui. 

Puiul de maimuţă ascultă 
Când îl cheamă mama lui! 



 

Eu de muncă nu mă sperii 
 

Eu nu-s fată, sunt băiat, 
Dar nu-mi las în graba mare 

Toate hainele pe pat, 
Jucării la întâmplare! 

Căci de muncă nu mă sperii 
Haină, şort, pantalonaşi, 
Mi le scutur, mi le perii 

Şi le pun pe umeraş. 
Nici pe haine, nici pe ghete 
Nu las fir de praf sau scamă 

Curăţenia, băiete, 
Sănătăţii-i este mamă ! 

 



Cu săpun, sub duşul cald 
                            

Eu o dată-n zi mă spăl 
Cu săpun, sub duşul cald 
Şi nu ies din baie până 

Nu prind duşul bine-n mână 
Şi-ncep iute -a mi-l petrece 

Peste trup cu apă rece 
Şi astfel mă bălăcesc 

Organismul să-mi călesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Mersul 
 

Şi când mergi pe drum, să ştii 
Să mergi drept printre copii. 

Capul sus, să ţi se vadă 
Pieptul înainte scos. 

Când vei trece tu pe stradă 
Să fii mândru si frumos. 

 
 
 
 
                           



Până când m-oi face bine 
 

Nu ştiu cum, parcă-ntr-o clipă, 
M-am îmbolnăvit de gripă. 

Ţin batista tot la nas, 
Că strănut la orice pas. 

Merg la doctor singurică, 
Fiindcă mie nu mi-e frică 

De nici o injecţie 
Şi de nici-o frecţie, 

Beau şi ceai, iau şi aspirine 
Până când m-oi face bine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Dacă folosea batista 
    

Ieri cu mâna nespălată 
Ochii şi-i freca o fată. 

Şi am văzut că-şi şterge ochii 
Chiar cu poala unei rochii. 

 
Ochii-acum o dor şi-i tristă. 

Dacă folosea batistă 
N-avea ochii lacrimosi , 
Ci frumoşi şi sănătoşi. 

 



Tare bine...de-o ureche! 
 
                 Iată, deci, că şi Motanul 
                 A făcut o mare gafă. 
                 Ieri şi-a perforat timpanul 
                 Nătărăul, c-o agrafă. 
 
                 Era rău fără pereche! 
                 I-a spus Pisa şi Pisica 
                 Să nu bage în ureche 
                 Nici agrafe, nici nimica. 
 
                 N-a dat însă ascultare, 
                 Şi acuma, vorba veche, 
                 A rămas Motanul tare... 
                 Tare bine ...de-o ureche! 
 
 
 
 



 

Mi s-a-mbolnăvit păpuşa 
 

Mi s-a- mbolnăvit păpusa 
Fiindca-i mult prea jucăuşă. 

Ea pe stradă s-a jucat, 
Însă nu s-a mai spălat. 

Şi cum n-a vrut să se spele 
Se tot scarpină pe piele! 

 
 
 



 

Cum m-au învăţat părinţii 
 

Eu nu-s băiat,ci sunt fată, 
Dar nu s-a-ntâmplat vreodată 

Să merg seara la culcare 
Nespalată pe picioare. 

Şi-mi spăl mâinile şi dinţii 
Cum m-au învăţat părinţii. 

Iar la şapte fără zece, 
Când lumina-i fără frâu, 

Cu săpun şi apă rece 
Mă spăl iute până la brâu, 

Dinţii-mi spăl şi-mi trec prin plete 
Pieptenul şi-mi fac codiţa, 
Îmi beau ceaiul pe-ndelete 
Şi-apoi merg la grădiniţă. 

 
 



Dacă vrei să scapi de boală 
 

Azi am învăţat  ceva, 
Dar ceva folositor, 
Doctoria nu se ia 

După sfatul tuturor. 
 

De aceea, ţine minte, 
Fără nici-o şovăială 

Doctorului calcă-i pragul 
Dacă vrei să scapi de boală. 

 
 



 

Dacă nu se grozăvea 
 

Un pui de urs se grozăvea 
La câţiva paşi de vizuină, 

Că dacă vrea, el poate pe-o măsea 
Să spargă nuci şi sâmburi de măslină. 

Şi orice altceva, oricât de tare, 
Dacă e bun, desigur, de mâncare. 
Şi-a spart, a ronţăit el toate cele 

Până-ntr-o zi, când una din măsele 
Făcu odată ”cranţ” şi s-a crăpat. 

Durerea în adânc l-a fulgerat. 
Urla, gemea, pe jos se tăvălea, 
Vai, cruntă e durerea de măsea! 
Şi dacă la dentist nu se ducea, 

El şi mai tare o păţea! 
Acum se uită pe furiş 

Cum fraţii lui mănâncă-n zmeuriş. 
 
 

 



 

Mi-a spus mama şi ţin minte 
 

Mi-a spus mama şi ţin minte 
Că nici lapte,ceai sau supă 
Nu se soarbe prea fierbinte 

Şi nici nu e bine după 
Ce-ai mancat astfel,să treci 

Să sorbi altele prea reci. 
Când sorbi supe prea fierbinţi 

Sau prea rece-i băutura, 
Sare smalţul de pe dinţi 
Şi-ţi rămâne ştirbă gura, 
Iar cu timpul în stomac 

Tot mai multe răni se fac. 
 
 



Dinţi noi 
 

-Mamă,mi-a căzut un dinte, 
O să-mi crească altul nou? 

-Dacă-asculţi şi esti cuminte 
Şi mănânci şi unt şi ou, 
Lapte, carne, ia aminte, 

Şi fasole şi năut, 
O să-ţi crească un alt dinte, 

Mai bun decât cel căzut. 
Şi alţi dinţi or să-ţi mai cadă, 

Dar să vezi, că an de an 
Dinţii-n gură or să şadă 

Mai frumoşi, ca de mărgean. 
 
 
 



Mai întâi de toate 
 

După muncă, după joacă, 
Şi mâncarea-i mai gustoasă. 
Eu sunt sigur c-o să-mi placă 
Şi-n curând voi sta la masă. 

 
 

Dar m-aşteaptă ea mâncarea, 
Mai întâi pe mâini spălarea! 

 
 



La aceeaşi oră 
 

Cel ce mănâncă brânză, carne, lapte 
Şi fructe, zarzavaturi, dulciuri bune 

Şi tot ce mama-n farfurie-i pune 
Şi doarme liniştit întreaga noapte, 
Acela creşte mare, zdravăn, iute 
Şi sănătos,dar masa şi gustarea, 

Precum somnul, ca şi deşteptarea, 
La-aceeaşi oră trebuie făcute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
           
 
                                 
 
      
             
                       
  
  
                    
                                                                                                                       

 


