
 
  
 POEZII DESENATE      

Prof. Raluca BORICEANU 

Logoped școlar CJRAE Prahova 
 Citeşte / ascultă cu atenţie poeziile şi învaţă să desenezi!  
 Repetă versurile. Sigur te vei amuza, exersându-ţi dicţia!  
 Colorează imaginile aşa cum îţi place ! 

 
 

             
 
 
                                                                                        
                                                                        
                                                                     
 

                                                                                   
 

 LEUL 

LEUL 
Ca să faci un cap de leu 

Nu-i uşor, dar nu-i nici greu: 
Coama deasă a leului, 
Sunt razele soarelui. 
Şase scrii la mijloc 

I-ai făcut şi nas şi bot. 
Sub el desenezi frumos 
Un trei cu buclele-n jos, 

Pe care-l încercuieşti 
Fălcile să-i conturezi. 
Fă-i şi câteva mustăţi, 

Linii ce pornesc din fălci. 
Şi din stânga botului, 
Însă şi din dreapta lui. 
Te întorci la şase, sus, 

Unde ochii s-au ascuns. 
Fă un zero în stânga lui 

Şi-alt zero-n dreapta-l pui. 
Trei culcat, mai desfăcut, 
Cute-n frunte i-ai făcut. 

Rege e şi supărat, 
Corpul nu i-ai desenat. 

 

     Din litere, mai uşor, 
Poţi să faci un porcuşor. 
Un ,,O’’ mare, răsturnat, 

Corpul i l-ai desenat. 
Partea stângă-i va fi cap, 
Din o mic ochiul îi fac. 

Râtul e litera ,,E’’, 
,,M’’vor fi urechile, 
Iar codiţa-n partea dreaptă, 
Ca un ,,S’’ întors arată. 
În loc de patru picioare, 
Doi de ,,W’’el are. 
Ai văzut c-a fost uşor, 
Ca să faci un porcuşor? 
Acum tare mai guiţă, 
Porcuşorul nostru Ghiţă. 

 

   PORCUŞORUL  
PORCUŞORUL 



 
 

            
 
 
 
 
                                                                      
 

                                                                       
                                                          

                                                                        
 

Ştii acum cum să faci chipul         Fă-i şi cei doi ochişori, 
Hai să-l facem pe bunicul!           Care-ţi spun că orice-ai face, 

Sus în vârful capului,                     Bunicuţul tot te place. 
Niciun fir de păr nu pui.                Între ei, nas borcănat, 
Nici căciulă, nici tichie,                 Stă un şapte răsturnat. 
Fiindcă el are chelie...                    Doi de unu or să fie, 

Doar în părţi îi pui, de vrei,           O mustaţă colilie. 
Bucle din câte un trei.                    Să îi desenezi pe rând, 

De oval stau agăţate                       Chiar de sub nas începând, 
Şi atârnă într-o parte.                      Băţul scurt sub nas îl bagi, 

Când e gălăgie multă,                     Cel lung, în jos, oblic, tragi. 
Sprâncenele i se-ncruntă.                Fericit bunicul este 

Doi de unu desenezi,                       Şi pe sub mustăţi zâmbeşte. 
Ai grijă cum îi aşezi!                       Barbă îi mai trebuie, 

Beţele scurte în jos,                         Să poată s-o mângâie. 
Că bunicu-i mânios.                        Mulţi de trei pui jos la cap 

Cele lungi uşor le-am tras,              Şi barba ai desenat. 
Aducându-le spre nas.                     Bunicuţul acum poate, 

Sub sprâncene, rotunjori,                 Să te strige: Măi, nepoate! 
 Tot mândru cum e păunul 

Şi-n ogradă creşte unul 
Ce se umflă tare-n pene 
Că are la gât mărgele. 
Desenez întâi un doi,  
Sus e capul şi apoi, 

Peste cap, creastă buclată, 
Pun un trei, culcat îndată. 
Ochiul cu care priveşte… 
Un ,,o’’ mic se potriveşte. 

Ciocul pentru ciugulit, 
Il fac dintr-un ,,L’’ mai mic. 
Zici că de sub cioc, pe gât, 

Vreo doi struguri i-au 
crescut. 

Chiar aşa, fără de fir, 
Boabe mici şi mari înşir; 

Dese, una lângă alta 
Şi mărgelele sunt gata. 

Corp-litera ,,C’’ culcată, 
Din mărgele până-n coadă. 

Pe care i-o fac în spate, 
Din petale răsfirate. 

Răstorn doi de ,,F’’ uşor, 
Pentru fiece picior. 

Cântă-i, când e supărat 
Curcanul stă înfoiat! 

 

    BUNICUL  

PORCUŞOR

CURCANUL  

PORCUŞOR
Iepuraşul ştii tu oare 

Să il faci doar din ovale? 
Trupul e ovalul mare, 

Sub el două mici picioare. 
Altul mic pe cât se poate, 

E codiţa de la spate. 
Capul e-n cealaltă parte- 

Un oval mai măricel 
Şi lipite stau de el, 

Alte două lungi lăsate, 
Oblic, dreapta, către spate; 

Sunt urechile-i vestite 
Şi întotdeauna ciulite. 
Linii-mustăţi la botic 

Şi să vadă-un ochi mic. 
Ţup, ţup,ţup către răzor, 

Vrea să roadă un morcovior. 
 

IEPURAŞUL  
PORCUŞOR



                                                                      
 
  
 
 

 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                             
                                                                                   
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            

PĂUNUL  

PORCUŞOR Dintr-un ,,S’’ mare şi gros,       Ca să  strige-n poieniţă, 
Iese un păun frumos.                 După mândre păuniţe. 

I-am făcut cap, gât şi corp,          Coada trebui’ să-i desfac, 
Iar acum la cap mă-ntorc,         Să le fie lor pe  plac. 

    Să-i pun trei de ,,I’’, trei pene,        La capătul trupului, 
Drepte ca nişte antene.              ,,O’’mare e coada lui. 

  Zici că e un prinţişor,                 Dinspre margini înspre trup 
Prinţul păunaşilor.                      Pornesc mărgeluşe-n grup. 

Dedesubt, pe cap, biluţă,            Evantai de curcubeu 
Îi pun ochiul mărgeluţă,             Este coada lui mereu. 

Cu care atent priveşte,             Sub corp un ,,F’’răsturnat 
Când de duşmani se fereşte.           Şi încă unu’alăturat... 

Stă cuminte şi tăcut,                    I-am făcut două picioare, 
Fiindcă cioc nu i-am făcut.         S-o pornească la plimbare. 
Pun litera ,,M’’ culcată,              Tare-i mândru ,,Păunel’’, 

Tot la cap, în partea dreaptă,      Că nu-i pasăre ca el! 
 

 
 
Matematica te-nvaţă, 
Fluturelui să-i dai viaţă. 
Fă un zero mare, lung, 
Corp …deasupra, cap rotund, 
Aripile dacă vrei,  
Fă-le repede din trei: 
Unu-n dreapta, bucălat, 
Altu-n stânga, răsturnat. 
Îi lipsesc antenele! 
Pe cap desenezi un ,,V’’. 
Fluturele astâmpăr n-are 
Şi zboară din floare-n floare. 
 

 

 
 

Cuburile, peste noapte, 
Dârdâie-ngheţate toate: 

-Cred că până dimineaţă, 
Ne vom transforma în gheaţă! 

-Nu-i nimic, din voi îi fac, 
Zânei iarnă un palat. 

Tu, cel roşu eşti mai mare, 
Te aşez drept, în picioare. 
În faţă, jos, pentru poartă, 

O jumătate de roată. 
Sus îţi pun galben pătrat 

Şi-un triunghi, te-am terminat. 
Voi două, verzi, semănaţi 
Şi v-aşez în dreapta-fraţi. 
Iar pe cap vă pun uşor, 

Un triunghi roşior. 
Cubule roşu şi mare, 
Îţi fac două surioare! 
Cubul cel portocaliu 

Şi cu cel mic albăstriu, 
În stânga ţi le lipesc, 

Iar căciuli le potrivesc: 
Din două triunghiuri mici, 

Parcă-s fesuri de pitici, 
Toate turnurile au, 

Câte trei pătrate-n geam. 
Cuburile îngheţate, 

Construiesc în vis palate. 
 

FLUTURELE

EPORCUŞO

PALATUL 



 
  

                                                                          
 
 
                           

                                             
 
         
  
(Soft logopedic ,,Învăţăm să desenăm, poezii noi recităm’’/www.soft4kids.ro, Infomedia Pro,     
Bucureşti ; imagini : sursa youtube.com) 

          Ca să faci un roboţel , 
Desenează-un pătrăţel. 

În el două cerculeţe 
Vor fi ochii, beculeţe. 

Gura linie va fi, 
Ca să îţi poată zâmbi. 

Pe cap fă-i două antene- 
Două beţe cu inele. 

Leagă capul de-un drepunghi 
Ca să aibă şi el trunchi. 
Într-o parte şi- alta are 
Mâinile-două spirale. 

Sub trunchi, să meargă cu ele, 
Pune-i două ciocănele. 

 

Puişorul a crescut, 
Dintr-un ou eu l-am făcut. 

Creasta e un ferăstrău, 
Sus, pe capu-acestui ou. 
Dedesubt, două picioare, 
Cu degetele răşchitoare, 
Coada-panglici colorate, 
Desenează-i-o la spate. 
Îi mai trebuie să vadă, 
O bobiţă mică, neagră. 

Semicercu-i aripa, 
Ca să dea acum din ea. 

Ciocul-un ,,M’’ răsturnat, 
Cucurigu! a strigat. 

Pe bunica, tot din cifre      Tocmai bun de mirosit. 
Poţi s-o faci şi ia aminte:     S-o auzi cum îţi grăieşte, 

Chipu-i tot un zero mare,     Cifra şase gură-i este. 
Aşezat drept, în picioare.      Dacă vrei să te audă 

Răstoarnă un trei pe frunte,  Şi s-arăţi că nu e surdă, 
Pentru buclele-i cărunte.       Fă-i în dreptul nasului, 

Acum bunicuţa cere                       În afara capului, 
Ochelari pentru vedere.        Într-o parte-un şase întors 
Repede!I-ai desenat,               Dincolo, nouă pe dos. 

Ochelari din opt culcat? 
Prin lentile vezi uşor 
Câte-un punct-un ochişor. 
Ochelarii să nu-i cadă, 
Sub ei patru o să şadă. 
Ca un nas uşor lăţit, 

ROBOTUL

L 

COCOŞUL
L 

 BUNICA 


