


Cuvânt-înainte
 Dragi copii,

 Cărticica Zooalfabet vă ajută să faceţi două lucruri 
dintr-odată: să învăţaţi alfabetul limbii române şi să 
faceţi cunoştinţă cu multe animale.
 — Dar noi nu ştim să citim, veţi spune voi.
 — Aşa este. Zooalfabet se adresează preşcolarilor 
şi şcolarilor din clasa I. Înainte de a învăţa voi să citiţi, 
vă vor citi părinţii povestioarele despre fl uturaşul Fifi , 
melcul Gogu, Maca, răţoiul, Foxy, vulpiţa roşcată, şi 
despre multe alte animăluţe, care, la fi nal, vor deveni 
cu siguranţă prietenele voastre.
 Înainte de a vi se citi răspunsurile la întrebările 
referitoare la animalul respectiv, răspunsuri afl ate în 
carte la paginile 50-53, încercaţi mai întâi să spuneţi ce 
cunoaşteţi voi. Poate ştiţi.
 Dacă aţi dezlegat şi ghicitorile, înseamnă că deja 
aţi învăţat multe lucruri.
 Succes!

        Autoarele
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• Unde trăieşte? 
• Cu ce se hrăneşte? 
• Ce culoare are? 
• Cum se înmulţeşte? 
• Cât trăieşte?

Ariciul
Aa

Bibi a ieşit la plimbarea de seară. Şi-a 
lustruit acele, şi-a aranjat un pic freza 
şi acum se plimbă prin gradină.
S-a întâlnit cu prietenii săi: Omi —  
omi da, Flo — musculiţa veselă, 
Vera — privighetoarea, şi alţii…
Dar cel mai bucuros a fost când 
a găsit, căzute printre frunze, mere 
roşii, frumoase şi gustoase. 
Poft ă bună! 

Ghiceşte!

Merge ghemul pe cărare
Cu mii de ace în spinare.

•
Ce-i un pepene cu ţepi?
Ia gândeşte-te? Pricepi?
Şi răspunde-n doi, trei timpi
Cine are mii de ghimpi?

Ce alte animale al căror nume începe cu litera „A” cunoşti?
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Broscuţei Ada îi plac foarte mult 
insectele. Dar ce te faci când legi 
prietenie tocmai cu cel care ţi-ar fi  
servit drept prânz? 
Pentru că asta s-a întâmplat. Ada 
s-a împrietenit la toartă cu Luli — 
libelula cea frumoasă (era să spun 
cea gustoasă).
Cele două stau frumos de vorbă pe 
malul lacului.

Bb
Ghiceşte!

Nu-i pasăre, dar în copaci stă;
Nu-i vacă, dar paşte iarbă verde;
Nu-i peşte, dar în baltă înoată;
Nu-i lăutar, dar cântă noaptea.

•
Cine crezi că este oare?
Cine-ntruna numai sare?
Ea trăieşte şi în lac
Şi tot strigă: oac, oac, oac!

• Unde trăieşte? 
• Cu ce se hrăneşte?
• Ce culoare are? 
• Cum se înmulţeşte? 
• Cât trăieşte?

Broasca

Ce alte animale al căror nume începe cu litera „B” cunoşti?





8

Cc
• Unde trăieşte? 
• Cu ce se hrăneşte? 
• Ce culoare are? 
• Cum se înmulţeşte? 
• Cât trăieşte?

Capra

Ce alte animale al căror nume începe cu litera „C” cunoşti?

Capra Ida şi-a descoperit talentul. 
Ştie să sară peste obstacole, să facă 
gimnastică la paralele sau să stea în 
echilibru pe bârnă.
Drept care s-a înscris la Olimpiadă. 
Ştie că talentul nu e de ajuns pentru 
un rezultat bun, aşa că se antrenează 
foarte mult.
Succes!

Ghiceşte!

Are coarne şi bărbiţă,
Părul aspru şi-o codiţă.
Ea pe pomi se caţără,
Iedul drag îşi apără. 

•
Dă şi lapte,
E şi joc,
Poţi să tai lemne pe ea
Şi-n trăsură-o poţi vedea;
Cine-i năzdrăvana?





10

Dd
• Unde trăieşte? 
• Cu ce se hrăneşte? 
• Ce culoare are? 
• Cum se înmulţeşte? 
• Cât trăieşte?

Delfinul

Ce alte animale al căror nume începe cu litera „D” cunoşti?

Delfi nul Momo vrea o vacanţă. 
Unde să meargă altundeva decât 
la mare, acolo unde-i place 
cel mai mult? 
Ce poate fi  mai drăguţ decât o joacă, 
în valuri, cu mingea bine umfl ată? 
Yupiii!!!

Afl ă că...

…delfi nul doarme cu un ochi 
deschis.

•
…este unul dintre cele mai 
inteligente animale.

•
…poate supravieţui chiar dacă 
nu respiră 30 de minute.

•
…auzul lui este de 10 ori mai 
dezvoltat decât cel al omului.
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