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Cuprins

    ZIUA E ACTIVĂ
Ziua avem energie,
Optimism și bucurie.
Pe căluți să-ncălecăm,
Curajul să-l educăm!
Povestea din cap de listă:

    Alice, micuța ciclistă – pag. 7

      SEARA-I CREATIVĂ
Când pe cer luna răsare,
Vrem povestea de culcare.
Mintea ni se liniștește,
De vise se pregătește.
Poveștii de seară-i spune:

  Omulețul fără nume – pag. 19
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Au fost odată ca niciodată două poveşti pentru copii:

povestea unei fetițe curajoase, 
pe nume Alice,

şi povestea unui băiețel 
foarte special, 
căruia îi vom spune Omuleţ.
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Fiecare  poveste  avea  o  căsuță,
cărticica  în  care  locuia.  Erau  micuțe
cele două povestioare, şi micuțe erau şi
cărticelele  în  care  locuiau  ele.  Foarte
diferite  între  ele,  dar  frumoase  şi
atrăgătoare amândouă.

Într-o  bună zi,  cele  două  cărticele  s-au
întâlnit pe rafturile unei biblioteci. Au nimerit
una lângă  alta și s-au îndrăgit pe loc. Mai
mult decât atât, fiecare din ele a fost atrasă
de căsuța celeilalte poveşti,  tocmai fiindcă
era atât de diferită de a ei. Atât de mult le-a
plăcut fiecăreia cealaltă cărticică, încât şi-au
dorit să facă schimb.
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Așa că au încercat
Și o vreme s-au mutat.
Era nou, încântător,
Se simțeau în largul lor.

Apoi, însă, le-a atins
Un dor mare, necuprins.
Înapoi vor să se mute,
Sub coperte cunoscute.

Așa au ajuns la tine,
Și le este tare bine,
Adunate-ntâia oară 
Într-o carte de povești,
Căci de-acum, ori zi, ori seară,
Poți pe-oricare s-o citești.

Le-a venit însă, deodată,
O idee minunată:
Amândouă să rămână
Într-o carte, împreună.

Tare mult s-au bucurat
Și alături s-au mutat,
Căpătând copertă nouă,
Să le-ncapă pe-amândouă!


