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 Când mergem pe jos 

și drumul este lung, 

cântăm. 



Să nu te temi! 
Suntem împreună. 



 Ești în siguranță, ca 
puiul lângă cloșcă.  



 Dacă ne prinde 

ploaia, ne punem 

pălărie. 



De tună și fulgeră, să nu 

te sperii. Suntem 
împreună. 



Mergem împreună. 
Nu ne plictisim.  
Privește în jur!  
Ce vezi?  



 Dacă vezi ceva 
amuzant, arată-mi și 

mie! 



Când încep să te doară 
picioarele, să știi că am ajuns. 
Am ajuns la cabinetul medical. 



Medicul se uită în gât și în 

urechi.  

Îți ascultă plămânii. 

Asta ca să crești mare și 

puternică. 



Te-ai speriat? Te țin de 

mână.  

Medicul îți ia tensiunea 

cu acest aparat isteț. 



 La cabinetul medical ne dau 

medicamente.  

Ne spun ce să facem ca să fim 

cu toții sănătoși. 

Acum pornim înapoi spre casă. 



Ai văzut atât de multe! Ai 
obosit… 
Acum este timpul să dormi. 
Somn ușor! 
Vise plăcute! 






