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Era odată un băiețel care putea să 

alerge, să sară și să se cațăre. Putea 

chiar să facă și un sunet ca de 

pescăruș. 

Dar nu putea să înoate. 

Dar, vai, cât 

de mult își 

dorea!



Apoi, într-o zi ... 

… el a

observat 

un 

peștișor 

care nici 

el nu 

putea să 

înoate. 



El a vrut să 

ajute 

peștișorul. 



Așa ca l-a pus în apă … 



... și peștișorul s-a bucurat! 



Dar și băiatul își dorea 

să învețe să înoate. 



Așa că peștișorul 

 i-a arătat băiatului  

cum să-și bage gura 

 în apă și să respire.



Ce distracție!



Următoarea zi, băiatul și-a amintit 

ce l-a învățat peștișorul. 





Așa că acum băiatul putea să 

alerge, să sară și să se cațăre, putea 

chiar să facă un sunet ca de 

pescăruș și să înoate. 







 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




