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- Ninge!

Cari și Moni ies la joacă. Se îmbracă bine. 

Cari are fular, căciulă și mănuși mov. Moni are fular și 
mănuși roșii. 
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- Vine! strigă Cari și aruncă un bulgăre de zăpadă spre
Moni.

Dar Moni se ferește. Bulgărele trece pe lângă ea.
Moni aruncă un bulgăre de zăpadă spre Cari. Începe 
bătălia cu bulgări de zăpadă. E distracție mare.
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- Am o idee! spune Moni. Să facem un om de zăpadă!
- Bine. Avem nevoie de o mătură, nasturi, o pălărie și un
morcov.

Cari începe să facă primul bulgăre. 
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Moni a revenit cu un morcov și o pălărie.
- Nu am găsit mătură.

Cari frământă zăpada. Vrea să facă un bulgăre mare. 
Zăpada nu se lipește.
- Încerc și eu! spune Moni.

4



Cari și Moni se străduiesc, dar zăpada nu se lipește.  

Nu e ușor să faci un om de zăpadă. Ei încearcă să 

facă bulgări mari. 
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- Nu pot face un bulgăre mare, spune Cari supărat.
- Bulgărele meu e mic, dar stă, spune Moni.
- Să facem un om de zăpadă mic! propune Cari.
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După mai multe încercări, Cari face un bulgăre mic.

Îl pune cu grijă peste bulgărele lui Moni. 
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Apoi îi pun nasul de morcov. Apoi pălăria. Apoi o 
mână. Ochi din nasturi.
- Gata omul de zăpadă! E mic, alb și curios.
Cari și Moni se bucură. Au făcut un om de zăpadă
perfect.
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