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Plus!

Această carte îi aparţine
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Este ziua de spălat șosete.



O, nu! Șosețică pică!
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Trebuie să ajung acasă,
spune Șosețică.
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Știi drumul spre casă?
întreabă Șosețică.
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Nu, dar ia asta!
spune robotul.

6



Știi drumul spre
casă? întreabă

Șosețică.
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Nu, dar ia asta, spune Șoricel.
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Știi drumul spre
casă? întreabă

Șosețică.
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Nu, dar ia...
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UPS!!!
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Poate că biluță știe drumul
spre casă, spune Șosețică.

13



Îl știe! spune Șosețică.
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Șosețică e fericit!
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Și Keitu își imaginează că este leu!
Confecționează-ți singur o șosețică.

Șosetele au personalități diferite, așa că
alege-ți preferata.

Ai nevoie de:
 

      - un adult care să te ajute

- o șosetă
   - doi nasturi

     - un ac și ață

 

Instrucțiuni:
Roagă un adult să coase

nasturii pe șosetă.
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