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     Bogăţiile toamnei 
Mocanu Alin şi Triş Denis 

 

A venit tomna târzie  

Cu arome dulci şi fine,  

Cu covoare aurite; 

Ia te uită, ce minune! 

 

Ia te uită c-a venit 

Toamna dulce de baladă, 

cu alai de frunze multe,  

Vine vântul să le sufle. 

  

În livadă ne-a adus 

Fructe dulci si aromate. 

Vine toamna să le coacă 

Altă zi şi altă joacă. 

 

 

 

Toamna 

 

Gavrilescu Denisa şi Ţăranu Mădălina 

Toamnă dulce şi bogată,  

Eşti o zână colorată. 

Tu ne aduci în dar 

Mere bune, pere-n car. 

 

Frunzele împodobesc 

Un covor ele croiesc. 

Fructe bune şi gustoase 

Oamenii le pun pe mese.  
 
 
 
 

 

Toamnă rodnică 
Lămăşanu Ema şi Daraban Mara 

 

Din copaci cad frunze mii, 

Ca steluţe aurii,  

Toamna vine răcoroasă 

Şi ne-aduce brumă deasă. 

 

Pleacă mulţi cocori 

Şi rămânem singurele, 

Şi-aşteptăm să vină-n zori, 

Toamnă, toamnă eşti bogată 

Şi ne plac roadele tale! 

 

 

 

 

Colindul toamnei 

 
Iacob Irina şi Caulea Teodora 

 

Toamna ne bate în uşă 

Şi ne-aduce tot ce-i bun. 

Est plină de surprize, 

De culoare şi parfum. 

 

Oameni, mici şi mari, 

Culeg roadele bogate. 

Şi-au umplut panerele, 

Toate, toate. 

 

 

 

 

Toamna în livadă 

 
Mihai Ayan şi Ciocîrlan Cosmin 

 

Toamna cea bogată 

Vine acum deodată 

Să ne-aducă în livezi: 

Mere, prune şi pere verzi. 
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Zâna Toamnă 
Greşanu Roxana şi Sandu Iustina 

 

Toamnă galbenă-aurie,  

 Pe covor de frunze moi,  

De ce ai venit la noi,  

Ca să laşi copacii goi? 

 

Zilele îţi sunt mai scurte,  

Iar nopţile le faci mai lungi, 

Iarna rece e pe-aproape 

Frunzele tu ni le strângi.  

 

 

Frunza ruginie 
Grigoraş Maria şi Nechifor Melania 

 

Frunzuliţo, ce-ai păţit? 

Ai căzut dintr-un copac? 

- S-a dus vremea mea, odată, 

Vine toamna, ce să fac? 

 

 

 

 

 

 

Cântecul toamnei 
Lupeş Andreea şi Tătaru Laurenţiu Ştefan 

 

Toamnă dulce şi bogată 

Aduci frunze ruginii, 

Cu un cântec de baladă 

Şi cu struguri mulţi în vii. 

 

Cu arome stinse, multe 

Peste câmpuri şi păduri, 

Tu vii mare, cât un munte 

Peste lanuri cu ruginii armuri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toamnă 
Onea Alexandra şi Nistor Ana-Maria 

 

Frunzele jucăuşe cad pe cărări 

Drăguţele de ele şi-au schimbat 

culoarea, 

Păsări călătoare pleacă peste mări, 

Stoluri, rând pe rând, colorează 

zarea. 

 

Toamna 
Iacob Ciprian şi Jarcău Tudor 

 

Toamnă argintie  

Cu frunzele aurii, 

Ai roade bogate, 

Că nu mai ştiu ce 

Să aleg din toate! 

 

Din copacii tăi adormiţi,  

Multe frunze cad pe rând, 

Pe cer trec păsări călătoare, 

Zarea lumii-ntunecând. 

 

 

Toamna 
Amariei Iustina 

 

A venit toamna grăbită, grăbită, 

Împreună cu ea a adus culoarea 

aurită, 

În livezi şi câmpii, 

Aduce struguri aurii. 

La sosirea ei, au plecat grăbite 

Rândunelele înfrigurate, 

În ţările îndepărtate. 

Ne luăm rămas bun de la ele: 

La revedere dragi rândunele! 
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Roadele toamnei 
Loghin Alexandra şi Tofan Anastasia 

 

Zână toamnă cu bucate, 

Bine ai sosit la noi! 

Cu fructe mii, coşuri pline 

Şi cu frunze-n vânt vâlvoi. 

 

Din via plină cu struguri, 

Must dulce va ieşi! 

Iar frumoasele ei fructe, 

Din panere vor zâmbi.  

 

Toamna a venit 
Adela Casandra şi Mălina Vrînceanu 

 

Toamna a venit, 

Copacii a veştejit. 

Stăm în casă la căldură 

Şi mâncăm friptură! 

 

Fructe bune şi gustoase, 

Le mâncăm pe săturate 

Stăm în casă, ne distrăm 

Despre toamnă discutăm. 

 

Toamna 
Bosînceanu Elena şi Crăciun Andreea 

 

Toamna este o mireasă 

Care vine mândră acasă, 

Şi se spală-n duşul mare 

Care acoperă un soare. 

 

Ce faci cu rândunelele? 

Vrei să te joci cu ele?  

Păi acestea-s ale noastre, 

Nu vrem să devină, foste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toamna în toată ţara 
Căluşeru Mara şi Ştefănoaia Ivana 

 

Vine toamna prin câmpii, 

 Peste vii în toată ţara 

Şi anunţă pe copii 

Că a venit şcoala. 

 

În livezi şi în vii,  

Se ivesc roade bogate, 

Pe cărări cad încetişăr, 

Frunze ruginii de zor. 

 

 

 

 

 

 

Tristeţea toamnei 
Oşlobanu Carla,  Onea Raluca şi Bubuţanu Denis 

 

A venit toamna-n livadă, 

 Cu fructe ca-ntr-o baladă, 

Trecând cu păsărele mii, 

Peste dealuri şi câmpii. 

 

Cu alaiul ei bogat, 

Zile pustii noi am aşteptat,  

Să reluăm din nou şcoala, 

Ca să o vedem din nou, pe doamna! 

 

 

 

Halloween 
                Sava Sebastian şi Onea Leonard 

 

Hai copii la Halloween 

Să ne jucăm să ne distrăm 

Să primim multe bomboane, 

Pe toţi să-i înfiorăm. 

 

Unii vor fi fantome, 

Alţii se vor costuma în zombi, 

Dovleceii luminaţi, 

Vor sta lângă strugurii aromaţi. 


