
Dinu nu-și găsește jucăria preferată. În 
camera lui e așa dezordine! Tata e foarte 
supărat. Dinu și-a împrăștiat hainele și 

jucăriile peste tot. Îl caută pe 
Koko, ursulețul koala. 

De ce nu reușește Dinu 
să-l găsească pe Koko?

Când nu-ți faci ordine în cameră



Ia uite, Koko este în dulap! Dinu și-a făcut 
ordine în cameră, iar tata e încântat. 
Acum Dinu își poate găsi jucăriile cu care 
vrea să se joace!

Tu îți faci ordine în cameră?

Când îți faci ordine în cameră

Îmi fac ordine 
în cameră



„Ai grijă, Ana!”, exclamă mama. Dar Ana 
n-are grijă. Varsă supa pe bluza mamei. 
Ionuț nu vrea să stea cu fața la masă. Maria 

își linge farfuria. Nimeni nu se 
simte bine la cină.

Cine varsă supa pe bluza 
mamei?

Proaste obiceiuri la masă



Copiii stau liniștiți la masă. Așteaptă ca 
mama să taie prăjitura. Fiecare spune „Te 
rog” și „Mulțumesc”. Toată lumea se bucură 
de budinca delicioasă pe care 
a pregătit-o mama. 

Tu ai bune maniere la masă?

Bunele maniere la masă

Am bune 
maniere 
la masă



Buf! S-a spart vaza preferată a mamei. Toma 
a dărâmat-o cu mingea, dar nu se oprește ca 
să-i ceară iertare. E prea ocupat să se joace 

cu mingea împreună cu Rufi. 
Mama e foarte supărată.

Cu cine se joacă Toma?

Când nu spui „Îmi pare rău”



Toma a spart vaza preferată a mamei. Mama 
este foarte supărată. Pe Toma l-a bufnit 
plânsul. „Îmi pare rău!”, spune el. 
„Am spart-o din greșeală.” 
Toma speră să poată lipi vaza 
cu ajutorul mamei. 

Tu spui „Îmi pare rău”?

Când spui „Îmi pare rău”

Spun 
„Îmi pare 

rău!”



Tata e foarte răcit. Dar copiilor nu le pasă 
și nu se gândesc deloc la el. Dum! Dum! 
Dum! Ionuț bate la tobe. Ana strigă la el, iar 

bebelușul se trezește. Bietul 
tata se simte și mai rău. 

Cum se poartă Ionuț?

Când copiii fac gălăgie



Copiii sunt foarte grijulii pentru că tata e 
tare răcit. Au stins televizorul. Ana îi citește 
lui Ionuț și bebelușul doarme liniștit. Tata se 
simte mult mai bine.

Tu te-ai jucat frumos astăzi?

Când copiii se joacă în liniște

M-am 
jucat 

frumos 
astăzi



„Vreau cadoul acum!”, țipă Toma. E foarte 
nepoliticos. Bate din picior și strigă la Moș 

Crăciun. Toma nu vrea să spună 
„Te rog”, așa că Moșul nu o să-i 
dea niciun cadou. 

Cum se poartă Toma?

Când nu spui „Te rog”



„Dragă Moșule, ai un cadou și pentru mine, te 
rog?”, spune Toma entuziasmat. Moș Crăciun 
îi dă un cadou. Oare ce-o fi 
în cutie? Toma speră că e o 
mașinuță. Asta își dorește cel 
mai tare! 

Tu spui „Te rog”?

Când spui „Te rog”

Spun 
„Te rog”
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Această planșă pentru 
recompense îi aparţine lui:
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