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În lumea lui Ion Creangă

Desene de Ionela Lungu



Dragi copii ,

 De nu şt i ţ i  poveşt i le  lui Creangă, e 
musai să le ci t i ţ i !  Sunt pline de aventuri ş i 

de pozne şi  vă vor încânta cu siguranţă!
Eu vă dăruiesc cu drag o carte de colorat cu 
animăluţe dragi mie,  care sunt personaje şi 

în poveşt i le  lui Ion Creangă.

Mihai Isvoranu, 
Doctor de animăluţe şi  iubitor de poveşt i



Mihai Isvoranu, 
Doctor de animăluţe



Purcelul năzdrăvan



  „– Iaca, măi băbuşcă, ce odor ţ i-am adus 
eu!  Numai să-ţi  trăiască!  Un băiat ochios , 
sprâncenat şi  frumuşel de nu se mai poate . 
Î ţ i  seamănă ţie ,  ruptă bucăţică!  Acum pune 
de lăutoare şi  gri jeşte-l cum şt i i  tu că se 
gri jesc băieţ i i :  că,  după cum vezi ,  î i  cam col-
băit ,  mit i telul !”

Citeşte mai departe 
„Povestea Porcului” de Ion Creangă



Mâţa lui Ionică



  „Nu ştiu alţii  cum sunt,  dar eu, când mă gân-
desc la locul naşterii  mele,  la casa părintească 
din Humuleşti ,  la stâlpul hornului unde lega 
mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau 
mâţele jucându-se cu ei ,  la prichiciul vetrei 
cel humuit ,  de care mă ţi neam când începusem 
a merge copăcel ,  la cuptiorul pe care mă as-
cundeam, când ne jucam noi ,  băieţ i i ,  de-a 
mijoarca,  şi  la alte jocuri şi  jucării pline de 
hazul şi farmecul copilăresc,  parcă-mi saltă 
şi acum inima de bucurie!”

Citeşte mai departe 
„Amintiri  din copilărie” de Ion Creangă



Ursul păcăli t  de vulpe



  „– Învaţă-mă, te rog,  cumătră, că eu nu şt iu 
cum se prinde peştele .
        Atunci vulpea rânji  dinţi i  ş i  zise :[-] 
Du-te desară la băltoaga cea din marginea 
pădurei, vârâ-ţi coada-n apă şi stăi pe loc, fără 
să te mişti, până despre ziuă; atunci smunceşte 
vârtos spre mal şi ai să scoţi o mulţime de 
peşte[-]
        Ursul,  nemaizicând nici o vorbă, alear-
gă-n fuga mare la băltoaga din marginea 
pădurei şi-şi vâră-n apă toată coada!
        În acea noapte începuse a bate un vânt 
răce,  de îngheţa l imba-n gură şi  chiar cenuşa 
de sub foc .  [-] De la o vreme, ursul ,  nemai-
putând de durerea cozei ş i  de frig,  smunceşte 
o dată din toată puterea. Şi ,  sărmanul urs , 
în loc să scoată peşte ,  rămâne făr’ de coadă!”

Citeşte mai departe 
„Ursul păcăli t  de vulpe” de Ion Creangă



Pupăza din tei



„Și pornind eu cu demâncarea, numai ce și 
aud pupăza cântând:

- Pu-pu-pup!  pu-pu-pup!  pu-pu-pup!

Eu atunci ,  să nu-mi caut de drum tot  înainte? 
Mă abat pe la tei ,  cu gândul să prind pupă-
za, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa: nu 
numaidecât pentru pupat,  cum zicea mama, 
ci  pentru că mă scula în toate zilele cu noap-
tea-n cap din pricina ei .”

Citeşte mai departe 
„Pupăza din tei”  de Ion Creangă



Vaca gospodarului



„Apoi ,  de aici  merse mai departe ,  până ce 
ajunsese ca să mai vadă aiurea și  altă năz-
bâtie .  Un om legase o vacă cu funia de gât 
și ,  suindu-se pe-o șură, unde avea aruncat 
oleacă de fân, trăgea din răsputeri  de funie , 
să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit ,  ș i 
el  nu mai putea de ostenit . . .[ . .]
— Stai puțin,  creșt ine,  că spânzuri vaca! Ia 
fânul și-l  dă jos la vacă!
— Da’ nu s-a irosi?. . .
— Nu fi  scump la tărâțe și  ieft in la făină.
Atunci omul ascultă și  vaca scăpă cu viață.”

Citeşte mai departe 
„Prostia omenească” de Ion Creangă





Dacă găseşt i  acasă sau la prieteni o carte de 
poveşt i  de Ion Creangă, neapărat să o ci teşt i !

Î i  vei  întâlni pe Păcală, pe Stan Păţitul ,  pe 
Ionică,  pe fata cea bună şi  fata cea rea, pe 
Smărăndiţa,  Capra cu trei  iezi ş i  câte şi  mai 

câte personaje .

Iar dacă vei trece prin Humuleşti ,  locul unde 
s-a născut Creangă, vei vedea o cetate mare, 
Cetatea Neamţului.  Iar la poalele ei o vei 
întâlni pe Ionela Lungu care modelează în lut 
cele mai cunoscute personaje din poveştile lui .



Carte de colorat oferi tă gratuit  copii lor 
de dr .  Mihai Isvoranu și  Royal Vet


