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“Poezioare cu aripioare”

Programul a fost iniţiat în anul 2019 şi este 

dedicat copiilor cărora le propune întâlniri 

poetice  cu universul mirific al fanteziei, 

unde personajele animate vorbesc despre 

calităţi precum hărnicia, modestia sau 

corectitudinea în contrast cu egoismul, 

lenea, răutatea şi alte năravuri, autorul, 

înserând în acelaşi timp pilde valorice 

necesare pentru dezvoltarea şi conturarea 

viitorului lor.

Volumele, prin texte şi ilustraţii, prezentate 

într-o manieră candidă, plină de vervă şi 

umor, pune în lumină învăţături de viaţă, 

inspiră, povăţuiesc şi oferă minunate 

modele de comportament, atât de necesare 

în formarea caracterului copiilor, astfel 

încât aceştia să devină o generaţie cu înalte 

valori umane, înclinată spre aprecierea 

semenului şi a mediului înconjurător.

Publicarea titlurilor editoriale din cadrul 

programului cultural “Tolba cu 

năzdrăvănii”, înseamnă nu numai un 

demers cultural în sine, ci şi un îndemn spre 

lectură, o reconfirmare  a interesului pe 

care arealul cultural românesc şi  instituţiile  

sale de profil  îl manifestă pentru 

îmbogăţirea culturală a noii generaţii.
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Titlul editorial „Poezioare cu aripioare” este o 

incursiune, care se defăşoară pe parcursul a 14 poezii

ilustrate, în lumea insectelor, în mirificul univers al 

fanteziei, în care vieţuitoarele se dezvăluie în faţa

copiilor cu calităţile şi defectele lor, oferind lecţii de 

viaţă şi modele de comportament. Versurile pline de 

umor, admirabil ilustrate apropie copiii de această

lume şi de întâmplări pe care le poate regăsi în lumea

oamenilor. Totodată poezioarele îi ajută pe copii să 

cunoască insectele, determinându-i să admire şi să 

protejeze mediul înconjurător.

Fiecare poezie se încheie cu o povaţă, o morală, din 

care copiii vor trage învăţăminte şi vor modela sau vor 

evita comportamentul personajului din lumea 

necuvântătoarelor. De exemplu, despre greiere se ştie 

că toată vara cântă şi trândăveşte. Poezioara 

“Greierele milionar” răstoarnă această percepţie şi ni-l 

prezintă ca pe un personaj care, folosindu-se de darul 

“cântatului”, a luat hotărârea să muncească şi să-şi 

câştige singur traiul. Adela Dobran se foloseşte de 

acest personaj pentru a îndemna copiii să-şi descopere 

calităţile şi să le folosească în viaţă, morala poezioarei 

fiind: “Dacă-n viaţă harnic eşti/Şi munceşti tu pentru 

tine,/O să ai tot ce-şi doreşti,/Vei trăi cum se cuvine”
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Volumul abundă în poveţe şi sfaturi “Să fim cinstiţi în viaţă”, “Lăcomia nu e bună” (Tăunul şi calul), ”Copilaş, oriunde 

eşti,/Luminează-te prin fapte”(Licuricii), “Să te accepţi aşa cum eşti”(Gărgăriţa bulinuţa). 

Personajele din lumea celor care nu 

cuvântă, precum fluturele, gărgăriţa, 

licuriciul, musca, tăunul sunt 

prezentante cu calităţile, defectele şi 

slăbiciunile lor într-o manieră 

umoristică şi candidă, astfel încât copiii 

să descopere că acestă lume prezintă 

trăsături umane, determinându-i s-o 

admire şi s-o protejeze. Scrise şi 

ilustrate cu un fermecător umor, 

specific vârsei copilăriei, cele 14 poezii 

incluse în volumul de faţă sunt o 

invitaţie în lumea încântătoare a 

insectelor şi o joacă: o joacă a minţii, a 

imaginaţiei, a limbajului, aşa cum numai 

copiii, în puritatea lor, ştiu să o simtă.


