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Îngrijorat - Copilul și 
bănuțul 

 
de Wai Hang 
 - Romanian 

 

Citește povestea. 
 

Citiți povestea. Când eram fetiță, aveam un scaun 

albastru pentru copii. Într-o zi am fost pe scaunul meu 

pentru copii. Fratele meu al cărui nume este Lowen era 

cu mine. Fratele meu avea un ban. Am luat banul de la el. 

Am băgat banul în gură. Fratele meu era îngrijorat 

pentru mine.  Mama era în bucătărie prăjind prăjituri. 

Fratele meu a alergat la bucătărie. I-a spus mamei mele. 

Mama era îngrijorată pentru mine. A fugit spre mine. Mi-a 

pus degetul în gură. A scos banii. 
 
 

Raspunde la intrebari: 

 

1. Cine a avut un scaun pentru copii? 

2. A pus un bănuț în gură? 

3. Cum se numește fratele lui Wai?  

4. Mama ei a pus un bănuț în gură?  

5. De ce a alergat Lowen la bucătărie?  

6. Ce culoare a fost scaunul pentru copii al lui Wai?  

7. Mama ei a pus degetul în gura lui Wai Hang?  



 

8. Cine a scos banii?  

9. De ce erau îngrijorați fratele și mama Wai?  

10. Cine i-a pus un bănuț în gură?  

11. Cine a fugit la bucătărie?  

12. Ce a fost gătitul mamei în bucătărie? 
 
 

 
 
Puteți scrie povestea în ordinea corectă 
 
 
 

Mama mea se afla în prăjiturile de 
coacere din bucătărie. Fratele meu a 
alergat la bucătărie. I-a spus mamei 

mele. 
 

Îngrijorat - Copilul și bănuțul 
de Wai Hang 

 

Când eram fetiță, aveam un scaun 
albastru pentru copii. Într-o zi am 
fost pe scaunul meu pentru copii. 

Puteți scrie o poveste despre un copil? 
 



 

Fratele meu al cărui nume este Lowen 
era cu mine. 

 

Mama era îngrijorată pentru mine. A 
fugit spre mine. Mi-a pus degetul în 

gură. A scos banii. 
 

Fratele meu avea un ban. Am luat 
banul de la el. Am băgat banul în 
gură. Fratele meu era îngrijorat 

pentru mine. 
 

 


