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Prichindeii amabili 
de la sala de mese

Florence Millot, 
psiholog pentru copii
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Sara e foarte încântată când mănâncă la grădiniță.
Astăzi au în meniu supă cremă de legume, piure cu grătar de pui 

și plăcintă cu lămâie.
— Mniam mniam mniam! E SUPER delicios! spune Sara, privind 

pofticioasă spre sala de mese.
Apoi se așază în coloană, alături de colegii și colegele ei.
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Mai întâi, copiii merg să se spele pe mâini la chiuvetă.
Ana și Luca sunt poznași, se joacă amândoi cu apa și stropesc 

tot în jurul lor.
Pleosc, plaf, pluf și... VAI!

— M-am udat! Mânecile mele sunt ude leoarcă! se plânge 
Vlad, prietenul Sarei.

— Nu-ți face griji, te ajut eu! spune Sara și îi suflecă 
mânecile.
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— La masă, iepurași pofticioși! îi strigă doamna educatoare.
Sara o ajută pe doamna să servească. Îi PLACE nemaipomenit 

de mult să așeze masa.
— Un pahar cu apă pentru Luca, pâine pentru Vlad, un șervețel alb 

pentru Ana și... gata! exclamă Sara încântată. 
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Toți copiii termină de mâncat. Este timpul pentru desert. Vai, nu! Vlad 
își scapă porția pe jos.

— Asta-i bună! S-a zis cu prăjitura mea! Azi nu mai mănânc desert.
spune Vlad plin de dezamăgire.

— Nu fi supărat! îi spune Sara.  Vom ÎMPĂRȚI prăjitura mea!
Sara împarte prăjitura ei în două bucăți și îi dă jumătate lui Vlad.
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După ce au terminat de mâncat și desertul, copiii fug afară la joacă.
— Doamna, vreau să vă ajut să strângeți masa! strigă Sara.
— Și eu vreau! sare în ajutor Vlad.
— Nu este nevoie, dragilor! Puteți să mergeți și voi afară să vă jucați 

împreună cu ceilalți copii! răspunde doamna educatoare.
— Dar nouă ne place să ridicăm un munte de farfurii! 

Stamp



Hop, hop, hop! Copiii adună vesela murdară pe cărucior și ridică un 
munte de farfurii.

— Vă mulțumesc, puișorilor! Sunteți niște copii minunați! îi laudă 
doamna educatoare zâmbind cu căldură.
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După ce au strâns farfuriile, tacâmurile și paharele, Super 
Sara și Vlad împing mândri căruciorul cu vase. Vlad începe să 
cânte un cântecel:

CU LINGURĂ ȘI FURCULIȚĂĂĂ
AM MÂNCAT LA GRĂDINIȚĂĂĂ.
DING, DING, DING CU BUCURIEEE,
PÂNĂ LA BUCĂTĂRIEEE!
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Dar tu? Când ai fost și tu AMABIL?

— Ce DRĂGĂLAȘI sunteți, pisoilor! exclamă doamna.
Sara zâmbește mulțumită și bate palma cu Vlad. Au terminat de 

strâns masa și sunt foarte mândri.
— Noi suntem prichindeii amabili de la sala de mese! exclamă în cor 

cei doi prieteni.
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