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Povestea literei A 

 

 Pe planeta Roboțeilor Veseli nimeni nu știa să scrie sau 

să citească. Nimeni nu auzise vreodată de litere, sau de alte 

semne care să însemne ceva.  

 Într-o zi însă, de planeta  

Alfabetia s-a apropiat o rachetă.  

O rachetă colorată cu albastru, alb  

și roșu. Era și cu puțin sclipici. Racheta  

a cerut permisiunea să aterizeze. Roboțeii, cum erau extrem 

de politicoși au acordat pemisiunea de aterizare. Din rachetă 

s-au dat jos doi copilași, un băiețel și o fetiță extrem de 

drăguți și de bine crescuți.  

 

 

 

 

 

 

 

 Roboțeii veseli i-au condus pe cei doi copii la o cofetărie 

uriașă care avea trei etaje, acolo i-au servit cu înghețată 

spațială și cu gogoși saturniene. Roboțeii le povesteau copiilor 

despre planeta lor, Alfabetia, iar copiii le povesteau 

Roboțeilor despre planeta lor, Pământ și despre școală. Ei 

tocmai începuseră școala, erau în clasa pregătitoare. 

 Roboțeii nu știau nimic despre asta, iar copiii și-au dat 

seama în cel mai scurt timp că drăgălașii de roboței nu știu să 

scrie sau să citească. Pe dată, copilașii le-au promis Roboțeilor 

că în cel mai scurt timp îi vor învăța tot ce știu. 
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 - E simplu, a spus fetița care se numea Ana. Povestea 

literelor începe cu prima literă a alfabetului: litera A.  

 Băiatul, a luat pe dată trei bețe de la înghețatele pe care 

le mâncaseră și două le-a alăturat la capete ca și cum ar fi 

închipuit o gură. 

 - Uite, vezi? Din două bețișoare parcă am o gură de 

ALIGATOR. Mai lipsește ceva, însă! 

 Al treilea bețișor l-a așezat orizontal între cele două. 

 - Gata! Privește, aceasta e prima literă a alfabetului: A! 

 Roboțeii au zâmbit încântați. Împreună au început apoi să 

caute cuvinte care începeau cu acest sunet: albină, ac, ancoră, 

alb, ascuns, aligator, avion... 

 Roboțeii au descoperit că nu era așa de greu. Pe dată, 

copii le-au arătat și cum se scrie. Era ușor acum, Roboțeii ar 

fi recunoscut oriunde acum această literă. 

 - Mai sunt litere în alfabet? a întrebat unul dintre 

roboței. 

 - Daaa! a răspuns Ana. O să le învățați pe rând! Așteptați 

doar să vedeți ce minunate sunt!


