
Sunt un animal marin  
foarte agil. Îmi place  
să însoțesc vapoarele  

și să fac salturi. 

După melc,  
eu sunt, fără îndoială,  

cel mai lent animal.

S U B  V A L U R I



Dacă auzi  
strigătul meu, 

 ești cu siguranță  
aproape de mare  

sau de o întindere  
de apă.

Ascultă cu atenţie ghicitorile şi completează desenul cu autocolante.



3938

Crabii se strâng în jurul lui 
Oscar, care abia a ajuns la 
țărmul oceanului. Ei îi pun la 

gât ghirlande de fl ori și îi urează 
bun venit. Aici, soarele strălucește, 
cerul e fără nori, apa este limpede, iar 
locuitorii sunt foarte primitori.

— Este ca într-un vis! murmură Oscar. Dacă mă 
ciupesc, probabil mă voi trezi. 

Un crab îl auzi:
— Pot să-ți fac acest serviciu, spuse el, 

arătându-și cleștele uriaș.
— Nu, mulțumesc. În cele din urmă, 

sunt sigur că nu dorm!

 

Pentru a ura bun venit vizitatorilor, crabii oferă ghirlande cu şapte 
fl ori. Dar ei nu ştiu să numere corect! Dă-le o mână de ajutor şi taie cu 
o linie fl orile care sunt în plus.

13    Bun venit  la crustacee!



3938

Crabul singuratic se adăposteşte într-o cochilie potrivită mărimii sale.
Scrie în tabel litera din dreptul cochiliei care se potriveşte fi ecărui 
animal.

Oscar le-a făcut fotografi i prietenilor săi din familia crustaceelor 
şi vrea ca acestea să ajungă şi la ei. El trimite fi ecăruia câte o scrisoare.

13    Bun venit  la crustacee!
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14   Cursa  țestoaselor
O langustă se cațără pe o piatră, sufl ă într-o 

splendidă scoică roz și anunță cu vocea ei 
frumoasă:

— Astă seară sunteți așteptați în număr mare la 
plajă pentru a asista la cursa broaștelor-țestoase!

O steluță-de-mare i se adresă lui Oscar:
— Ar trebui să mergeți, este nemaipomenit! 

O să vă distrați.
— Cu siguranță, adaugă un pescăruș, ne vom 

distra de minune!
— Sper că nu va dura prea mult, 

răspunse Oscar, căci trebuie să 
traversez oceanul cât mai repede.
— Și eu trebuie să plec în seara 

asta, spuse pescărușul. Veniți cu mine! 
Oscar este încântat: pentru prima 

oară în această călătorie îi surâde 
norocul!

Broaştele-ţestoase ies din ouă. Lipeşte în ordinea corectă imaginile 
care lipsesc, respectând etapele ieşirii puilor din găoace.

   Cursa  țestoaselor   Cursa  țestoaselor   Cursa  țestoaselor
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14   Cursa  țestoaselor
Scrie pe carapacea fi ecărei broaşte-ţestoase pe ce loc încheie cursa.

Ajută broasca-ţestoasă să ajungă la mare, evitând pericolele.

SOSIRE
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Înainte de a continua 
călătoria, Oscar își puse 
masca, își ținu respirația 

și plonjă în mijlocul unui recif de 
corali.

Era un spectacol nemaipomenit: 
sute de pești multicolori veniră 
să-l salute.

— Este atât de bine aici, aș 
putea să stau ore… sau poate nu! se 
răzgândi el, dându-și seama că deja nu 
mai are aer.

Oscar ieși din apă. Pescărușul îl 
aștepta la barcă.

— Suntem gata de plecare, căpitane 
Oscar… Sau poate preferați să vă 
continuați călătoria subacvatică, 
spuse el zâmbind. 

Priveşte cu atenţie fi ecare banc de peşti şi încercuieşte-l pe cel dife-
rit.

15    O feerie  multicoloră



4342

Peştii organizează un concurs de făcut bule. Colorează-l pe cel care a 
făcut cele mai multe.

Pentru a vedea ce priveşte Oscar cu admiraţie, lipeşte piesele de 
puzzle care lipsesc.

15    O feerie  multicoloră
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16    Acrobații  mării
Vântul sufl a și umfl a pânzele 

vaporului.
Delfi nii însoțeau nava 

lui Oscar, sărind, făcând tumbe și 
plonjând în spuma mării.

— După peștii-clovn, 
spectacolul de circ continuă. 

Iată acum acrobații! spuse Oscar, 
cu admirație. Oare care va fi  următorul 
număr? Poate fi arele feroce… 

Dar, în acest caz, sper că eu 
nu voi fi  dresorul! 

Colorează fi gurile geometrice după următorul cod: 
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16    Acrobații  mării
Urmăreşte cu creionul liniile punctate, apoi continuă să trasezi saltu-
rile delfi nilor.

Delfi nii sunt foarte abili, ei sar chiar şi prin cercuri.
Lipeşte cercurile în ordine, astfel încât să îţi apară cuvântul DELFIN.



4746

Pentru a profi ta din 
plin de spectacolul din 
adâncul mării, Oscar își 

continuă călătoria cu submarinul. 
El observă, prin hublou, niște pești care 
se ascundeau într-un recif de corali. 
Le zâmbi dând din lăbuță.

— Nu vă speriați, eu sunt foarte drăguț! 
Deodată, o gură enormă, cu dinți de un 

alb strălucitor, se deschise în fața lui.
Oscar era îngrozit. Înțelese imediat 

de ce toți peștii s-au ascuns.
— Nu vă temeți, auzi el, eu nu mănânc 

niciodată după ce m-am spălat pe dinți. 
Oscar îndrăzni să deschidă un ochi: 

cel care-i vorbea era un rechin uriaș.
— Ce noroc să întâlnesc un rechin 
binecrescut, spuse Oscar ușurat. 

Rechinii şi-au pierdut toţi dinţişorii. Lipeşte autocolantele 
corespunzătoare, respectând numărul pe care îl indică.

17    Atenție,  rechin!
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Dar de ce a adus Oscar această cutie? Pentru a afl a, uneşte punctele 
de la A la Z, respectând ordinea alfabetică.

Rechinii sunt foarte fl ămânzi. Pentru a nu exista nicio dispută, uneşte 
acelaşi număr de peşti cu fi ecare dintre ei.

Rechinii şi-au pierdut toţi dinţişorii. Lipeşte autocolantele 
corespunzătoare, respectând numărul pe care îl indică.

17    Atenție,  rechin!
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18    Dansul  meduzei
 Am de căutat un animal 

respectat, cu o coamă 
maiestuoasă și cred că 

tocmai l-am găsit, exclamă Oscar, 
admirând o meduză cu tentacule 
impresionante.

— Majestatea Voastră, spuse el cu 
emoție, să vă întâlnesc este o onoare!

— Dacă știu o educatoare? 
urlă meduza, care era un pic surdă. 

Regele animalelor nu este surd, 
se gândi Oscar. 

— Mă iertați, trebuie să mă fi  înșelat.
— Da, da, l-a controlat, răspunse 

meduza agasată, îndepărtându-se.
Oscar se îngrijoră: 
—Dacă nu-l găsesc rapid pe regele 

animalelor, va trebui să mă întorc 
și să-i mărturisesc lui Ahile că, de 
fapt, nu l-am întâlnit niciodată. 

Dar ce se petrece pe fundul apei?
Ascultă cu atenţie fi nalul cuvintelor şi uneşte cu o linie când auzi                       
                  acelaşi sunet.

Calcan

Scoică

Peşte

Balenă

Delfi n

meştereşte cu un cleşte.

bate cu un ciocan. 

se plimbă cu un submarin. 

duce o valiză mică. 

doarme pe o pernă.

Ascultă cu atenţie fi nalul cuvintelor şi uneşte cu o linie când auzi                       
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18    Dansul  meduzei
Găseşte autocolantele în formă de steluţe-de-mare. Numără cu 
atenţie braţele fiecăreia şi pune-o la locul potrivit.

Continuă să colorezi meduza, folosind nuanţe asemănătoare.
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