


El este Patrocle,
cel mai vestit colecționar 

de șosete din Sibiu. 
Mare amator de patine cu 
rotile, și-a cumpărat niște 
șosete speciale, care fac 

patinele să zboare. Există 
doar o singură problemă: 

șosetele pot fi încălțate 
doar dacă sunt colorate.

Ai cumva o soluție?



Oița Mița își dorește 
o pereche de șosete 

perfecte pentru plajă 
și te roagă să le colorezi 

pentru ea, cu multă veselie.



Aricica Lola poartă mereu 3 șosete, 
ca să aibă de rezervă, în cazul în care 

una se agață în țepi. Culorile ei preferate 
sunt roz-pufos, galben-țepos și mov-zburlit. 

Vrei să-i colorezi șosetele?



Șoricelul Cizi are nevoie 
de o pereche ușchită 

de șosete, care să-i ofere 
echilibru pe placa de surf. 

Crezi că-l poți ajuta? 



Găsește șosetele lui



Patrocle nu mai găsește 4 dintre șosetele lui 
preferate. Se pare că Monstrul Șosetelor le-a pitit 

într-un labirint. Toți prietenii lui Patrocle 
te roagă să-l ajuți să le găsească!

Găsește șosetele lui



Astronautul Pingu are nevoie 
de niște șosete spațiale,  

ca să pășească fericit pe Saturn. 
I-ar plăcea să fie colorate 

și cu puțin albastru. 
Ce zici, te descurci?



În Pădurea Ciufulită 
a apărut brusc 
o șosetă magică. 
Locuitorii pădurii 
nu știu cum să o coloreze 
și te roagă să îi ajuți. 



În timp ce dansa 
prin Shopping City Sibiu, 
Patrocle și-a rupt o șosetă, iar pe cealaltă 
a pierdut-o. Pur și simplu! 
Tare mult i-ar plăcea o nouă șosetă, 
mult mai frumos colorată. Îi îndeplinești dorința?



Curiozități despre șosete
Există o zi cunoscută drept 
“Ziua șosetelor pierdute”. 

Se sărbătorește în fiecare an, pe 9 mai, 
prin purtarea a două șosete cu modele diferite.

Între anii 1000 și 1500, 
șosetele erau un simbol al puterii 

și erau purtate mai ales 
de regi și negustori bogați. 

Este perioada în care perechea de șosete 
a devenit unul dintre cele mai dorite 

cadouri de Crăciun.

Cea mai veche pereche de șosete 
găsită de oamenii moderni are 

aproximativ 1700 de ani. 
Încă există și poate fi admirată 
în Muzeul de Artă din Londra.




