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Aţi păşit pe treptele grădiniţei ca nişte răzvrătiţi şi 

în acelaşi timp, temători. Cu o răbdare nemăsurată am 

încercat să vă cunoaştem şi am început să modelăm cu 

migală şi trudă fiecare suflet de copil şi să scoatem din 

adânc ce e mai bun, mai frumos. Am încercat să vă 

insuflăm dragostea de a cunoaşte şi de a afla în 

permanenţă ceva nou, de a vă determina să absorbiţi ca 

un burete orice informaţie şi să scriem cu litere 

nepieritoare în viaţa voastră  primele noţiuni din taina 

cunoaşterii, care vă vor fi bazele învăţăturii de mai 

târziu. 

Parteneri în toate demersurile noastre ne-au fost 

mereu familiile voastre, cărora le mulţumim pe această 

cale şi le urăm puterea şi răbdarea necesară pentru a 

face din voi ,,OAMENI” de care să fie mândri. 

Ne-am propus ca acestă revistă să ajungă la sufletele 

celor care vor răsfoi aceste pagini, fie că sunt copii sau 

adulţi. Considerăm că nimic nu e mai frumos pe lume 

decât ,,să asculţi” glasurile minunate ale copiilor şi 

mesajele transmise de aceştia prin vorbele şi faptele lor. 
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              Săptămâna 2 - 6 aprilie 2012 a fost dedicată activităților educative extracurriculare și 
extrașcolare, în cadrul programului numit "Școala altfel” în conformitate cu un orar special.  

            Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare 

talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, să stimuleze participarea lor la acțiuni 

variate, în contexte nonformale.  

Pentru elaborarea programului de activități s-au solicitat propuneri cadrelor didactice, în cadrul 

ședințelor comisiei metodice și părinților, în cadrul ședințelor de la grupă, în vederea adoptării 

programului agreat de majoritatea acestora.  

Tipurile de activități care s-au organizat în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile 

de organizare și responsabilitățile s-au stabilit în consiliul profesoral și s-au aprobat  de consiliul 

de administrație al unității de învățământ. 

Consilierul educativ din unitatea noastră  de învățământ a centralizat propunerile agreate, în 

vederea includerii acestora în calendarul activităților educative ale unității de învățământ, ca 

domeniu distinct: programul "Școala altfel". 

  Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea programului "Școala altfel" la nivel 

local, prin prezentarea la afișierul fiecărei grupe de preșcolari, pentru crearea unui impact pozitiv 

al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ, cât și în comunitate și prin 

popularizarea pe site-l grădiniței noastre: www.gradinita17.gradinite.edu.ro    

        De asemenea, programul "Școala altfel" a fost transmis către forul superior – Inspectoratul 

Școlar al Județului Tulcea conform calendarului MECTS și popularizat pe site-ul acestuia. 

         Activitățile desfășurate au fost parte componentă a unor proiecte educaționale derulate în 

parteneriat cu instituții sau factori ai comunității locale conform graficului aprobat. Împreună cu 

preșcolarii și cadrele didactice s-au implicat în derularea activităților și părinții care și-au 

manifestat dorința și interesul de a fi alături de cei mici.  

        Conducerea unității de învățământ a monitorizat întregul program și derularea acestuia, iar 

împreună cu cadrele didactice, a asigurat supravegherea copiilor preșcolari și securitatea 

acestora.  

        Ineditul acestui program a constat în concentrarea activităților extrașcolare și 
extracurriculare în doar o săptămână, cu un program de desfășurare modificat, la propunerea 

cadrelor didactice și a părinților. Diversitatea acțiunilor a dat o ”notă de culoare” în ton cu 

anotimpul și exuberanța celor mici, a răspuns în bună parte,  dorinței de …..”grădiniță altfel”,  în 

care cunoașterea s-a îmbinat permanent cu jocul, iar locația s-a modificat în fiecare zi. 

   A fost într-adevăr, o săptămână altfel……. 

 

 

     

     Director Grădinița cu P.P. nr. 17 Tulcea 

     Prof.înv.preșcolar Gherghina Iordache 



6 
 

 

 

 

 Un simplu anunţ şi copiii se 

îndreaptă spre locul în care în fiecare zi 

obişnuim să ne întâlnim pentru a începe ziua. 

Momentele activităţii curg unele după altele, 

asemenea unui amestec de rutină şi surpriză, 

de confort şi schimbare: Salutul, Prezenţa, 

Calendarul naturii, Împărtăşirea cu ceilalţi, 

Activitatea de grup, Noutatea zilei. 

        Când începem ziua  împreună, faţă în 

faţă, ne împărtăşim noutăţi, ascultăm, 

comunicăm unii cu alţii cu grijă şi empatie, de 

fapt realizăm ceva esenţial: o comunitate. Noi 

spunem: „Fiecare persoană este importantă!”  

Încrederea pe care o au unii în alţii o 

dovedesc atunci când îşi împărtăşesc 

experienţe trăite în afara clasei, în familiile 

lor, scurte povestiri personale, iar ceilalţi 

iniţiază un mic dialog în care îşi dovedesc 

interesul pentru ce s-a povestit, grija, 

respectul, altruismul. 

Modalităţile de a anunţa începerea 

Întâlnirii de dimineaţă sunt diverse: printr-un 

clinchet de clopoţel, prin ridicarea unei mâini, prin recitarea unor versuri care să anunţe 

momentul sau printr-o simplă invitaţie. O mână ridicată şi solicitarea „Cine mă aude să ridice 

mâna!”, îi face pe copii să fie atenţi la ceea ce se întâmplă. Educatoarea începe activitatea în 

momentul în care se asigură că fiecare copil are un loc în care se simte confortabil, din care îi 

poate vedea pe toţi. Uneori ne desfăşurăm activitatea pe covor, alteori pe scaune. Ceea ce este 

important este faptul că trebuie să fie un spaţiu deschis în care să putem desfăşura o activitate cu 

întreg grupul. Un ton prietenos, o ţinută atentă, dar relaxată, un limbaj al trupului respectuos, un 

ton calm şi sincer, contact vizual, sunt câteva condiţii de început pentru Întâlnirea de dimineaţă. 

Rolul nostru ca educatoare, în cadrul Întâlnirii de dimineaţă, este de a face ca lucrurile să 

vină de la sine, de a fi coordonatori ai activităţii şi nu de a o controla.  

  Întrebându-i pe copii de ce le place Întâlnirea de dimineaţă, aceştia au dat următoarele 

răspunsuri: „Îmi place pentru că ne salutăm!”, „Ne jucăm”, „Doamna ne explică unele lucruri”, 

„Ni se explică ce se va lucra pe centre”, „Îmi place pentru că stăm împreună!” 

      Fiecare moment reprezintă pentru copii o oportunitate de a învăţa. Este o lecţie de bunătate, 

înţelegere şi includere. Repetarea acestor interacţiuni democratice şi respectuoase duce la 

rezultate deosebite atât în cadrul grupului, cât şi în afara acestuia. Nouă ne revine sarcina 

complicată, dar frumoasă, de a modela caractere respectuoase şi democratice. A avea grijă de 

ceilalţi, a fi suficient de încrezător pentru a împărtăşi idei şi experienţe importante, a fi disponibil 

pentru ceilalţi - acestea sunt calităţile ce conturează esenţialul Întâlnirii de dimineaţă.      



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vesel  
 

Copil sunt, am jucării, 

Am pe strada mea copii, 

Noi frumos azi ne jucăm, 

Veseli cu toţii suntem! 

 

 

 

 

 

 

Supărat 
 

Astăzi eu sunt supărat 

Că tăticul m-a certat, 

Bicicleta am stricat 

Şi pe roşu-am traversat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furios 
 

Un copil dezordonat 

Jucăria mi-a stricat, 

Pe obraz m-a zgâriat 

Şi eu m-am înfuriat.  

 

 

 

 

 

Speriat 
 

Pe stradă când m-am plimbat 

Un căţel m-a alergat. 

Chiar dacă nu m-a muşcat 

Eu tare m-am speriat! 

 

 

 

 

Aş putea versifica orişice mică poveste, 

Depinde copilul cam ce vrea, ce îşi doreşte; 

De eşti vesel, supărat, speriat sau chiar mirat, 

În versuri emoţiile le-am exprimat 

Şi jocul s-a terminat! 

 

Aceştia suntem noi, 28 de Licurici, 15 fetiţe şi 13 băieţi, ce împărţim cu toţii bucurii, emoţii, 

surprise, în grupa mijlocie, alături de  educatoarele noastre:  

 

Prof. înv. preşc.  CERNENCU MARCELA şi prof. înv. preşc.  IORDACHE SIMONA 
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Nu puţini sunt copiii care se joacă de-a bucătăritul. Dacă au deja o bucătărioară de jucărie, 

aţi observat cât timp petrec acolo? Sau aţi văzut cât de curioşi se uita în dulapul cu veselă? 

De ce nu le-aţi oferi copiilor voştri în mod periodic "lecţii" de gătit alături de voi? 

Implicarea în prepararea mâncării îi va face mai interesaţi de produsul final, cu atât mai mult dacă 

sunt şi mofturoşi. 

În plus, se creează o legatură mai strânsă între voi, le creşte încrederea în forţele proprii, află noutăţi 

despre alimente, îşi dezvoltă imaginaţia şi descoperă lucrul în echipă. 

 

Ingrediente: 

o ceaşcă plină de răbdare, un gram de entuziasm, o fiolă de imaginaţie. 

 

Statul în casă cu cei mici nu trebuie să însemne plictiseală. Vreţi să vă jucaţi, dar să le şi dezvoltaţi 

inteligenţa şi creativitatea? 

Iată o reţetă simplă si atractivă care poate fi făcută exclusiv de copil! 

 

 

Intreabă copilul: crezi că putem face flori din fructe? Apoi arată-i 

cum... 

Ingrediente 

 o banană; 

 un kiwi; 

 o portocală. 

 

Procedura 

 

1. Cojeşte fructele şi taie-le felii;   2. Foloseşte-ţi imaginaţia şi creează! 

 

 

 

 

POFTĂ BUNĂ! 
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de Cristiana–Ioana Brumă, grupa mijlocie „Voinicii”,  

                              prof. înv. preşc. Senciuc Adriana şi Barbu Elena – Iuliana 

 

 

 

 

A fost o dată ca niciodată o fecioară pe nume Maria, care avea  un 

bebeluş pe nume Glinda. Când Maria a împlinit 31 de ani, fiica ei Glinda 

împlinea 5 anişori şi în aceeaşi zi războiul se aşternea profund în ţara lor.  

          

Glinda a fost sfătuită de mama sa, să îşi folosească vocea pentru 

a lupta cu maşinile de război, iar Glinda începu să exerseze aşa: 

„Aaaaaaaaa!!!” 

 

 

Când veni prânzul, Glinda a ieşit pe poarta castelului, s-a 

aşezat în mijlocul maşinilor şi a început să cânte, iar vocea sa 

minunată a potolit maşinile să se mai lupte. 

 

Trei doamne au aflat din ziar cum a oprit Glinda războiul ce izbucnise în ţara lor şi s-au 

adunat la primărie. Acolo două dintre ele au luat-o pe  prinţesa Glinda în braţe şi au aruncat-o în sus 

şi au trăit fericite în ţara lor până la adânci bătrâneţi !!!! 

 

       

 

 desene de CRISTIANA – IOANA BRUMĂ 
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prof. înv. preşc. Senciuc Adriana 

prof. înv. preşc. Barbu Elena- Iuliana 

Grădiniţa cu P.P. nr. 17 Tulcea 
                                    

      

 

 

 

   GRUPUL ŢINTĂ: părinţii copiilor  şi preşcolarii grupei mijlocii “Voinicii” 

         RESURSE UMANE:  

prof. înv. preşc. Senciuc Adriana şi prof. înv. preşc. Barbu Elena- Iuliana, educatoare la grupa 

mijlocie “ Voinicii”, părinţii selectaţi 

          ARGUMENT 

 Manifestările de agresivitate ale copiilor noştri ne îngrijorează. Copilul loveşte dacă un alt 

copil îi ia o jucărie, îşi loveşte părintele când nu-i cumpără o jucărie, consideră că i se cuvine totul, 

se manifestă cu multă violenţă în jocurile lor. Sunt, de cele mai multe ori, manifestări ale lipsei 

atenţiei şi timpului alocat pentru dezvoltarea unei legături sănătoase şi solide cu copiii noştri şi 

totodată o expresie a faptului că ei nu au respect de sine. Primii ani de viaţă ai copilului sunt critici 

în dezvoltarea conceptului de sine. Faptul că ei se simt demni de a fi iubiţi şi capabili de a face bine 

este determinat de felul în care sunt trataţi de părinţi, bunici, educatori. 

 Pornind de la considerentul că persoanele care au respect de sine sunt greu de atras să facă 

rău, pentru că ele ştiu cine sunt şi de obicei ştiu ce vor, să îi ajutăm pe copiii noştri să devină astfel 

de persoane şi să îi învăţăm câteva lucruri elementare despre managementul conflictului prin 

alegerile pe care le fac zi de zi, în situaţii cu potenţial conflictual. 

 “Dacă trăiesc în încurajare copiii învaţă să fie încrezători” spune Dorothy Law Nolte şi pe 

măsură ce îşi formează deprinderi şi le exersează în timp, îşi dezvoltă încrederea în sine.  

 

         SCOPUL:  

- Antrenarea părinţilor în activităţi de învăţare desfăşurate împreună cu copiii; 

- Dezvoltarea unor legături mai strânse între părinţi şi copii pe parcursul cursului; 

- Îmbunătăţirea climatului de joacă al copiilor; 

- Dezvoltarea încrederii în sine la copiii care îşi vor însuşi şi vor aplica regulile. 

 



12 
 

         OBIECTIVELE : 

 Adulţii: 

 să diferenţieze expresii ale limbajului corporal, cuvinte şi atitudini care  escaladează  sau 

demontează un conflict; 

 să contribuie la educarea şi dezvoltarea copiilor într-un climat pozitiv, nonviolent; 

 să înveţe copiii câteva reguli de rezolvare a problemelor. 

 

Copiii: 

 să diferenţieze situaţiile conflictuale: când trebuie să ceară ajutorul unui adult  de cele când 

se pot descurca singuri; 

 să discrimineze atitudini care pot evita conflicte de cele care duc  inevitabil la conflict; 

 să exerseze alegerile corecte în situaţiile de conflict; 

 să folosească tehnicile de management al conflictului pe care le vor învăţa; 

 să aleagă minimum două dintre variantele de rezolvare a problemelor în situaţii conflictuale. 

 

REGULI  PENTRU  ADULTUL CARE  MANAGERIAZĂ  UN CONFLICT 

 Învăţarea este rezultatul încercărilor de a da sens lumii. De noi, adulţii, depinde ce învaţă copiii 

noştri. Goethe spunea: „Cugetă la CE şi mai mult la CUM.” Noi comunicăm copiilor valori,  pe 

care  uneori le explicăm, alteori le punem în practică şi urmând  modelul pe care îl oferim , copilul 

dă sens lumii. CE „secrete” sau trucuri îi învăţăm  să folosească şi mai ales CUM ştim noi să le 

aplicăm, la nevoie, sunt cele mai bune  şi de preţ lecţii pentru copiii noştri. „Dacă trăiesc în 

toleranţă copiii noştri învaţă răbdarea”. Răbdarea presupune toleranţă, iar atitudinea pozitivă nu 

numai că înlesneşte confruntarea cu situaţiile dificile, dar poate  schimba şi rezultatul final. 

 Adulţii trebuie să manifeste sensibilitate şi înţelegere  faţă de starea emoţională în care se 

află un copil implicat într-un conflict  şi să îl ajute să se liniştească pentru a fi capabil să 

expună problema;  

 Exemplul  persoanelor semnificative  este inconştient 

introiectat de copii datorită încrederii cu care sunt 

învestite acestea  şi loialităţii pe care o au faţă de ele; 

 Pentru copii, corect înseamnă bine şi incorect înseamnă 

rău. Copiii sunt obişnuiţi cu jocurile  în care regulile sunt 

foarte clare şi se aşteaptă ca toată lumea să le respecte aşa 

cum fac ei înşişi . Când nu se întâmplă aşa, ei suferă  şi 

nu  înţeleg „de ce”. Rolul părinţilor este de  a-i asculta şi 

de a-i ajuta să găsească soluţii la situaţiile „incorecte”   

prin care  trec uneori  în viaţă . ”Dacă trăiesc în 

corectitudine, copiii  învaţă să fie drepţi”. 
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 REALIZATĂ DE COPIII GRUPEI PREGĂTITOARE PITICII 

1. A fost odată ca niciodată un împărat dur şi 

neînduplecat al cărui domeniu se numea „Împărăţia 

neştiutorilor de carte”. În acest ţinut îndepărtat, nici un 

supus nu avea voie să înveţe carte, cu excepţia familiei 

regale şi a unor bătrâni cărturari, slujitori ai castelului, ce 

învăţau noile generaţii domneşti să scrie şi să citească. 

Cine era prins că doreşte să înveţe să citească şi să scrie 

era pedepsit prin alungarea din împărăţie, nemaiputând să 

se întoarcă niciodată acasă. 

  2. Dar, cum pe lume există şi excepţii, iată că în 

„Împărăţia neştiutorilor de carte” trăia de foarte mult timp 

o vrăjitoare ce ştia să scrie, să citească şi chiar să facă tot 

felul de vrăji bune sau rele. Vrăjitoarea înţeleaptă se 

hotărî să-şi ia pe lângă ea un ucenic pentru a-l învăţa taina 

cărţilor şi care să ducă mai departe minunea cititului şi 

scrisului.  

 

3. Din păcate, ucenicul s-a dovedit a fi un trădător; dorind 

să fie avansat în rang de către împărat, a dat-o pe bătrâna 

vrăjitoare în mâinile gărzilor castelului, urmând ca 

aceasta să fie alungată departe de împăraţie, departe, la 

capătul pământului. 

4. Împărăteasa, văzând pregătirile sumbre, i se făcu 

milă de bătrâneţile vrăjitoarei şi l-a rugat pe împărat să 

o păstreze în castel alături de slujitorii învăţaţi ai 

castelului. Dar împăratul, neînduplecat, a hotărât 

alungarea acesteia.  

 

 

5. Dându-şi seama că nu mai are scăpare, vrăjitoarea, 

înainte de a-şi ispăşi pedeapsa, a blestemat familia regală 

să aibă parte de un băieţel care, deşi va fi  foarte deştept, 

când va veni vremea să înceapă a desluşi tainele 

învăţăturii, să nu dorească cu nici un chip să înveţe să 

scrie şi să citească. Vrăjitoarea a mai prezis că acest 

blestem va putea fi dezlegat doar de un copil din altă 

împărăţie ce merge la şcoală, care după ce va vorbi cu fiul 

de împărat, îl va convinge pe acesta să înveţe.  
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6. Iată că veni vremea şi împărăteasa îl anunţă pe împărat că 

vor fi părinţi. Spusele bătrânei începuseră a se adeveri şi 

împărăteasa născu un băieţel frumos şi deştept, ce învăţa cu 

atâta uşurinţă despre lucrurile din jur, de întrecea pe zece ca 

el, la un loc. Trecură anii şi se apropia vremea când băiatul 

trebuia să înceapă pregătirea pentru carte. 
 

7. Dar copilul nu 

se gândea la carte, el prefera mai mult să se joace prin 

grădinile interminabile ale castelului, să asculte 

poveştile bătrânilor slujitori, să facă tot felul de şotii 

dădacelor…dar de învăţat, nici vorbă! 

 

8. Împăratul îşi 

aminti în cele din urmă de vorbele bătrânei vrăjitoare şi 

înţelese cu durere că blestemul acesteia s-a împlinit. Hotărî să 

cheme pe toţi copiii ştiutori de carte din ţinuturile cele mai 

apropiate până la cele mai îndepărtate şi care să stea de vorbă 

cu copilul său, în încercarea de a-l convinge să se apuce de 

învăţat, pentru a dezlega blestemul. 
 

9. Într-o zi, jucându-se prin grădinile nesfârşite ale 

palatului şi luându-se după un căţeluş, se îndepărtă 

destul de mult de palat şi se pierdu într-o pădure, dincolo 

de un râu mare. Nici nu îşi dădu seama că se rătăci şi 

zadarnic începu să strige după ajutor şi să plângă…  

 

 

 

10. În timp ce alerga prin pădure, ajunse la o răscruce de 

drumuri şi întâlni un copil care venea de la şcoală cu un 

ghiozdan în spate. Copilul îl întrebă de ce plânge, iar 

fiul de împărat îi povesti printre lacrimi cum se juca şi 

cum se rătăcise în pădure. 

Copilul însă, îi arată că la răscrucea de drumuri erau 

indicatoare pe care scria exact care este drumul corect spre palat. Fiul de împărat însă, lăsă capul în 

jos, ruşinat și îi spuse că el nu ştie nici să citească, nici să scrie. 

   Copilul îl ajută să se întoarcă la palat, îi zâmbi şi îi spuse că nu te poţi descurca în viaţă dacă 

nu ştii să scrii şi să citeşti. 

Şi de atunci fiul de împărat se hotărî şi el să înveţe să scrie şi să citească pentru a se descurca mult 

mai bine singur, în toate situaţiile care vor apărea. 

Şi-am încălecat pe-o şa  

Şi v-am spus povestea-aşa. 

 

 

Educatoare: Corcodel Mariana 

        Pavel Andreea 
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,,Faptul de a aduce pe lume un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu vă face 

pianist” 

                                               (Mihail Levine) 

  

 Venirea pe lume a unui copil într-o familie este un prilej de bucurie. 

Din păcate, odată cu trecerea timpului, în unele familii se pot ,,culege” roadele unor greşeli făcute 

de părinţi  în fixarea obiectivelor (dorinţelor), în gestionarea resurselor investite. 

 Voi da exemple de câteva dintre dorinţele părinţilor mai frecvent formulate şi urmărite în relaţia 

cu copiii lor, dar ale căror rezultate s-au dovedit a avea ulterior şi repercusiuni negative. 

,,Să fie cuminte, disciplinat.” 

,,Să fie ascultător.” 

,,Să fie cel mai bun! ” 

,,Să nu sufere ce am suferit eu, să nu-i lipsească nimic.”                                                                                                                                                                                                    

,,Să nu...” 

        De obicei copiii îi obosesc foarte repede pe adulţi cu energia pe care o manifestă. 

        Impunerea de reguli şi de restricţii este un fapt lăudabil, însă atunci când se exagerează şi 

restricţia devine o prioritate în elaborarea strategiilor educative, părintele riscă să ajungă incapabil 

de ,,a nu  vedea copacii din cauza pădurii”. 

Desigur, orice demers educaţional are la bază obiective clar conturate. 

Trebuie să ţinem cont, însă, de faptul că scopul oricărui adult implicat în educarea unui copil este ca 

acesta să ajungă la un echilibru dinamic între interesele personale şi cele ale societăţii, între ceea ce 

vrea şi ceea ce vrem de la el.     

  Dar ce aşteaptă copiii de la părinţi? 

  Iată ce mi-au răspuns copiii grupei pregătitoare la o întrebare aparent banală, în cadrul proiectului 

,,Eu voi fi mâine  şcolar”. 

E: ,,Copii,  voi credeţi că părinţii voştri au învăţat la vreo şcoală ca să fie părinţi?’’ 

C: ,,Da, au fost la şcoala de taţi si de mame’’ 

E: ,,Ce au învăţat  oare părinţii la şcoala de taţi?’’ 

Răspunsuri : 

A: ,,Să dea atenţie copiilor.” 

A: ,,După ce copiii  fac lecţii, copiii să se joace cu ei, că şi copiii au nevoie de distracţie” 

C: ,,Să-i iubească pe copii.” 

M: ,,Să le dea multă atenţie.” 

N: ,,Să se joace cu ei.” 

G: ,,Să le dea de mâncare” 

D: ,,Să se poarte frumos cu copiii.” 

S: ,,Să-i respecte pe copii, când zic că fac ceva, să facă (adică să-şi ţină promisiunile).” 

A: ,,Să-i ajute să înveţe bine.” 

G: ,,Să-i îngrijească şi să-i iubească.” 
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M: ,,Să meargă pe stradă cu copiii de mână.” 

A: ,,Să le facă toate poftele.” 

O: ,,Să  se distreze cu copiii.” 

A: Să-i preţuiască pe copii.” 

T:,,Să nu le facă toate poftele că se obişnuiesc cu ele.” 

     Fiecare dintre noi poate observa că majoritatea copiilor au nevoie de atenţia tăticilor. 

Următoarele întrebări,  care se adresau  copiilor, se refereau la şcoala în care mămicile învaţă să fie 

mămici. 

Multe dintre răspunsurile date s-au repetat, încât ele nu au mai  fost consemnate. Mămicile învaţă la 

şcoala de mămici: 

A: ,,Să le dea de mâncare copiilor.” 

D: ,,Să-i înveţe pe copii să fie civilizaţi.” 

B: ,,Să-i înveţe bunele maniere pentru copii.” 

M: ,,Să-i îngrijească pe copii.” 

D: ,,Să-i dea atenţie copilului mic.” 

T: ,,Mama învaţă să fie bună sau rea, în funcţie de copil.” 

A: ,,Să le dea ambilor copii atenţie la fel.” 

M: ,,Să-l iubească pe copil chiar dacă e rău sau bun.” 

M: ,,Să-i schimbe scutecele copilului.” 

C: ,,Să-l înveţe pe copilul mic să-l respecte pe cel mare.” 

G: ,,Să-l înveţe pe copil să se îmbrace.’’ 

A: ,,Să fie alături de copilul lui.” 

   Părinţii sunt de altfel primele modele pe care copiii le urmează. Ei îşi doresc de la noi, cei mari, 

lucruri pe care le consideră importante, dar cel mai des, aceştia ne cer să le acordăm  toată atenţia de 

care au nevoie, pentru a deveni oameni adevăraţi. Copiii au nevoie de căldură şi afecţiune, de limite 

clare şi bine precizate, de răspuns imediat la nevoile acestora, de deschidere şi comunicare, de 

respect, de recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor. 

    Cercetări recente asupra dezvoltării creierului uman au demonstrat că părinţii sunt într-adevăr 

primii ,,profesori" ai copiilor lor. Tot ceea ce părinţii fac sau nu fac, în mod obişnuit, se va regăsi 

mai târziu şi în obiceiurile copiilor.  

 

                                                                                        Educatoare:  Sergi  Dumitra                           
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Grupa mare ”Fluturașii” 

Educ.Donciu Tinca/prof.Gherghina Iordache 

 

        Săptămâna  ”Școala Altfel” a dat posibilitate copiilor să 

desfașoare, alături de cadre  didactice și părinți, activități deosebit de 

intresante, atractive, plăcute, în care s-au îmbinat frumosul cu utilul și 
informativul cu formativul, în educarea celor mici.  

Săptămâna a debutat cu o activitate desfășurată la propunerea 

părinților copiilor, activitate de educatie rutieră, ca o necesitate a 

noilor provocări legislative din toamna anului școlar 2012  pentru majoritatea copiilor de grupă 

mare , ce vor deveni elevii clasei pregătitoare din școlile noastre. 

Denumirea activității: ,,Circulăm corect !” - întâlnire cu un agent de circulație /Convorbire 

tematică.   

Obiective urmărite: 

-să identifice pericolele la care se expun atunci când ignoră regulile de circulație rutieră; 

-să cunoască și să respecte regulile de circulație; 

-să cunoască semnificația indicatoarelor rutiere cel mai des întâlnite; 

-să cunoască îndatoririle de mici pietoni pentru a evita accidentele de circulație. 

 

În cadrul activității, copiii au putut adresa întrebări agentului de circulatie  de la Poliția 

rutieră a municipiului Tulcea, au vizionat filmul ”Drumul colorat”, au rezolvat fișa tematică 

individuală de lucru și au desenat … ”Drumul spre casă”. 

O zi frumoasă, cu multe provocări, nenumărate întrebări și promisiuni din partea copiilor, aprecieri 

din partea invitatei, satisfacție profesională și răbdare din partea cadrelor didactice și a personalului 

administrativ. 
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”Ziua mondială a păsărilor migratoare” s-a concretizat într-o vizită tematică din cadrul 

proiectului educațional ”Natura- prietena mea”,   la Centrul Ecomuzeal Delta Dunării Tulcea, unde, 

alături de d-na muzeograf Cuzic Mariana, copiii au reușit: 
-să cunoască incredibila călătorie a păsărilor migratoare, specifice Deltei Dunării, între locurile de 

cuibărit şi cele de iernat; 

-să cunoască unele specii pe cale de dispariţie, prezentate prin intermediul dioramelor muzeului; 

-să-si formeze atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire 

a mediului, aplicând cunștințele însușite; 

-să lipească în conturul unor siluete de păsări, diferite semințe specifice hranei acestora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O activitate atractivă, interesantă, în care preșcolarii au vizionat diapozitive cu păsări mai 

mult sau mai puțin cunoscute, au lucrat cu pasiune și nerăbdare, au înțeles necesitatea protejării lor 

în natură. 

 

     ”În curând voi fi școlar!” a fost denumirea sub care s-au derulat vizite la două dintre școlile 

cartierului nostru (Școala Alexandru Ciucurencu Tulcea/ Școala cu clasele I-VIII nr. 12 Tulcea) și la 

care sunt înscriși preșcolarii în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2012-2013. 

Obiectivele urmărite au fost: 

-să cunoască locațiile școlilor la care sunt arondate domiciliile preșcolarilor și la care sunt înscriși; 
- să observe rechizitele, mobilierul, sălile de clasă în ansamblu și specificul acestora pentru a se 

familiariza cu ele; 

-să socializeze cu școlarii care vor fi viitorii lor colegi de școală; 

-să manifeste interes și dorința de a deveni școlari, spirit de colegialitate.   
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           Copiii au vizitat sălile de curs ale școlarilor din cadrul Școlii Alexandru Ciucurencu Tulcea, 

laboratorul de chimie, de biologie, de informatică, biblioteca, sala de festivități, minisera din cadrul 

Școlii cu clasele I-VIII nr. 12 Tulcea. Experiențele realizate de d-na profesoară de chimie, 

explicațiile acordate de celelalte cadre didactice (profesoara de biologie, învățătoare, bibliotecar) și 

plăcerea deosebită cu care am fost întâmpinați și îndrumați de conducere au definit realul succes al 

celor două vizite la școlile ce vor fi gazdele majorității preșcolarilor grupei mari în noul an școlar. 

 

,,Omul sfințește locul” - vizită la locul de muncă al unei familii. 

La invitația părinților Ștefaniei (fetița din grupa noastra) ne-am gândit  că vizita ar putea: 

-să trezească copiilor interesul pentru munca părinților și specificul dintr-o patiserie/pitzerie; 

-să observe etapele preparării principalelor produse și modul de servire al clienților; 

-să respecte munca adulților; 

-să respecte regulile de disciplină, de servire a mesei, de politețe, specifice activității de grup într-o 

unitate de alimentație publică; 

Cu mult entuziasm au ajuns, cu multă ospitalitate au fost primiți! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Curiozitatea copiilor și explicațiile pe înțelesul acestora, miresmele specifice preparatelor 

pregătite, i-au facut să înțeleagă că omul harnic sfințește locul, iar banul se câștigă cu multă trudă și 
perseverență.   

 

       ”Sfânta sărbătoare a Paştelui” a fost prilejul de a 

participa la concursul internațional ”Sărbătoarea 

Paștelui în ochii copiilor”, organizat de Muzeul de 

Etnografie și Artă Populară Tulcea, la care copiii noștri 
au participat cu un coș cu ouă vopsite și încondeiate 

după o metodă tradițională. Fiecare copil și-a lăsat 

amprenta culorilor și a copilăriei, alături de 

semnificația tradițiilor din vremuri de demult creștine, 

într-o lucrare colectivă, reprezentativă pentru grupa 

mare ”Fluturașii”.  Să le urăm succes la concurs! 
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Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate 

darurile acesteia.      

         Cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din apă limpede, aer curat, pamânt brun, 

plante și animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă și armonioasă pentru 

oameni. 

       Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care trebuie să ne 

preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama 

de frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică 

având consecinţe grave.      

    Curiozitatea copilului de a cunoaşte tot ceea ce-l înconjoară, de a afla cât mai multe despre 

natură, dar şi cauza fenomenelor ce se petrec sub ochii lor, manifestată prin întrebări ca: de ce?, 

cum?, ne-a determinat să transpunem interesul copiilor într-o activitate intensă şi împreună am 

încercat să cunoaştem tot ce-i înconjoară: plante, animale, să găsim o explicaţie pentru fenomenele 

pe care le-am observat, dar mai ales am urmărit cultivarea unor sentimente de protejare a naturii, a 

pomilor, a păsărilor, a animalelor. 

 În ultimul timp se acordă o mare importanţă necesităţii educării ecologice a copilului în 

grădiniţă. Suntem chemaţi să facem transferul de dragoste şi respect pentru tot ce ne înconjoară, de 

la noi adulţii, spre cei mici şi foarte mici, acum când încep  drumul cunoaşterii. La aceasta vârstă se 

conturează sentimente ce se vor manifesta prin atitudini ce dovedesc atenţia acordată de copii, 

mediului. 

        Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se implică activ, 

li se dezvoltă spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii. Văzând interesul crescut al copiilor pentru 

protejarea mediului înconjurător, ne-am înscris în Proiectul Naţional “Şcoli pentru un viitor verde- 

Edupet”- al cărui obiectiv principal îl reprezintă conştientizarea de către copii a problemelor de 

mediu cauzate de deşeurile din ambalajele tip PET. 

Cu alte cuvinte, proiectul  ŞCOLI PENTRU UN VIITOR 

VERDE- EDUPET este lecţia eco prin care copiii din 

grădiniţa noastră  învaţă cum să protejeze mediul.  De 

mare ajutor ne este echipamentul TEPET – un aparat de 

compactare la cald a recipientelor PET pus la dispoziție 

de Asociaţia nonguvernamentală ,,Şcoli pentru un viitor 

verde”, cât și materiale educaţionale  precum harta 3D și 

ochelarii speciali, reprezentând ariile protejate din 

România. Partener în derularea proiectului este Editura 

CD Press. „Echipa verde”, formată din educatoarele și 

copiii Grădiniţei  cu P.P. nr. 17, am privit cu mare interes cum se foloseşte aparatul de compactare, 

după care am  adunat sticle de plastic, tip PET, le-am scos etichetele, dopurile şi le-am compactat.  

Sticlele compactate au ajuns deja la un centru specializat de colectare a deşeurilor tip PET. Și pentru 

că suntem într-un concurs naţional, cei ,,verzi’’au  înţeles că trebuie să aducă multe peturi de 0,5-

2,5 la grădiniţă. Deviza  noastră este: ,,În fiecare zi, un pet compactat!’’ 
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       Din dopurile acestor sticle, copiii  din grupa ,,Buburuzelor” au realizat brăţări,  mărgele, le-au 

sortat după mărime şi culoare. Din sticle de iaurt, au realizat suporturi pentru creioane, vaze, pe care 

apoi le-au decorat cu diverse figurine din hârtie.  

      Un vechi proverb românesc spune: ,,Pomul când e mic se-ndreaptă”.  De aceea ne-am propus  

ca prin jocul ,,Săculeţul fermecat” copiii să înveţe să recicleze  deşeurile selectiv. Astfel, am 

pregătit la grupă 4 cutii din carton pe care le-am ambalat în galben, albastru, verde, portocaliu. Pe 

fiecare cutie ambalată am lipit câte un simbol, respectiv plastic, sticlă, aluminiu şi hârtie. Copiii au 

scos din săculeţ câte un obiect pe care l-au aşezat în containerul respectiv.  

Au înțeles că dacă sunt reciclate în mod inteligent, diminuăm poluarea mediului înconjurător. Dacă 

separăm diferitele materiale şi le aruncăm în containerele adecvate, ele sunt recuperate  şi servesc 

ca materii prime la fabricarea altor obiecte. În acest fel facem o faptă bună pentru viaţa  planetei 

noastre. Aceste containere sunt aşezate pe hol, pentru că noi continuăm acţiunea de reciclare 

selectivă, şi nu suntem singuri, ni s-au alăturat și alte grupe. 

       Am constatat că excursiile, drumețiile sunt un bun prilej pentru copii de a cunoaşte mediul 

înconjurător, de a le  trezi în suflet dorinţa de a proteja mediul după puterile lor, de a-şi exprima 

gândurile şi trăirile emoţionale. 

        Impresionaţi de gunoaiele pe care le întâlnesc prin parc atunci când vin sau pleacă de la 

grădiniţă, copiii s-au transformat în adevăraţi ,,Prieteni ai Pământului” şi au scris mesajele 

ecologice (punctate) la centrul bibliotecă, cu îndemnuri ecologice pentru păstrarea curăţeniei şi 

protejarea parcului, care ne asigură oaza de linişte şi oxigen între atâtea blocuri şi străzi circulate de 

mașini. Aceste îndemnuri  le-au afişat în  ,,Orăşelul Copiilor” și Parcul „Ciuperca’’. Copiii au fost 

deosebit de încântaţi de  misiunea  pe care o aveau de îndeplinit. Oamenii din jur au lăudat acţiunea 

noastră şi entuziasmul cu care copiii grupei mari le vorbeau oamenilor despre ocrotirea naturii. 

       Reveniţi la grădiniţă, copiii au fost antrenaţi să deseneze pe farfurii din carton ,,Frumuseţile 

naturii’’, impresii din timpul drumeţiei. 

      Într-o altă zi, am organizat la grupă  parada costumelor eco din materiale reciclabile. Părinţii  

copiilor s-au implicat în activitate și au confecţionat veste, pantaloni, rochiţe, sarafane, pălării, 

accesorii din ziare, reviste, șervețele, saci menajeri, saci rafie, sticle plastic. Au înţeles astfel, că din 

orice  pot face lucruri frumoase și  că nimic nu se pierde, totul se reciclează! Cu aceste costume eco  

am participat ca invitaţi la Biblioteca Judeţeană, unde  am prezentat un  dans modern, am cântat 

,,Imnul ecologiştilor’’ şi am transmis un mesaj  de ocrotire a naturii. Copiii au fost impresionaţi, 

deoarece toți cei prezenţi, adulţii și copiii  din clasele I-IV, i-au aplaudat . 

      Dar acesta este doar începutul, căci ne propunem să facem cunoscută importanţa protejării 

mediului cât mai multor tulceni. 

 

Suntem  mici, dar putem face lucruri mari! Împreună 

putem să facem un oraş mai curat,  mai  “verde”! 

    

Prof. înv .preşc. Coman Marinela 
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Cine poluează mediul? 

Cine poate ajuta mediul? 

Cine îngrijeste copacii? 

Cine depoluează spaţiul verde? 

Cine îngrijeste mediul? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv .preşc. Coman Marinela 

 

 

Unde întâlnesti poluare? 

Unde ducem gunoiul? 

Unde aruncăm PET-urile? 

Unde reciclăm hârtia? 

Unde duce poluarea? 
 

Când se opreste poluarea? 

Când suntem prietenii naturii? 

Când îngrijim copacii? 

Când plantăm răsaduri? 

Când oamenii se vor opri din a 

tăia copacii neraţional? 

De ce îngrijim mediul? 

De ce oamenii aruncă hârtii la întâmplare? 

De ce se usucă copacii sau florile? 

De ce omul nu are grijă de mediu? 

De ce găsim bidoane pe spaţiile verzi? 
 

Ce poluează mediul?  

Ce fel de poluare avem 

atunci  când este zgomot?  

Ce ştiţi despre poluare?  

Ce trebuie să facem după   

plecarea de la piknic? 
 



23 
 

 

 

 

 

DATA:16.02.2012 

GRUPA: PREGĂTITOARE 1 ALBINUŢELE 

GRĂDINIŢA : Numărul 17 Tulcea 

EDUCATOARE: Gruzea Loredana-Ioana 
TEMA: “În preajma necuvântătoarelor”  

SUBTEMA: “Animale mari şi mici în ogradă la bunici ” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  DLC+DEC: 

“ Motanul încălţat “(repovestire+ tema plastică:centrul de 

interes în realizarea unei compoziţii – benzi desenate) 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE : verificare şi consolidare  

 

SCOPUL :-consolidarea cunoştiinţelor copiilor legate de 

conţinutul poveştii “Motanul încălţat ”prin reproducerea 

coerentă şi expresivă a poveştii în repovestire şi benzi 

desenate şi stimularea imaginaţiei creatoare prin sugerarea 

unor idei desprinse din povestire. 

-dezvoltarea dragostei pentru muncă, frumos, desen. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-Să se exprime clar, corect şi coerent în propoziţii; 

-Să identifice personajele din imaginile prezentate; 

-Să redea expresiv şi coerent replici scurte ale personajelor în repovestire dar şi în bule din benzi 

desenate; 

-Să clasifice personajele în funcţie de trăsăturile morale: personaje pozitive, negative; 

-Să folosească interjecţii şi cuvinte puţine, în dialogul dintre personajele din benzile desenate; 

-Să descopere centrul de interes al compozitiilor pe care le realizează, pentru a reda ideile principale 

ale poveştii; 

-Să lucreze în echipă pentru a realiza succesiunea de secvenţe (momente) din poveste. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: repovestirea, conversaţia, explicaţia, problematizarea,                                                            

exerciţiul, benzi desenate, turul galeriei; 

MIJLOACE: imagini ilustrate, planşă Motanul încălţat, creioane colorate, coli xerox, stimulente, 

post-it-uri; 

FORMA DE REALIZARE: frontal, individuală  

RESURSE: -UMANE: copiii grupei, educatoarea 

                     -TEMPORALE: 40 minute  

BIBLIOGRAFIE:  

 „Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2008 

 “Metodica educarii limbajului în grădiniţa de copii”-editura Cartea Rom. 2000, 

 “Didactica educării limbajului în învăţământul preşcolar ”, editura Grigore Tabacaru 2000,”  
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 „Atlas cu elemente de limbaj plastic-îndrumător pentru educatoare “, editura Aramis, 

Georgeta Botez, Dana Solovastru  
Eveniment 

didactic 
Conţinutul activităţii       Strategii          

didactice 
Evaluare 

Metode Mijloace Instrumente Indicatori 

Momentul 

organizatoric 
Voi asigura condiţiile necesare 

desfăşurării activităţii. Voi aşeza 

mobilierul grupei în semicerc, apoi 

voi pregăti materialul didactic 

necesar desfăşurării activităţii. 

Copiii intră în linişte în sala de 

grupă. 

    

Captarea 

atenţiei 
Voi realiza captarea atenţiei printr-

un moment surpriză. Copiii revăd 

imaginea motanului încălţat din 

povestea cu acelaşi nume, care are 

în mână câteva reviste cu benzi 

desenate, printre care şi revista 

grădiniţei. 

-Recunoaşteţi personajul? 

- În ce poveste l-am întâlnit? 

- Ce ţine în mână? 

Copiii răspund la întrebările puse. 

 

 

explicaţia  

 

imaginea cu 

Motanul 

încălţat  

 

-reviste cu 

benzi 

desenate  

 

 

-aprecierea 

orală 

 

 

 

 

copiii răspund 

la întrebări 

Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Motanul încălţat vă roagă să îl 

ajutaţi să realizeze o nouă revistă 

cu benzi desenate...dar asta numai 

dacă veţi reuşi să povestiţi după 

imagini povestea „Motanul 

încălţat”. 

explicaţia     

Dirijarea 

învăţării 
Prezint prima imagine din Motanul 

încălţat. Copiii recunosc imaginea 

pe care o descriu, denumind 

povestea.  

Cer copiilor să povestească 

folosind propriile cuvinte, pe baza 

suportului intuitiv –imagini cu 

momentele principale din poveste. 

Insist asupra redării unor expresii 

aşa cum le-a scris autorul, dialogul 

dintre personaje,   imitarea 

rolurilor. 

Pe toată desfăşurarea repovestirii 

insist pe exprimarea clară, corectă 

şi coerentă a copiilor. 

Cer copiilor să identifice 

personajele negative şi pozitive, 

vom discuta despre mesajul acestei 

povestiri. 

 

repovestire 

 

 

exerciţiul  

 

conversaţia  

 

problemati

zare 

 

explicaţia  

 

 

 

 

 

-imaginile 

din poveste  

 

 

 

 

 

imaginile 

din poveste  

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

-copiii 

recunosc 

imaginile,  

povestesc 

coerent, 

expresiv, în 

propoziţii  

 

-copiii 

denumesc 

personajele 

pozitive şi 

personajele 

negative  

 

Obţinerea 

performanţei 

 Copiii vor fi împărţiţi in 3-4 

echipe. 

explicaţia  

 

 

 

 

 

copiii aleg şi 

desenează 
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Cer copiilor să descopere 

personajul/personajele principal/e 

şi acţiunea în care este/sunt 

implicat/e pentru a realiza 

secvenţele din poveste şi să le 

aranjeze apoi în ordinea 

cronologică. 

Voi preciza de asemenea că prin 

intermediul desenelor realizate 

vom constitui „benzi desenate”, ca 

în revistele pentru copii, iar cele 

mai reuşite secvențe desenate pot 

fi publicate în revista grădiniţei, pe 

care i-o vom da Motanului încălţat. 

Copiii lucrează, iar educatoarea 

notează în bule replicile 

personajelor implicate în acţiunea 

redată în secvenţe. 

După ce lucrează expunem benzile 

fiecarei echipe, ei privesc, 

analizează, fac sugestii, pe care le 

notez pe post-it-uri şi apoi 

completează lucrările conform 

sugestiilor primite. 

 

 

-exerciţiul  

 

 

 

 

 

-benzi 

desenate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-turul 

galeriei 

 

-foile pentru 

benzi 

desenate  

 

 

 

 

 

-creioane 

colorate  

 

 

 

 

 

 

 

 

-post-it-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzi 

desenate  

 

 

 

 

 

 

 

-turul 

galeriei 

secvenţe din 

poveste  

-fiecare echipă 

realizează 

versiunea ei  

-copiii 

lucrează în 

echipe pentru a 

acoperi toate 

momentele 

poveştii  

-copiii 

analizează 

lucrările 

celorlalte 

echipe  

-copiii 

completează 

desenele 

conform 

sugestiilor 

primite 

Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra felului în 

care copiii au răspuns la solicitări 

şi au realizat lucrările propuse, 

asupra felului în care au lucrat în 

echipă. Se dau stimulente cu 

Motanul încălţat. Solicit copiilor 

să mai aducă şi alte benzi desenate 

despre animale domestice. 

  
 

 

-stimulente 

 

-aprecierea 

şi 

recompensa

rea copiilor 

cu 

stimulente 
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27 
 

EDUCATOARE :  

GRUZEA LOREDANA-IOANA 

 

 

 

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind 

din întuneric, nespus de nouă, proaspătă şi uluitoare!” 

  Eugen  Lovinescu 
 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

OBIECTIV CADRU: 

   Stimularea creativităţii la copilul preşcolar prin 

activităţile practice. 

  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

- Să fie capabil să realizeze lucrări practice 

originale, inspirate din natură şi din viaţa cotidiană, 

valorificând deprinderile de lucru însuşite; 

- Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la 

îmbogăţirea acestuia prin lucrări personale; 

- Să dobândească comportamente şi atitudini pozitive în relaţiile cu ceilalţi. 

 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT: 

Să execute individual sau colectiv o temă dată; 

Să manifeste perseverenţă şi spirit cooperant, dobândind încredere în forţele proprii; 

Să manifeste creativitate şi originalitate valorificând experienţa dobândită în diferite situaţii; 

Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie sau a celorlalţi; 

Să prezinte compoziţii cu caracter estetic şi decorativ exprimând dragoste şi sensibilitate; 

Să descopere semnificaţii şi sentimente cu ocazia unor evenimente importante. 

      

      Când Mihai Eminescu vorbea de ,,estetica vieţii”, vorbea de frumuseţea vieţii şi de acţiunea 

omenească, făcând referire la valorile artistice oferite de originala şi nelimitata lume a creaţiei prin 

manifestările estetice existente în procesul şi rezultatele muncii omului, prin perceperea frumosului 

din natură şi viaţa socială. 

     Creativitatea este condiţia de bază a artei, a atitudinii estetice şi constituie totodată obiectivul 

fundamental al procesului educaţional necesar în toate domeniile de activitate. 

     În grădiniţă, educatoarea foloseşte acele demersuri didactice care ajută copilul să se cunoască 

mai bine, să se înţeleagă pe sine, să-şi cultive potenţialul şi aptitudinile în relaţie cu ceilalţi prin 

lucrările colective, machete realizate la grupă cum ar fi: ,,Toamnă, toamnă harnică!”, ,,Poveste de 

iarnă!”, ,,Livada înflorită”şi ,,Delta Dunării”. 

     De asemenea, o mare contribuţie în cultivarea creativităţii copiilor, încă de la vârsta preşcolară, 

folosind ocazii şi situaţii speciale pentru sensibilizarea copiilor, antrenând acele potenţe creative ale 

copiilor care duc la multe realizări artistice originale, individuale sau colective, o au lucrările 
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copiilor realizate pentru portofolii, albume şi expoziţii realizate în grădiniţă, dar şi participarea la 

concursuri pe plan interjudeţean, naţional şi internaţional. 

     Există o permanentă interdisciplinaritate în activitatea din grădiniţă, între activităţile practice, 

artistico-plastice și cele din domeniul știință, ceea ce permite copiilor să perceapă mediul 

înconjurător, să-şi exprime emoţiile şi sentimentele, visurile şi speranţele, care se realizează în 

cadrul activităţilor extraşcolare prin vizite, plimbări, excursii, proiecte şi parteneriate educaţionale. 

     Prin aplicarea unui program coerent şi cursiv de exersare a capacităţii creatoare a copilului pe tot 

parcursul preşcolarităţii este stimulat potenţialul şi disponibilitatea lui creativă, care se reflectă în 

realizarea unor lucrări practice deosebite, materializându-se prin obţinerea unor diplome şi premii 

importante. 

     Pentru a se dezvolta şi manifesta creativ, copilul are nevoie de libertate de exprimare, de 

îndrumare, de încurajare, dar şi de implicarea adultului în activităţile sale, deoarece absenţa 

acestuia, atât fizică, cât şi prin sugestii sau aprecieri poate diminua conduita creativă a copilului. 

    Utilizarea motivaţiilor pozitive şi afective pe care i le oferă educatoarea, intenţionat sau spontan,  

prin modele de acţiune sau prin exemple din natură, amplifică manifestările creative ale copilului 

preşcolar.  
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preşc. AURELIA NECHIFOR 
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GRUPA MIJLOCIE 

,,Albinuțele’’ 

Grădinița cu P.P. nr. 17 – Tulcea 

Educatoare: Buturugă Maria Magdalena 

 

          De această săptămâna specială s-au bucurat și copiii din învățământul preșcolar.  Grupa 

mijlocie ,,Albinuțele’’, din cadrul Grădiniței cu program prelungit nr.17 Tulcea, a decretat 

mobilizarea generală atât în rândul copiilor, cât și al părinților. 

          Un proiect îndrăzneț al învățământului a preschimbat ultima săptămână de studiu de 

dinaintea vacanței de Paști într-o școală a bucuriei și a întâmplărilor inedite. Copiii trepidează de 

emoția de a merge a doua zi la grădiniță, pentru că îi așteaptă aventuri încă și mai atractive decât 

cele rezervate pentru vacanța alături de părinții lor. Dintre activitățile inedite, care de asemenea,  

i-au cucerit pe cei mici,  amintim: 

 Luni- vizită la muzeul ,,Delta Dunării’’ 

 Marți      -   vizită la centrul maternal ,,Speranța’’ 

 Miercuri   - vizită la brutăria ,,Damona’’ 

 Joi             -La teatrul ,,Jean Bart’’ 

 Vineri       - La concurs, Albinuțelor! 

              ,,Băieții mei au povestit cu atât entuziasm și emoție despre fiecare acțiune la care au 

participat în timpul acestei săptămâni, încât ne-au determinat să ne implicăm și noi mai mult”, a 

afirmat mămica Dorina Buhaev. 

            Prin activitatea ,,Din suflet pentru suflet”, copiii au învățat să dăruiască, i-am determinat să 

creeze o lume mai bună!  Preșcolarii, alături de părinții lor, au selectat jucării, cărticele și hăinuțe, 

uitate poate într-un colț al camerei lor, pentru a le dărui unor micuți mai puțin norocoși. 
           “Mi-ar plăcea să fie așa în fiecare zi”, mi-a spus băiețelul meu, suspinând şi nemaiprididind 

să-mi povesească ce spectaculoasă a fost prima lui zi de școală altfel. Iar eu am încuviințat, 

ascultându-l cu uimirea şi cu înțelegerea adultului care a priceput, peste ani, că nu e nimic mai 

însemnat pentru devenirea ta profesională, decât să faci cu plăcere ceea ce faci. 

           Și eu m-am gândit că, din când în când , am merita și noi câte o săptămână de serviciu altfel. 

Câte-o săptămână de pregătire înainte de plecarea în concediu. Câte-o evadare în copilărie… 
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Motto: 

,,Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini  în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire! 

Educă-mă,  te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!’’ 

                                                                                                                 din Child’s  Appeal  

Concepţia conform căreia educatorii pot înfăptui integral formarea copilului s-a dovedit  

eronată, deoarece fără sprijinul activ al părinţilor, grădiniţa nu poate realiza obiectivele educaţionale 

stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 

Relaţia părinţi-copii este o relaţie dificilă, în măsura în care părinţii nu au învăţat să îşi 

îndeplinească funcţiile parentale şi nici să comunice. O relaţie sănătoasă este o relaţie care răspunde 

nevoilor relaţionale ale copiilor: nevoia de a vorbi despre sine, de a fi ascultat și înţeles, de a fi 

recunoscut și valorizat, nevoia de intimitate, de a exercita o influenţă asupra anturajului, de a visa și 
de a creea. 

  Pentru a construi o relaţie sănătoasă este nevoie ca părinţii să înveţe să comunice cu copiii, 

să înveţe să le asculte toate formele de limbaj, să înveţe să se poziţioneze clar în faţa lor. Profesia de 

părinte se învaţă şi oferă multe repere şi puncte de referinţă în dezvoltarea copiilor. Relaţiile între 

aceşti doi colaboratori pot fi clasificate în funcţie de stilurile parentale abordate de aceștia: 

Stilurile parentale sunt: stilul parental indulgent, stilul parental autoritar, stilul parental 

indiferent, stilul parental protector, stilul parental democratic. 

             STILUL PARENTAL INDULGENT  

Caracterizarea părintelui indulgent: 

Părintele indulgent permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără să-i impună multe 

restricţii, iar filosofia de viaţă a părintelui este: “Copiii vor înflori singuri la timpul potrivit”. Pentru 

părinte, cea mai mare valoare o reprezintă libertatea de expresie (verbală/artistică). Părintele 

manifestă sensibilitate la drepturile altora, se consultă cu copilul, atunci când ia o decizie, manifestă 

căldură şi interes, faţă de tot ceea ce face copilul, în foarte puţine cazuri îl pedepseşte. 

Avantajele copilului crescut de părinţi indulgenţi: 

Copilul se simte important, special, fapt ce determină creşterea nivelului stimei de sine (ce 

reprezintă o condiţie esenţială în dezvoltarea armonioasă a personalităţii). Stilul parental indulgent 

stă la baza dezvoltării creativităţii şi a capacităţii de a lua decizii, copilului i se dezvoltă o identitate 

proprie, o personalitate distinctă, marcantă. 

Dezavantajele copilului crescut într-o manieră indulgentă: 

Copilul va înţelege foarte greu rolul limitelor, al regulilor, de aceea nu va şti să ţină cont de 

ele, când va fi nevoie, putând  fi considerat obraznic sau chiar “copil problemă”. 

Părinţii se pot aştepta ca foarte curând el să “preia controlul familiei”, în sensul că nu va mai 

face decât ce vrea el şi nu va mai accepta sfaturi, iar părintele se va simţi “depăşit”. 

STILUL PARENTAL AUTORITAR 

Caracterizarea părintelui autoritar: 

Părintele autoritar cere copilului să respecte cu sticteţe, fără să comenteze, regulile existente 

(care au o valoare absolută, iar cea mai mică greşeală este însoţită de pedeapsă). Filosofia de viaţă a 
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părintelui este: ”Nimic nu este mai presus de lege”. Părintele nu se simte obligat să ofere explicaţii 

suplimentare. Intenţia copilului de a a-şi manifesta independenţa este interpretată ca o formă de 

rebeliune, fapt care reprezintă o sursă importantă a conflictelor copil-părinte. Părintele este rece şi 

detaşat de copil, impunând respectul muncii şi al efortului. 

Avantaje ale copilului crescut de părinţi autoritari: 

Copilul se obişnuieşte să devină ordonat, disciplinat, respectuos, faţă de cei de care îi este 

frică, se dezvoltă spiritul critic al copilului. Stilul autoritar îl învaţă pe copil să devină 

,,perfecţionist” (,,dacă faci ceva, atunci fă-o perfect!”). 

Dezavantajele copilului crescut de părinţi autoritari: 

Copilul va învăţa foarte greu să fie maleabil, sensibil la dorinţele altora, iar toată viaţa se va ghida 

după regulile stricte, pe care le-a învăţat în copilărie, va fi neiertător cu cei care greşesc şi va 

întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente. Frecvent, va fi lipsit de iniţiativă, de 

curaj şi veşnic nemulţumit, deoarece se teme permanant că va putea greşi. 

             STIL PARENTAL INDIFERENT 

Caracterizarea părintelui indiferent: 

Neglijează copilul, nu este preocupat de realizările lui şi nu manifestă, frecvent, trăiri 

emoţionale pozitive pentru copil. Filosofia de viaţă pe care o sugerează este:  „În viaţă nu te poţi 

baza pe nimeni altcineva decât pe tine însuţi”. 

Avantaje ale copilului crescut de părinţi indiferenţi: 

Lipsa afecţiunii îl face mai rezistent la greutăţile vieţii. 

Dezavantajele copilului crescut de părinţi indiferenţi: 

Copilul învaţă că părerea lui nu contează prea mult, se simte lipsit de importanţă şi uneori 

absolvit de orice responsabilitate. Îşi dezvoltă o stimă de sine redusă, poate deveni timorat şi 

urmărit în permanenţă de un complex de inferioritate. Copilul se va baza doar pe experienţa lui de 

viaţă şi ajuns la vârsta adultă nu va fi dispus să-şi educe propriul copil. Va fi mai rigid, mai 

insensibil la sentimentele şi la dorinţele celorlalţi, mai apatic, mai pragmatic. 

            STIL PARENTAL PROTECTOR 

Caracterizarea părintelui protector: 

Este aparent un părinte model: extrem de atent la nevoile copilului, se dedică cu toată fiinţa 

meseriei de părinte, iar prioritatea părintelui este să-i ofere copilului securitate, consideră că un 

copil este o fiinţă fragilă, care are nevoie în permanenţă de sprijin şi de protecţie. Educaţia pe care o 

acordă copilului se clădeşte în jurul ideii că: „Nu tot ce zboară se manâncă”, îşi învaţă copilul să fie 

precaut şi rezervat faţă de tot ceea ce vine din afara familiei. Când apare o problemă, părinţii 

exagerat de protectori, se grăbesc să caute vinovaţi şi să ţină morală, ceea ce duce la scăderea 

eficienţei rezolvării conflictului şi a învăţării unor reguli de disciplină. Părintele acceptă greu 

situaţia în care copilul începe să-şi dezvolte independenţa. 

Dezavantajele copilului crescut de părinţi protectori: 

Odată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce în ce mai sufocat şi are tendinţa de a se 

îndepărta de părinte. Copilul găseşte că este dificil să comunice direct cu părintele despre 

problemele personale, de teamă că acesta nu îl va înţelege şi se va îngrijora. Când va fi pus în 

situaţia de a-şi exprima frustrarea sau mânia, preferă să se exprime indirect, prin acte de răzbunare 

sau de sabotaj. 

             STIL PARENTAL DEMOCRATIC 

Caracterizarea părintelui democratic:  

Părintele democratic are în vedere, întotdeauna, ca drepturile copilului să fie  respectate, fără 

a omite stabilirea unor reguli, care să fie respectate consecvent şi urmate de toţi membrii familiei 
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(cu excepţia când este imposibil acest lucru). Pentru el, nu legea este cea mai importantă, ci omul 

este pe primul loc. Este suficient de indulgent, flexibil şi deschis spre nou, pentru a accepta tot ce ar 

putea ameliora viaţa copilului şi a familiei. Este şi suficient de autoritar pentru a impune o 

disciplină riguroasă, a-l învăţa pe copil să accepte reguli şi să îndeplinească eficient sarcinile care i 

se dau, suficient de protector, pentru a-i oferi copilului securitatea de care are nevoie, pentru a-l 

sprijini, atunci când situaţia o cere şi suficient de înţelegător şi încrezător în capacitatea copilului de 

a lua unele decizii personale. Încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, 

interesele şi personalitatea. Manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră un membru 

responsabil al familiei. 

Avantaje ale copilului crescut de părinţi de stil democratic: 

Copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional, care va sta la baza dezvoltării armonioase a 

personalităţii, a deprinderii de comunicare eficientă, va manifesta creativitate, capacitate 

decizională. Ca urmare a încurajărilor făcute şi a încrederii care i se acordă, copilul va avea un nivel 

ridicat al stimei de sine, care-i va permite să obţină eficienţă şi productivitate în acţiunile 

întreprinse. Respectul pentru om, cultivat de stilul democratic, îl va învăţa pe copil, să îi respecte pe 

alţii, să ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţii, având totdată curajul să îşi exprime 

punctul de vedere. Independenţa care i s-a acordat îl va ajuta să-şi identifice propriile atitudini şi să 

aleagă meseria care i se potriveşte cel mai bine, să îşi îndeplinească propriile vise, nu pe cele ale 

părinţilor. 

Dezavantajele copilului crescut de părinţi de stil democratic: 

Copilul se va adapta cu greu stilului autoritar şi ar putea fi considerat „bleg”, pentru că nu va 

executa foarte prompt sarcinile solicitate, sau dimpotrivă, “impertinent”, pentru că “discută 

ordinele”. 

Aşadar, în vederea educării copilului sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi 

calităţi pe care părintele trebuie să le dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, 

sănătate psihică etc..., iar familia trebuie să conştientizeze că o bună educaţie în familie, şi nu 

numai, depinde de stilul de viaţă al acesteia. Nu numărul de cadouri, nu numărul orelor de prezenţă 

fizică alături de copil este precumpănitor în munca de educaţie, ci conţinutul activităţii şi al tuturor 

acţiunilor desfăşurate în familie. 

Tonalitatea în care sunt purtate discuţiile (părinte autoritar, indiferent), conţinutul acestora, 

gesturile cotidiene, chiar şi cele mai simple, toate acestea alcătuiesc ambianţa familială în care 

copilul este educat. Întotdeauna ambianţa, climatul din familie, prin elementele sale concrete, 

componente, influenţează în raport cu natura sa, personalitatea copilului. 

,,Fiecare copil este o personalitate unică şi irepetabilă!’’ 

  

Prof. înv.preşc.  Năstase Liliana 

Grupa mică  ,,Albinuţele’’ 
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prof. logoped Lucica Popişcă 

 

Adaptarea copilului la viaţa şcolară şi socio-culturală este determinată major de 

sistemul propriu de comunicare a informaţiilor, sentimentelor,  dorinţelor,  trebuinţelor,  

intenţiilor. Limbajul şi comunicarea sunt mecanisme psihice aflate cel mai la îndemâna copilului 

pentru a-şi regla propria conduită, dar şi conduita altora.        

Urmărind comunicarea, de la vârste mici, pot fi depistate distorsiunile de comunicare şi se 

poate interveni organizat în sensul înlăturării optime a efectelor acestora. În funcţie de 

particularităţile temperamentale, vârsta, educaţia şi dezvoltarea mintală a copilului, tulburările de 

limbaj şi comunicare pot provoca inerţie în comunicare, teama de a pronunţa cuvinte, nesiguranţă, 

frică, complexe de inferioritate, manifestări comportamentale anormale, rigiditate, negativism, 

iritabilitate, izolare, stări de excitaţie psihomotorie manifestate prin agitaţii permanente, sau 

tulburări afectiv –emoţionale şi volitive care uneori pot culmina cu stări de depresie prelungite.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

La copiii cu tulburări de vorbire pot fi identificate contradicţii în rezolvarea 

problemelor şi în studierea modalităţilor  de acţiune mintală şi practică. Dacă stările se prelungesc 

şi devin cronice, apar stări conflictuale interne, care influenţează negativ formarea caracterului şi 

dezvoltarea normală a proceselor psihice. Acestea plasează copilul într-o stare de dificultate în 

raport cu ceilalţi din jur, stare care nu-i permite o existenţă sau o valorificare în condiţii normale a 

potenţialului intelectual şi aptitudinal de care acesta dispune. Iată de ce trebuie să se acorde o 

atenţie deosebită modului în care sunt abordate de către familie, cadru didactic şi logoped 

dificultăţile de comunicare. 
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         Comunicarea copilului cu mediul, de natură socio-afectivă, e manifestată în special în 

comunicarea timpurie dintre mamă şi copil şi constituie, totodată, prima sursă ce marchează 

hotărâtor relaţiile sociale. Pe măsura dezvoltării copilului, sfera de relaţii se extinde prin acţiune şi 

mişcare. Dinamica pe care o înregistrează comunicarea îl ajută să-şi construiască imaginea despre 

sine, ca factor activ al lumii şi să-şi evalueze propriile posibilităţi. Rolul limbajului este atât de mare 

încât activitatea lui nu încetează odată cu întreruperea comunicării cu ceilalţi, ci se păstrează pe tot 

parcursul stării de veghe, uneori sub forma limbajului interior şi chiar şi în timpul somnului. Dacă, 

de exemplu, unui copil i se cere ca în timpul procesului de rezolvare a unei probleme, să-şi prindă 

limba cu dinţii, apar perturbări ale procesului rezolutiv. Pornind de la adevărul verificat, că fiinţa 

umană dispune de calitatea înnăscută de a putea vorbi, înseamnă că orice copil cu dezvoltare 

intelectuală normală, care a beneficiat de interacţiuni sociale eficiente, începe să vorbească. Pe 

întreg globul pământesc şi în toate mediile, copiii învaţă să vorbească la aceeaşi vârstă şi, lucru 

aparent curios, folosesc aceleaşi reguli pentru achiziţionarea limbii vorbite. Experimentele făcute pe 

copii care provin din clase sociale favorizate şi defavorizate au demonstrat influenţa clasei de 

apartenenţă asupra achiziţiilor limbajului. 

          Învăţarea este unică pentru fiecare copil în parte, în funcţie de stilul, ritmul, nivelul său de 

înţelegere şi dezvoltare, caracteristicile, aptitudinile, aşteptările şi experienţa sa anterioară, aşa cum 

fiecare copil este şi el unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în 

procesul de învăţare şcolară. 
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“Să-i creştem mari şi sănătoşi!” nu este doar un titlu frumos dintr-o revistă, ci chiar deviza după 

care ne ghidăm zi de zi. Părinţii, împreună cu educatorii, asistentele medicale şi toţi cei care îşi 

desfăşoară activitatea în grădiniţa noastră, fac echipă şi lucrează împreună pentru realizarea acestui 

scop. 

         Viaţa începe bine. Venim pe lume dintr-un mediu perfect. Studiile arată că cea mai frumoasă 

perioadă din viaţa unui om o reprezintă…cele nouă luni petrecute în pântecul mamei. Odată cu 

naşterea, facem primul pas spre viaţă. Acum totul depinde de cei care ne întâmpină şi ne învaţă cum 

să trăim într-o lume pe care ar trebui să o păstrăm sănătoasă. 

        Curăţenia cu care venim pe lume poate fi păstrată dacă respectăm câteva reguli simple. Igiena 

personală trebuie să ne fie cel mai bun prieten. Este cea mai simplă, dar şi cea mai eficientă 

modalitate  de a ne menţine sănătoşi. 

        La orele de educatie sanitară, explicăm de ce este atât de important să ne spălăm pe mâini, ori 

de câte ori este necesar, şi despre produse ale unei igiene deficitare – aşa numitele “boli ale 

murdăriei” 

                     

E MAI BINE SĂ PREVII DECÂT SĂ TRATEZI! 

 

      În cadrul grădiniţei noastre, pentru realizarea meniului alimentar, se folosesc doar produse de 

cea mai bună calitate, în deplină concordanţă cu vârsta şi nevoile nutritive ale copiilor, astfel încât 

fiecare masă să satisfacă preferinţele lor culinare, dar în acelaşi timp să fie bogată în toate 

principiile nutritive. 

      Vom insista de fiecare dată asupra importanţei consumului de fructe şi legume, în stare 

proaspătă, cereale integrale, lapte. Se vor prefera întotdeauna fructele dulciurilor rafinate, 

prăjiturilor, etc. 

         Igiena, o alimentaţie corespunzătoare şi mişcarea 

sunt cele trei “cărămizi“ care asigură starea de bine atât 

pe plan fizic cât şi mental. 

         Să-i creştem mari şi sănătoşi, învăţându-i să 

iubească mişcarea! 

         Mişcarea în aer liber stimulează sistemul imunitar, 

creşte calitatea vieţii. Plimbarea prin parc, indiferent de 

anotimp, este un adevărat medicament pentru trup şi 

suflet. Unele dintre cele mai frumoase activităţi din 

cadrul grădiniţei sunt cele realizate în natură. Excursiile 

la munte, la mare, plimbările, indiferent de anotimp, 

reprezintă un prilej de relaxare atât pentru cei mari, cât 

şi pentru cei mici.   Pe scurt, aceştia sunt primii, dar cei 

mai importanţi paşi pentru a le clădi celor mici un sistem 

imunitar puternic. 

        Cunoscând aceste lucruri, împreună, haideţi să-i 

creştem mari şi sănătoşi! 
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As.med. Iuliana                                                           

Cozma 

                                                             Camelia Cazacu 

 

Albă-ca-Zăpada  
de Canareica Adina 

 

Sigură de frumusețea sa 

Mama cea vitregă nu prea era 

Și-adesea cu  oglinda fermecată ea vorbea: 

“-Oglindă, oglinjoară,  

   Cine e cea mai frumoasă din țară?” 

“-Frumoasă ești împarăteasa mea, 

   Dar în țara ta, 

   Cea mai frumoasă este Albă-ca-Zăpada. 

   Mica prințesă Albă-ca-Zăpada 

   Are buzele roșii ca fraga, 

   Părul negru ca de abanos 

   Și mersul și zâmbetul foarte frumos.” 

 

                                      Albinița Zum 
                                                    de Canareica Adina 

 

Sunt albina Zum, zum, zum 

Și vin de pe câmp acum, 

Să vă spun că s-au deschis 

Florile, ca-n paradis. 

 

Să mergem și mici și mari, 

S-adunăm polen din flori 

Și în stup să facem miere, 

Pentru copii, cu plăcere. 

          

       Iarna 
                                    de Canareica Adina 

 

A venit iarna, drăguța. 

Ne dăm iar cu săniuța. 

Țipete și zurgălăi 

Se aud în munți și văi. 

 

Uite, omul de zăpadă 

S-a-nălțat ca să ne vadă, 
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Cum cu bulgări aruncăm 

Și cu sania ne dăm. 

 

Grâul și pâinea 
( poezia a fost utilizată în cadrul proiectului tematic ”Drumuri”, subtema ”Drumul pâinii”) 

 

În trei anotimpuri, 

A crescut pe câmpuri.                            

S-a dus în hambare,  

S-a copt în cuptoare, 

Și pe raft în magazine  

Ne așteaptă draga pâine. 

 

Pâinea noastră cea gustoasă 

Albă neagră sau graham, 

Este cea mai prețioasă 

Și pe masă vreau s-o am. 

Prof. Gherghina Iordache 

 

                 

 

 

Imnul   micilor  ecologişti 
                              de ed. Pavlov Ana 

                Suntem ecologişti voioşi 

                Natura o iubim. 

                Noi parcurile îndrăgim 

                Şi pomişori sădim.  

                În drumeţie când suntem 

                Hârtii nu aruncăm, 

                Noi şi pădurea apărăm, 

                De foc o protejăm! 

                În grădiniţă noi suntem  

                Buburuze  mici, 

                Dar când vom creşte măricei 

                Vom fi cei mai voinici. 

                Astăzi un sfat vă adresăm: 

                ,,Natura s-o iubiţi !” 

                Refolosiți  și  reciclați 
                Natura o salvați! 
 

 

 

-  Imnul se cântă pe melodia binecunoscutului cântec ”Eu sunt numai un copilaș” de W.A. Mozart 
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PRIMII PAŞI PENTRU 

PLĂCEREA LECTURII 

 

 

 

 

 

 

 PUTEREA EXEMPLULUI 

 CITIŢI-I COPILULUI POVEŞTI ÎN FIECARE SEARĂ! 

 ALEGEŢI CĂRŢI CU MULTE POZE! 

 CÂND ÎI CITIŢI COPILULUI TREBUIE SĂ GESTICULAŢI, SĂ INTERPRETAŢI 

PRSONAJELE! 

 PE MĂSURĂ CE CREŞTE, OPTAŢI PENTRU CĂRŢI CU IMAGINI ŞI TEXT! 

 NU TREBUIE SĂ VĂ SUPĂRAŢI CÂND VĂ ÎNTRERUPE DIN LECTURĂ! 

 PENTRU CEI MICI SUNT INDICATE CĂRŢILE CU ILUSTRAŢII SIMPLE, CLARE! 

 SOLICITAŢI-I PĂREREA ÎN ALEGEREA 

CĂRŢILOR! 

 AJUTAŢI-L SĂ AMENAJEZE ÎN CAMERA SA O 

MINIBIBLIOTECĂ! 

 CREAŢI-I UN COLŢ SPECIAL PENTRU CITIT, CU 

PERNUŢE ŞI LUMINĂ POTRIVITĂ! 



39 
 

 AMINTIŢI-VĂ DE CĂRŢILE COPILĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ ŞI RECOMANDAŢI-LE 

COPIILOR! 

 

 

 

 

 

1 iunie, este Sărbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, prilej de a ne îndrepta gândurile 

către toţi copiii planetei, către puritate şi inocenţă. 

  

Sincere felicitări pentru toţi copiii, alături de urarea de a avea un viitor senin, încărcat de bucurii 

şi evenimente plăcute. 

 

Data de 1 iunie  este mai mult decât ziua copilului, este un prilej de a sărbători unicitatea acestuia, 

puritatea sa. Fiecare copil este diferit, are ceva aparte şi nicăieri în lume nu o să găseşti doi copii 

la fel. 

 

……Florile vor să facă un cadou copiilor, 

așadar fac o ședință mare și se decid să pună 

mână de la mână pentru a face cea mai mare și 

cea mai frumoasă grădină pe care a văzut-o 

cineva. Au invitat apoi toți copiii din lume să se 

joace printre flori. 

 

……Ziua a vorbit cu noaptea să o lase să fie 

lumină mai mult timp pe 1 Iunie, pentru a mări 

timpul de joacă al celor mici. 

……De 1 Iunie ai voie să-ți pui ce dorință vrei 

tu. Gândește-te bine la ce ai vrea mai mult și 

mai mult, pentru că dorința va dura o singură 

zi, adică doar astăzi, 1 Iunie. 

LA MULTI ANI tuturor copiilor, mai mari sau mai mici, multă sănătate şi fericire, o viaţă liniştită 

şi fără griji, cu părinţi atenți şi mai ales îngăduitori şi iertători, tandri, cu chef de joacă şi de 

cumpărat mereu jucării…. 
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Vă dorim tuturor, să vă păstraţi cât mai mult în viaţă sufletul curat, inima deschisă şi mintea plină 

de întrebări şi să nu uitaţi niciodată să zâmbiţi, oricât de mult v-ar încerca viaţa! 
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