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Ce poate fi mai minunat decât un zâmbet de copil? Este atât 

de pur, atât de sincer, atât de nevinovat! Este printre prea puţinele 

lucruri pe care le primim necondiţionat; ei nu ne cer nimic în 

schimb. 

Suntem de multe ori prea grăbiţi, prea supăraţi, prea agitaţi 

să observăm cum, în jurul nostru, sunt zeci sau sute de zâmbete. Noi 

alergăm în stânga şi dreapta şi nu ne facem timp să le răspundem 

simplu: cu un zâmbet. 

Sunt atâtea momente în care zâmbetul copilului ne luminează viaţa; sunt însa şi multe 

momente în care pur şi simplu pierdem zâmbetele lui pentru că avem ceva „foarte important” de 

rezolvat. Şi uite aşa... pierdem zâmbet după zâmbet, fără să realizăm că nu vor mai veni înapoi. Şi că 

după ce va creşte, la un moment dat va deveni asemeni nouă, oamenilor mari, şi va uita să 

zâmbească. 

De aceea am decis că nimic nu trebuie să fie mai important decât zâmbetul unui copil.  

Noi părinţii trebuie să ne amintim în fiecare zi că un zâmbet de copil nu poate fi cumpărat cu nimic şi 

că noi suntem datori să îi învătăm să rămână mereu cu zâmbetul pe buze... 

 

 

povestioară preluată de pe Şiraguri de gânduri, cu mulţumirile de rigoare! 

A fost odată ca niciodată, într-o pădure oarecare, o buburuză care a întâlnit un licurici. 

Buburuza și licuriciul s-au îndrăgostit și au hotărât să rămână împreună pentru totdeauna. Numai că 

și-au dat seama că în pădure erau o mulțime de obstacole, lipsite de importanța pentru alții, dar care 

pe ei i-ar putea despărți: o crenguță, o pietricică, o frunză… 

Și atunci, buburuza și licuriciul au hotărât să se țină tot timpul de mână, pentru ca nimic să  

nu-i poată despărți. Se plimbau împreună prin pădure și erau foarte fericiți. 
Dar, într-o zi, licuriciul a constatat că buburuza dispăruse. Nu mai știa dacă el a lăsat-o de 

mână sau dacă ea i-a dat lui drumul mâinii, dar asta nici nu contează în povestea noastră. Contează 

numai că licuriciul, singur și trist, a căutat buburuza sub fiecare frunză, sub fiecare crenguță, dar nu a 

găsit-o. 

Licuriciul era din ce în ce mai trist și i se părea că pădurea nu mai are niciun gust, niciun sens, 

niciun farmec… Și cum se plimba licuriciul foarte trist, s-a întâlnit cu o furnică. Licuriciul i-a povestit 

furnicii ce i se întâmplase, iar furnica i-a spus: 

- Licuriciule, poate dacă AI STRĂLUCI tare, tare, buburuza te-ar vedea, oricât de departe ar fi și s-ar 

întoarce la tine. 

-Stii că ai dreptate? a spus licuriciul. Eram așa de trist, încât AM UITAT SĂ STRĂLUCESC! 

 

De cele mai multe ori, tristețea și panica ne copleșesc în așa măsură încât uităm cât de 

valoroși suntem, nu ne mai permitem să „strălucim”, ca atunci când aveam motive să o facem.Dacă 

nu mai avem valorizarea exterioară, dacă nu ne este satisfăcută nevoia de a fi utili, ne considerăm 

lipsiți de valoare. Uneori, durerile provocate de eșecuri, de nereușite, ne îmbracă într-o culoare lipsită 

de strălucire. Nu uitaţi: 
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Voinicul care a eliberat Soarele 

        Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată 

preafrumoasă. Dar un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au 

încetat să cânte, copiii au uitat de joacă și veselie, și lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se 

întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A 

căutat palatul un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a învins 

creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat întregul pământ. A venit 

primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele 

grele pe care le-a avut. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără suflare. În 

locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei- vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea 

cinstește memoria tânărului curajos legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie. Culoarea roșie 

simbolizează dragostea către frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, 

prima floare a primăverii.  

Lupta Primăverii cu Iarna 

Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară 

a ieșit la marginea pădurii și a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă 

răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte zăpada și a rupe ramurile 

spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a 

înghețat imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza 

mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să 

reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului simbolizează sângele ei roșu 

pe zăpada albă. 

Scurt istoric: Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar 

prezența sa atât la români cât și la bulgari (sub numele de Martenița) este 

considerată ca fiind datorată substratului comun Daco-Tracic, anterior 

romanizării la primii și slavizării la ultimii, deși legendele populare îi dau alte 

origini, care, la bulgari, sunt legate de întemeierea primului lor hanat la Dunăre, 

în anul 681. Se mai consideră de asemenea că sărbătoarea mărțișorului a apărut 

pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui 

Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și al fertilității și vegetației. Această dualitate este 

remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pace, iar roșu- război. Anul Nou a fost sărbătorit 

pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea. 

   Cercetări arheologice efectuate în România, la Schela Cladovei, au scos la iveală amulete 

asemănătoare cu mărțișorul datând de acum cca. 8 000 ani. Amuletele formate din pietricele vopsite 

în alb și roșu erau purtate la gât. Documentar, mărțișorul a fost atestat pentru prima oară într-o 

lucrare de-a lui Iordache Golescu. Folcloristul Simion Florea Marian presupune că în Moldova și 

Bucovina mărțișorul era compus dintr-o monedă de aur sau de argint, prinsă cu ață albă-roșie, și era 

purtat de copii în jurul gâtului. Fetele adolescente purtau și ele mărțișor la gât în primele 12 zile ale 

lui martie, pentru ca mai apoi să îl prindă în păr și să-l păstreze până la sosirea primilor cocori și 

înflorirea arborilor. La acel moment, fetele își scoteau mărțișorul și-l atârnau de creanga unui copac, 

iar moneda o dădeau pe caș. Aceste „ritualuri” asigurau un an productiv. 

    ÎN PREZENT, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui 

pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își 
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pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul 

lui aprilie, într-o mare parte a satelor României, pomii sunt împodobiți de mărțișoare. 

În unele zone ale României, mărțișorul este purtat doar primele două săptămâni.  

         În localitățile transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, ferestre, de coarnele animalelor 

domestice, întrucât se consideră că astfel se pot speria duhurile rele. În  Bihor se crede că dacă 

oamenii se spală cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, vor deveni mai frumoși și mai sănătoși. În 

Banat fetele se spală cu zăpadă pentru ca să fie iubite. Tot aici, fetele sunt cele care oferă mărțișoare 

băieților (in mod tradițional mărțișoarele sunt făcute de ele însele). În Dobrogea mărțișoarele sunt 

purtate până la sosirea cocorilor/berzelor, apoi aruncate în aer pentru ca fericirea să fie mare și 

înaripată sau aşezată pe o crenguță de pom fructifer și pusă o dorință. În zona Moldovei pe 1 martie 

se oferă mărțișoare băieților de către fete, aceștia oferind la rândul lor fetelor mărțișoare de 8 martie 

(o mică diferență față de restul țării). 

         Mărţișorul nu vrea sa dispară. El capătă noi și noi forme. Mărțișorul se metamorfozează  și 

devine breloc sau broşă din aur, argint sau double, care poartă  însemnele norocului: trifoi cu patru 

foi, coșari, elefanți, broscuțe, mărțișor cu simboluri arhetipale sau New Age (crucea celtică, 

mărțișorul cu Yin-Yang) zar, ș.a.m.d. Au  apărut  inimile de diferite mărimi și texturi. Tinerii își 

dăruiesc în mod simbolic inima în fiecare an pe 1 Martie. Noul mărțişor se remarcă prin anularea 

completă a conotațiilor sale magico-religioase inițiale.  

Se observă așadar, o varietate extraordinară a categoriilor de mărțișoare; laolaltă cu mărțișorul clasic 

coexistă inima enormă din pluș pe care scrie I love you!, diploma înrămată (prin care se atestă faptul 

că viitoarea ei posesoare este cea mai furmoasă, bună, minunată mamă, fiică, iubită sau nevastă) și 

multe altele pe care vă las ca să le descoperiți pe cont propriu. 

Și totuși…… cel mai frumos mărțișor, vestitor al Primăverii este …ghiocelul. 

Curiozități  
Un furnizor de seminţe şi răsaduri din Marea Britanie a bătut recordul mondial în 

materie de preţ plătit pentru o varietate rară de ghiocei. Compania Thompson & 

Morgan din Ipswich a cumpărat cu nu mai puţin de 725 de lire sterline (circa 870 

de euro) un bulb de ghiocel Galanthus woronowii "Elizabeth Harrison". "Este o 

varietate rară, cu ovar auriu şi petalele însemnate cu galben", arată compania într-un comunicat. 

„Preţul este aproape dublu faţă de precedentul record mondial de preţ, stabilit anul trecut, când un 

bulb de Galanthus "Green Tear" a fost vândut cu 360 de lire sterline.” Galanthus woronowii 

"Elizabeth Harrison" este o varietate recentă, apărută în Scoţia în urmă cu câţiva ani. 

 

UN GÂND BUN PENTRU VOI, FEMEILE….. 

Primăvara aceasta sper să vină cu zile însorite și miresme de flori gingașe… 

Cu speranțe ce se vor preschimba în împliniri şi reușite,  

Cu gânduri bune pentru vremuri și mai bune,  

Cu un dram de răbdare, îngăduință, toleranță și încredere în plus…. 

Cu dragoste și căldură sufletească în cuvinte, fapte și atitudini, în demersul 

didactic sau parental pentru cei mici,  

Cu iubire, respect și recunoștință pentru toate femeile din lume! 

Vă stimez și vă admir pentru tot ceea ce faceți pentru copiii dumneavoastră, pentru copiii din 

grădiniță, pentru copiii ce nu au mame în preajma lor! 

  

Pagina realizată de PROF.GHERGHINA IORDACHE 
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Odată am fost întrebat (ă): 

─ Ce e mama pentru tine? 

- Mama...... 

E cuvântul cel mai scump de pe pământ,  

E un cântec pe care-l fredonează orice copil, 

E mângâierea dăruită de bunul Dumnezeu, 

E raza de soare cea mai strălucitoare, 

E petala celui mai viu trandafir din lume, 

E îngerul păzitor al fiecărui prunc, 

E minunea cea mai mare din întreaga lume, 

E steaua care veghează noaptea somnul liniştit 

al pruncului ei, 

    Şi răspunsurile ar putea continua deoarece 

lângă cuvântul MAMA stă cuvântul  

DRAGOSTE 

 Dragostea de mamă... cât de mare e? 

E mare, e uimitor de mare deoarece cuprinde 

alte zeci de cuvinte: Bunătate, Duioşie, 

Hărnicie, Sacrificiu, Încredere. 

           Dragostea mamei nu are preţ! 

 

 

 

 

               MAMA – cuvânt atât de frumos, de 

firesc, de simplu; cuvânt care îmbracă în el 

greutatea unei iubiri infinite asemeni 

universului... 

   Rostit cu putere sau în şoaptă – MAMA- 

purtătoare de viaţă, frumuseţe şi adevăr, o 

fiinţă neasemuită este zbuciumul, lumina şi 

puritatea în care vine pe lume puiul de OM, 

răsplătind-o cu viaţa  lui, cu strigătul dintâi al 

triumfului vieţii, cu treptele tulburătoare ale 

creşterii şi împlinirii sale. 

  

MAMA - o găseşti acolo unde un copil plânge, 

un ram se îndoaie, o pasăre învaţă să zboare 

sau unde un vânt mai ridică o cruce, unde un 

cântec mai alină o rană... 

 MAMA ESTE FRUMOASĂ! Pentru 

că frumuseţea ei vine din strălucirea sufletului, 

asemenea razelor de soare blânde şi calde 

învăluite în lumina multicoloră a florilor de 

primăvară... 

    

MAMA ESTE PUTERNICĂ! Puterea 

ei vine din tăria râului ce străbate munţii, 

dealurile, câmpiile, ce trece peste orice 

obstacol pentru a-şi găsi împlinirea în mare... 

    

MAMA ESTE BUNĂ! Bunătatea 

sufletului ei vine din cărţile de poveşti cu zâne 

care-ţi îndeplineau orice dorinţă... 

  

MAMA ESTE ÎNŢELEAPTĂ! 

Înţelepciunea ei vine din seva aspră a istoriei 

lumii... 

   

MAMA ESTE O ARTĂ! Ea se 

desprinde din culorile pastelate ale pictorilor, 

din partiturile calde ale muzicienilor, din 

paginile pline de sudoare ale scriitorilor, din 

rimele duioase ale poeţilor şi din capodoperele 

grăitoare ale sculptorilor... 

    

MAMA NU ARE VÂRSTĂ! Începe 

dintr-un punct şi se termină într-o infinitate, 

începe din nimic şi se termină în eternitate... 

    

OM SAU ZEITATE- MAMA – 

rămâne de-a pururi  temelia de la care se 

construieşte, picătura ce-ţi astâmpără setea, 

stâlpul de sprijin când te prăbuşeşte un 

cutremur sau o furtună ...MAMA – RĂMÂNE 

DE-A PURURI A TA! 
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Pagină realizată de EDUC. CANAREICA ADINA 

În fiecare an, de 8 Martie, vedem în jurul nostru o sărbătoare a florilor şi cadourilor. Copii cu 

bucheţele de ghiocei  pentru mame, educatoare, învăţătoare, profesoare, bărbaţi cu buchete de flori 

mai mult sau mai puţin grandioase pentru iubite, mame, surori. Este una din zilele în care ne amintim 

să facem un gest frumos faţă de femeile din viaţa noastră. Pentru cei mai mulţi dintre noi, ziua de 8 

Martie înseamnă dragoste, respect, apreciere faţă de persoanele apropiate.  

Copilă fiind, 8 Martie însemna ziua în care îi ofeream o felicitare şi un buchet de flori mamei. 

O pupam şi o îmbrăţişam mai mult ca de obicei şi făceam tot posibilul să fiu cât mai cuminte şi să nu 

o supăr cu nimic. 

Când am mai crescut un pic şi m-a surprins adolescenţa, am început să primesc şi eu flori de 

la colegii mei de clasă, de 8 Martie. Am fost confuză iniţial, căci eu ştiam că era doar Ziua Mamei, 

nicidecum a întregului sex feminin. Şi am început să pun întrebări în stânga şi-n dreapta, încercând să 

elucidez misterul. 

Nimeni nu a reuşit să mă lămurească atunci, aşa că am abandonat subiectul. 

Acum trei zile, însă, la grădiniţă, o fetiţă drăgălaşă mi-a adus aminte de dilema mea. Încercând 

să-i învăţ o poezie pentru Ziua Mamei, o păpuşică zglobie m-a întrerupt şi mi-a atras atenţia că 8 

Martie e ziua tuturor fetiţelor, nu doar a mamei. 

Şi cum am ajuns acasă, am încercat să caut pe internet adevărul: cum e până la urmă, Ziua 

Mamei sau Ziua Femeii? Şi am descoperit următoarea istorisire: 

“Mulţi consideră că ziua de 8 Martie este ziua internaţională a femeii şi, automat, este şi ziua 

în care toate mamele sunt sărbătorite. Dar câţi dintre noi ştim care au fost originile acestei sărbători şi 

de când a devenit tradiţie ca în această zi să fie sărbătoare pentru toate femeile? 

Rădăcinile sărbătoririi femeii se întind încă de pe vremea vechilor greci. Conform tradiţiei Greciei 

antice, inclusiv măreţii zei din Olimp aveau o zi în care sărbătoreau pe zeiţa Rhea, zeiţa-mamă a 

tuturor, asociată deseori cu pământul. Astfel, odată cu ei, şi pământenii sărbătoreau femeia-mamă, 

creatoarea tuturor fiinţelor vii şi simbol al renaşterii perpetue. 

În vremuri mai recente, prima atestare a ideii de sărbătorire a femeii vine din anul 1910, din 

Copenhaga, cu prilejul evenimentelor aferente mişcării femeilor pentru egalitate în drepturi şi 

egalitate de şanse. Nu a existat o dată fixă pentru aceasta până în anul 1917, în data de 8 martie, zi 

aleasă de muncitoarele din Sankt Petersburg pentru a declanşa o grevă muncitorească. Însă, a fost 

nevoie de încă alţi 60 ani de atunci, până când, în 1977, ziua de 8 martie să fie declarată oficial ziua 

internaţională a femeii, devenind ulterior o tradiţie în majoritatea ţărilor din Europa şi în SUA. 

Aşadar, ziua de 8 Martie este, pe plan internaţional, Ziua Femeilor Militante, a celor datorită cărora 

noi, femeile de azi, avem drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, la divorţ, la asistenţă 

medicală, la contracepţie. 

În regimul comunist, ziua internaţionala a femeii a fost înlocuită cu sintagma „Ziua Mamei“, 

înlocuindu-se astfel ideea de femeie puternică, militantă pentru drepturile ei, cu imaginea mult mai 

supusă a unei mame. Odată cu evenimentele din decembrie 1989, mulţi au revenit la vechea sintagmă, 

aceea a Zilei Femeii, însă foarte mulţi au ales să păstreze ambele tradiţii şi să îşi sărbătorească femeia 

iubită şi mama în aceeaşi zi, de 8 Martie.” (Sursa: www lideruldeopinie.ro) 

Drept urmare, astăzi îi voi oferi un maaaaare buchet de flori mamei, un zâmbet voios, o 

îmbrăţişare călduroasă şi cea mai frumoasă urare: La mulţi ani, draga mea mamă! 

Celorlalte femei le doresc o primăvară frumoasă, răsfăţată, plină de motive de bucurie şi veşti bune! 
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PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, CERNENCU MARCELA 

 

Cât ne sunt de dragi obiceiurile care vin o dată cu primăvara: Mărţişorul, cu două fire 

împletind viaţa şi moartea, Babele şi Mucenicii! 

Sărbătoarea celor 40 de Mucenici de pe 9 Martie, numită simplu şi Ziua Mucenicilor, a adus în clasa 

noastră aroma şi savoarea colăceilor însiropaţi şi pudraţi din belşug cu nucă. Odinioară, bunicile 

trudeau frământând şi bucătăriile se umpleau de mirosul apetisant de colaci calzi. Covrigii „mucenici” 

se găsesc azi la cofetării şi rareori se mai apucă mamele de făcut acasă aşa ceva. 

 Am pregătit reţeta, am pus aluatul la dospit, apoi am 

început să îi preparăm. Copiii adoră să modeleze, aşa încât totul a 

fost pentru ei o joacă interesantă. Am modelat cu ei bastonaşe lungi 

şi subţiri, le-am unit formând cerculeţe sau coroniţe, le-am 

trasformat în "opturi" şi am descoperit împreună cum, dintr-un cerc 

micuţ se naşte, de fapt, infinitul. Un simbol, alături de cercuri şi 

spirale, atât de prezent ca decoraţiune pe costumele populare, pe 

porţi, pe colaci şi nu numai. Reprezintă continuitatea, nemurirea. 

Tradiţia românească a aluatului împletit, fiert sau copt, 

simbolizează sacrificiul mucenicilor îmbrăţişaţi în apa rece, 

amestecată cu gheaţa şi zăpada lacului.  

După ce au fost scoşi din cuptor, 

mucenicii au fost unşi cu miere şi 

presăraţi din belşug cu nucă 

măcinată. Pe lângă faptul că au 

respectat şi continuat tradiţia, copiii 

au savurat cei mai buni, gustoşi şi 

frumoşi mucenici. Încântaţi de realizările lor, au promis că vor duce 

reţeta mamei şi o vor ajuta, în fiecare an, de sărbătoarea Sfinţilor 

Mucenici, să pregătească acest desert tradiţional acestei sărbători din 

luna martie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Ne-am născut “pe-un picior de plai” şi trăim „pe-o gură de rai”, iar lada de zestre a poporului 

român este plină de valori materiale şi spirituale care ne identifică şi ne fac unici. Să scoatem la 

lumină aceste frumuseţi şi bogăţii, să-i învăţăm pe copiii noştri să le preţuiască, să le iubească ca pe 

nişte scumpe comori, să fie adevăraţi păstrători ai tradiţiilor şi obiceiurilor, să dorească să rămână vii 

peste veacuri, să le facă cunoscute pentru că ele n-au asemănare. 
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PROF. ÎNV. PREŞCOLAR, IORDACHE SIMONA 

 

Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze.  

El trebuie să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi. Obişnuindu-l de mic cu bunele maniere 

îi oferim cheia către succesul lui social. Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale 

şi se va simţi mai confortabil în prezenţa celorlalţi decît unul căruia îi lipsesc „cei 7 ani de acasă”. El 

trebuie să înveţe cum să se comporte cu ceilalţi, iar aceasta e răspunderea noastră, educatori şi părinţi 

deopotrivă. Să-i obişnuim de mici cu bunele maniere: să ştie ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o 

vizită, la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu un prieten apropiat.  

În cadrul proiectului educaţional “Bunele maniere la vârsta copilăriei” preşcolarii grupei 

LICURICII, au învăţat modul corect de aranjare a unei mese festive, rolul fiecărei piese aşezată pe 

masă, modul de folosire a acestora, reguli de bune maniere în cazul servirii mesei. Când copiii 

contribuie la viaţa de familie se simt competenţi şi responsabili, în plus împărţirea treburilor 

gospodăreşti are avantajul de a reduce stresul în viaţa de familie. Implicarea copiilor în activităţile 

casnice ajută familia să funcţioneze mai bine, ca un întreg. Copiii, începând de la vârsta de 5 ani, au 

nevoie să se simtă utili, să simtă că au responsabilităţi, chiar şi unele minore. Dacă îl înveţi de mic să 

aşeze masa, îi vei împlini această nevoie de a fi util, va învăţa astfel un lucru nou. Copilului îi place 

să ajute la aşezatul mesei şi îl poţi încuraja şi mai mult dacă îi spui cât de important este să ai o 

asemenea responsabilitate.  

Pentru că se apropie o mare sărbătoare… Ziua Internaţională a Femeii, grupa mare 

LICURICII s- a gândit să-i facă o surpriză mamei şi anume să-i arate că şi ei ştiu să aranjeze o masă 

festivă.  

Şi am luat-o pas cu pas: am aşezat întâi faţă de masă… 

…am aşezat vaza cu flori pentru un ambient mai plăcut… 

…am aranjat şi aşezat şerveţelele… 
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….am aşezat linguriţele şi furculiţele, farfuriile şi paharele…şi iată ce a ieşit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu multă dragoste am confecţionat pentru mama un coşuleţ şi un 

bucheţel de flori! 

Copiii vor rezolva fişa şi vor descoperi şi o frumoasă urare pe care i-o 

vor face mamei de ziua ei! 

Alături de Licuricii grupei mari sunt doamnele educatoare, 

Prof. înv. preşcolar, Cernencu Marcela 

                                                  Prof. înv. preşcolar, Iordache Simona 
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Colorează imaginile! Urmăreşte traseul şi scrie în pătrat litera cu care începe cuvântul care denumeşte 

imaginea! Vei descoperi o frumoasă urare pe care să i-o spui mamei de ziua ei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



12 

 

 

 

“Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, aşa că a creat mamele!” proverb evreiesc 

 

Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de poveşti frumoase, copilăria cu toate 

tainele ei sunt strâns legate de aceeaşi persoană, care descrisă cu ajutorul cuvintelor pare ireală. Ochii 

ca nişte lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploaie 

caldă de vară, alcătuiesc figura drăguţă a mamei. Orice copil, orice fiu vede în mama lui o fiinţă 

măreaţă, fără de păcat, puternică precum o stâncă în marea învolburată şi totuşi, în acelaşi timp, o fire 

blândă, o zână ce a coborât din tărâmul basmelor pentru a fi alături de noi. 

Întrebaţi de ce o iubesc pe mama, copiii au răspuns cu 

sinceritatea specifică lor: 

─ O iubesc pe mama pentru că e bună şi are răbdare cu mine.  

Şi au dreptate… 

Adaptarea la programul grădiniţei, la un nou colectiv este 

foarte dificilă pentru orice copil, dar mămicile s-au străduit, 

cu răbdare, să-i ajute să depăşească momentul.  

─ O iubesc pe mama pentru că mă ajută. 

 

 

Iată-ne ajunşi la grupa mijlocie, mai mari, mai 

înţelepţi, implicaţi în multe proiecte interesante în care 

mămicile şi-au oferit ajutorul. Ne-au ajutat să 

pregătim daruri pentru copiii care au mai puţin decât 

noi, copiii de la Grădiniţa Parcheş şi alţi copii din 

judeţul Tulcea. 

   

 

 

Au fost alături de noi la întâlnirea cu medicul stomatolog, pentru a înţelege mai bine cum să ne 

formăm deprinderi corecte de igienă dentară şi să avem o alimentaţie sănătoasă. 
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La serbările desfăşurate, ne-au pregătit costume interesante cu ajutorul cărora am intrat în rolul 

personajelor pe care le-am interpretat. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ O iubesc pe mama pentru că se pricepe la toate. 

Se pricepe să răspundă la toate nevoile noastre, atât celor de acasă cât şi celor de la grădiniţă. 

 În fiecare săptămână, mămicile noastre se străduiesc să ne procure materiale interesante 

despre tema respectivă, pentru ca pe rând, fiecare din noi să le prezentăm la întâlnirea de dimineaţă şi 

să devenim „copilul zilei”.  

    

 

 

 

 

 

─ O iubesc pe mama pentru că este dreaptă. 

 Mămicile noastre apreciază lucrurile bune pe care le facem, dar ne și sancţionează atunci când 

greşim, asta pentru a deveni oameni adevăraţi, cu care să se mândrească. Au învăţat cum să ne înveţe 

pe noi reguli, care să stea la temelia devenirii noastre. 

Atunci când ne simţim nesiguri, când ne este frică şi nu avem lângă noi ajutor de nădejde, 

când ne este foame, când ne este frig, când simţim nevoia ca cineva să ne îngrijească rănile sufleteşti 

şi trupeşti, când avem nevoie de ocrotire şi de iubire, când suntem singuri şi ne este teamă, vrem ca 

lângă noi să se afle mama, să ne ocrotească şi să ne ofere ceea ce numai ea poate, în modul cel mai 

sincer şi cel mai curat, dragostea. Orice frunză se află ocrotită în copacul ei, orice rază doreşte să ştie 

că soarele o are în grijă, cum orice copil îşi doreşte mama alături. Tot ceea ce avem şi tot ceea ce vom 

avea, viitorul, prezentul şi trecutul, îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături. 

                                             

Educatoarele grupei mijlocii „Furnicuţele” 

                                                          SERGI DUMITRA 

                                                           MOCANU MARINELA 
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Educatoare: CANAREICA ADINA 

   LUNGU ANA-MARIA 

 

Primăvara este anotimpul bucuriei, al culorii, al frumosului din aer, din flori, din verdele crud 

al ierbii. Fiecare floare albă, roz, de pe ramuri, cântă un imn al renașterii. În simfonia vieții unui 

copac, se aud glasurile de clopoței ale bobocilor: „ce frumos e în jur!”  

Să învăţăm de la natură să trăim cu bucurie fiecare clipă a vieţii noastre! 

„Suntem mici, dar suntem harnici!” ─ acesta era gândul nevăzut al fiecărui copil din grupa 

„Albinuțelor”. „Mărțișoare pentru mama!”─ și o lumină li s-a văzut în ochi. Au doar patru ani și 

jumătate, sau cinci, dar știu că o iubesc pe mama, pe aceea care le-a dat viață, care-i îngrijește și care 

se sacrifică zilnic, greul devenind ușor, deorece iubesc ființele care s-au născut din trupul și sufletul 

lor.  

Copiii, florile alb-roz de pe ramurile familiei, viitorul 

care va fi mai bun și mai curat printre oameni, îngrijit 

cu dragoste, căldură sufletească și sacrificii, sunt 

simbolul primăverii neamului omenesc. Acea 

primăvară simțită de părinți, zilnic, își face apariția   

și-n jur. Natura își cântă imnul bucuriei, iar noi dorim 

să mulțumim, măcar un pic, acelora care ne-au oferit 

darul vieții, făcând mărțișoare.  

”Noi, florile mamelor și ale taților, vom lipi cu grijă, 

cât mai frumos posibil, această floricică colorată. Trei 

rotunduri....cel mare primul, mijlociul e cel galben 

și....cel mic, ultimul, peste ele. Să nu pierd tija 

florii!....Vai!....Cred că nu mai am o frunză. Și lipiciul 

ăsta care mi s-a întins pe toată mâna! Doar un degețel cu lipici, doar o picătură. Să nu murdăresc 

mărțișorul!” 

S-au străduit „albinuțele” din grupa mijlocie 

să fie harnice, să pună dragostea lor de frumos, de 

mamă, în acel mic mărțișor. Și au reușit! Iată-le! 

Toate stau pe masa doamnei educatoare, cu numele 

scris pe ele. Șnurul (alb și roșu), simbolul dragostei 

care învinge orice obstacol, al sacrificiului care dă 

viață, va fi capsat de doamne „mamele de la 

grădiniţă”, care au grijă de cele ”douăzeci și cinci de 

flori”, în fiecare zi. 

De aproape opt mii de ani, mărtișorul este o 

tradiție românească. Anual, la grădiniță, 

confecționarea mărțișoarelor este o activitate dorită 

și plăcută. Realizăm daruri frumoase pentru cele mai iubite ființe, pentru mame. Copiii mulțumesc cu 

ajutorul lui pentru bunătatea, sacrificiul și dragostea oferită.  

Flori frumoase, flori alese 

Au părinţii amândoi 

Ne iubesc, ne poartă dorul 

Ii iubim duios şi noi! 
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PROF. GRUZEA LOREDANA IOANA 

EDUC. EPURE ŞTEFANA 
 

 

 

Soare azi de ziua mamei, 

Mai frumos să străluceşti, 

Şi din cerul cel albastru, 

Pe toţi norii să-i goneşti! 

     

Vreau ca ziua ta să fie  

Cea mai mândră dintre toate,  

Pentru dragostea ta mare  

Şi nespusa-ţi bunătate! 

 

 

Chiar dacă suntem mici albinuţe şi tare drăguţe, suntem şi hărnicuţe. Ne place tare mult să 

descoperim lucruri interesante şi să-i impresionăm pe părinţii noştrii cu rezultate foarte bune! 

 

 

 

 

Activitate practică - „Flori pentru mama” –lucrare 

colectivă  

Tehnici folosite: colorare, lipire, răsucire 

 

 

 

 

 

Cu ocazia zilei de 8 

Martie, zi specială 

pentru toate femeile şi 

mamele, noi, grupa 

mică vă dorim tot binele 

din lume, multă 

sănătate, bucurii şi un 

sincer şi călduros „La 

mulţi ani!” 

 

Educatoarele grupei mici „Albinuţele”                                                           
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PROF. COMAN MARINELA 

Primăvara îşi ţese covorul viu cu primele culori pe fondul frunzelor ofilite de anul 

trecut. Albul ghioceilor pare a fi prima culoare din multicolorul covor, căci la 

primul zâmbet al soarelui îşi înaltă lujerul mic, străveziu, deschizând apoi petalele şi dând la iveală 

floarea albă şi curată ca roua. Cu glas subţire, cristalin, ghiocelul începe să-şi trezească vecinii. Pentru 

început vor răspunde viorelele sau zambiluţele, brânduşele, brebeneii, toporaşii, ce răspândesc în aer 

mirosul suav al anotimpului. Toate se grăbesc să îmbrace haina de nuntă a primăverii care vine 

nerăbdătoare în luna lui Mărţişor. Zumzetul zilei de 1 Martie te umple de bucurie şi îţi dă energie,  

să-ţi ajungă toată primăvara.   

Săptămâna trecută, Buburuzele au învăţat despre vreme, sărbătorind ieşirea din iarnă şi 

întâmpinarea primăverii. S-au bucurat de soare, au imitat zgomotele ploii şi au cercetat cerul cu 

atenţie să vadă dacă e sau nu înnorat, dacă e soare, dacă ninge sau dacă plouă. 

Sărbătoarea Mărţişorului nu putea trece fără să fie cum se cuvine apreciată, aşa că, în afară de faptul 

că au dăruit cu bucurie mărţişoarele de 1 martie au şi pregătit împreună cu noi, educatoarele,  

mărţişoare p entru mămici.   

Băieţeii împart ghiocei şi mărţişoare cu mândrie, cu un pic de teamă şi ceva curiozitate. Fetitele, 

vedetele zilei, savurează momentul şi îşi etalează cu mândrie cadourile. Este un spectacol pe cinste. Îi 

privesc de pe margine şi sunt la fel de emoţionată ca şi ei şi mă bucur că ei reuşesc să descopere aşa 

de frumos primăvara. 

 

 

Le-am explicat copiilor 

că cele mai frumoase 

mărţişoare pentru mămici 

sunt chiar ei, copiii şi să 

le îmbrăţişeze cu drag pe 

mămici ca să aibă noroc.  

 

─Ce înseamnă să aibă noroc? au întrebat copiii curioşi.  

Le-am explicat că noroc înseamnă să fie sănătoasă, să aibă tot ce-i trebuie şi aşa 

mai departe.  

O buburuză mică, înţelegând despre ce este vorba a concluzionat:  

─Da, să aibă noroc să nu mai fac eu prostioare! 

Cu siguranţă toate mămicile s-au simţit norocoase, mai ales, de 1 Martie. 
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Când pe cer stele adună, 

Zice-un pui de stea de lună: 

─Mama mea e cea mai bună! 

 

Spune-albina darnică: 

─Mama-i cea mai harnică! 

 

Din grădini de toţi ştiute 

Zice-ardeiul pe-ntrecute: 

─Mama mea e cea mai iute! 

Şi la rând vânata-aşteaptă: 

─Mama mea e cea mai coaptă! 

 

Zic şi puiii de furnică: 

─Mama noastră-i cea mai mică 

Dar e şi cea mai voinică! 

 

Bune sunt furnica, luna, 

Dar ca mama nu-i nici una! 

Cu-orice chip şi-orice renume, 

Nimeni nu-i ca mama-n lume! 

 

Cea mai bună şi frumoasă, 

 Cea mai harnică, voioasă, 

Pricepută-n orice faptă! 

Mama mea-i cea mai deşteaptă! 

 

poezie culeasă din cărţi de colorat 

 

Dragi copii! 

Vă invit să coloraţi această frumoasă ramă! 

PROF. COMAN MARINELA 
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 Începutul primăverii aduce bucurie în sufletele noastre căci soarele începe să coloreze natura 

şi totul se trezeşte din adormire la o nouă viaţă. 

 În perioada 15 februarie - 8 Martie 2013 s-a organizat o expoziţie de mărţişoare, cu vânzare, 

în foaierul Bibliotecii Judeţene ,,Panait Cerna”, la care au participat elevi, preşcolari, de la grădiniţele 

din oraş  şi, bineînțeles, din grădiniţa noastră. 

Copiii din Grupa mică Buburuzele, împreună cu d-nele educatoare şi părinţii, s-au alăturat 

campaniei umanitare ,,Copiii ajută.... copii”, au confecţionat mărţişoare şi felicitări pentru o cauză 

nobilă. 

 

        În mărţişoarele copiilor noştri, cumpărătorii au putut descoperi sensibilitate, candoare şi 

frumuseţe, o lume a bucuriei plină de culoare şi bunătăte, de inocenţă.   Participarea copiilor, de la cea 

mai fragedă vârstă, la o astfel de activitate, înseamnă implicarea într-o iniţiativă care promovează 

manifestări morale şi sociale, obişnuindu-i astfel să fie buni, să sară în ajutorul semenilor lor. 

        Buburuzele grupei mici au înțeles astfel că ei au făcut cu un obiect mic, o faptă frumoasă! Iar 

bucuria lor de a face fapte frumoase nu s-a oprit aici. Pentru mămicile şi bunicile lor dragi au pregătit 

mărţişoare din paste făinoase, pe care le-au pictat şi le-au prins de şnurul alb-roșu. Prin acest simbol 

ei au transmis toată dragostea lor sinceră pe care le-o poartă în sufletele lor de copii. 

 

Bucuraţi-vă cu toţii de candoarea primăverii! Haideţi să îi 

facem fericiţi pe toţi cei din jurul nostru, fiindcă bucuria lor va fi 

bucuria noastră! 

                PROF. COMAN MARINELA 

                      EDUC. PAVLOV ANA 
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Mama este alinarea, mângâierea, lumina şi căldura din jurul nostru, este gândul bun, curajul, 

sacrificiul. 

Niciun trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi niciun ghiocel în delicateţe.  

Mâinile sale sunt agere şi catifelate, glasul său melodios ne străbate inima şi ne-o umple de 

bucurie şi fericire, iar privirea sa este blândă şi luminoasă, sufletul său este plin de bunătate şi 

înţelegere.  

Am putea spune că mama este un înger trimis din cer pentru a ne ajuta să trecem mai uşor 

peste greutăţile vieţii, fiindu-ne alături atunci când avem nevoie de sprijin.  

Noi, grupa mică PITICII, am lucrat cu toată dragostea pentru a realiza o carte dedicată celei 

mai dragi fiinţe, mama. 

Cărticica cuprinde darurile simbolice pe care copiii şi le-ar dori să le dăruiască mămicilor:  Toate 

florile din lume, O rochiţă de prinţesă, Ghiocei pentru mama, Cele mai frumoase flori. 

 

 

 

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească 

pretutindeni...şi fie ca primăvara iubirii să va inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor 

florilor sale! 

Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos! 

 

PROF. DENISOV MARIANA 

EDUC. CORCODEL MARIANA 

GRUPA MICA „PITICII” 
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În câte cântece și poezii putem să o cântăm pe mama, dragostea și dăruirea ei? Câte ar fi, 

cuvintele parcă nu sunt destule. Am ales să o sărbătorim pe mama și să adaugăm cântecelor și 

poeziei, o dramatizare după un text celebru, care a emoționat auditoriul. Fabula din lumea păsărilor 

are un subiect des întâlnit în viața de zi cu zi, din păcate și ne pune pe gânduri. Noi, Voinicii, am luat 

aminte și ne legăm pe viață să fim sprijin părinților noștri, până la adânci bătrânețe! 

       Puteți vedea în imagini cât de expresive au fost „păsările din zăvoi” și de câtă apreciere s-au 

bucurat! 

Prof. ADRIANA SENCIUC și prof. ELENA-IULIANA BARBU 

 

AJUTAŢI-I PE PĂRINŢI 

Adaptare după poezia „Șase pui și-o biată mamă” a lui Vasile Militaru, 

 de Lucia Muntean și Adriana Senciuc 

 

Acţiunea se petrece în zăvoi, în lumea păsărilor:    

 

Ciocârlie-pasăre salvatoare: 

Mai demult, o rândunică,  

Avea-n cuibu-i 6 pui 

Şi privea la ei sărmana  

Ca la chipul soarelui. 

Cinteză-pasăre salvatoare:  

De cu zori pornea săgeată,  

Căutând pe deal şi văi,  

Hrană pentru puii săi. 

Şi-n iubirea-i, nu o dată, 

S-a culcat ea nemâncată, 

Dar destul de fericită,  

Că nu s-a-ntîmplat nicicând,  

Printre pui s-adoarmă vreunul 

Ars de sete şi flămând.    

Pupăză-pasăre salvatoare: 

Nu era mai mândră mamă 

Ca şi ea-ntre rândunici, 

Când vedea cum îi cresc puii 

Şi se fac tot mai voinici. 

Ea n-a mai avut odihnă 

Nicio clipă-n zi cu soare, 

Până când puii cei mici  

Nu i-a învăţat să zboare. 

Rândunica-mamă: 

-Hai cu mama puişori 

Până dincolo de nori 

Şi de-acolo: unu, doi, 

Hai cu mama înapoi! 

Cu-aripile-amândouă 

S-adunăm boabe de rouă. 

Ciocârlie-pasăre salvatoare: 

Dar când toţi puteau să plece 

Încotro voiau sub slavă, 

Rândunica istovită, 

A căzut în cuib bolnavă. 

Rândunica-mamă: 

- Dragii mei, eu de aseară 

 Simt în inimă un cui. 

Aripile rău mă dor 

Şi nici vorbă să mai zbor. 

Dumnezeu mi-a dat putere 

Oricât am avut nevoi, 

Să găsesc întotdeauna 

Hrană bună pentru voi. 

Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, 

Dragii mamei, se cuvine, 

Mari cum v-a făcut măicuţa, 

Să-ngrijiţi şi voi de mine! 

Şi ca nimeni dintre puii-mi 

Să nu simtă că mi-e rob, 

Fiecare să-mi aduceţi, 

Zilnic, numai câte-un bob. 

Ale voastre şase boabe, 

Milostive, mă vor ţine, 

Până când o să vrea Cerul 

Iarăşi să mă facă bine! 

Rândunica–pui nr. 1: 

- Nu te teme mamă dragă, 

Că doar şase pui voinici, 

Nu te vor lăsa flămândă 

Să aştepţi prea mult aici! 

Rândunica–pui nr. 2: 

- Ne vom duce fiecare 

Şi în cioc îţi vom aduce, 

Strop de apă şi răcoare, 

Bob sau miez de pâine dulce. 

Rândunica–pui nr. 3: 

Şi în fiecare seară 

Vom veni toţi lângă tine, 

Să îţi dăm din aripioară 

Căldură, să-ţi fie bine. 



21 

 

Rândunica–pui nr. 4: 

- Iar când vor apare zorii, 

Bucuroşi ne vom trezi  

Şi cu drag toţi frăţiorii, 

Pentru tine vom munci. 

Rândunica–pui nr. 5: 

O să vadă lumea-ntreagă 

Cum o să trudim de zor, 

Ca să-i dăm măicuţei noastre 

Dragoste şi ajutor. 

Noi cu drag o s-o-ngrijim, 

Zi de zi o să venim! 

 

 

 

 

 

Rândunica–pui nr. 6: 

- Niciun gând să nu ai mamă, 

De-acum noi te-om îngriji 

Şi-ai să vezi că în curând 

Te vei însănătoşi! 

Rămâi cu bine dragă mamă! 

Cuc-pasăre salvatoare: 

Ascultând cuvântul mamei, 

Au plecat cei şase pui. 

Şi-au adus vreo şase zile, 

Fiecare, bobul lui. 

Mai departe însă, puii, 

Beţi de-al slăvilor înalt, 

Fiecare avea nădejdea  

Că-i va duce celălalt. 

Rândunica–pui nr. 1: 

Soro, ai mai fost pe-acasă, 

Că eu mult am rătăcit 

Şi măicuţei nicio boabă  

Nu i-am dus, că n-am găsit. 

Rândunica–pui nr. 2: 

Nu m-am dus 

C-am avut treburi, 

Dar din şase câţi am fost, 

O fi reuşit vreunul 

Hrană să îi facă rost. 

Mama noastră, sărăcuţa, 

O fi bine sănătoasă, 

Răbdătoare ne aşteaptă 

Să mai trecem pe acasă. 

Rândunica–pui nr. 3: 

-Eu nu pot să merg acuma, 

Că-mi clădesc un cuib, fârtaţi. 

Mergeţi voi, dacă puteţi, 

Pe mama s-o ajutaţi 

Rândunica–pui nr. 4: 

- Ia te uită cum se scapă,  

Trimiţându-ne pe noi! 

Nici măcar nu ne întreabă, 

N-om avea şi noi nevoi? 

Rândunica–pui nr. 5: 

- Sigur! Tare suntem ocupaţi! 

Hai plecaţi acum la treburi 

Şi din aripi să tot daţi! 

O să trec eu pe la mama, 

Poate joi sau poate miercuri,  

Aşadar plecaţi în tihnă 

Şi vedeți-vă de treburi! 

Rândunica–pui nr. 6: 

- Mama poate să aştepte, 

Nu vă mai îngrijoraţi, 

Fiindcă ştie şi-nţelege 

Cât suntem de ocupaţi. 

Toţi avem multe probleme, 

Suntem tare încărcaţi! 

 

Porumbel-pasăre salvatoare: 

Şi aşa se-mprăştiară 

Puii-n treburile lor, 

Pe când mama lor bolnavă, 

Aştepta un ajutor. 

Vorbe bune să primească, 

Durerea să-şi liniştească. 

Care mamă nu ar vrea 

Puii toţi în preajma sa? 

Rândunica- bunică: 

- Lung a fost şi drumul ăsta 

Şi povara tare grea! 

Bine c-am ajuns aici, 

Să o văd pe fiica mea! 

- Bună ziua surioară, 

N-ai putea cumva să-mi zici, 

Dacă pe aici prin preajmă, 

Nu-i un cuib de rândunici? 

Mierlă-pasăre salvatoare: 

- Cum să nu! E chiar aproape, 

Într-o claie de otavă... 

Dar acolo locuieşte.... 

Rândunica cea bolnavă! 

Puii i-au plecat cu toţii 

Şi-au uitat de mama lor.  

Păsările din pădure 

 I-au sărit în ajutor! 

Ele vin şi îi dau apă, 

Boabe-i pun în ciocuşor, 

Nu puteau să lase ele 

Ca să moară sora lor! 

Despre pui ....ce pot eu zice?! 

Dumnezeu să ne păzească 

De-om fi noi în nevoi! 

Rândunica-bunică: 

Atunci nu e fiica mea, 

Fiindcă puii ei, ştiu bine, 

O iubesc şi o respectă. 

Sunt crescuţi cum se cuvine! 

Răţuşcă-pasăre salvatoare: 

- Soro dragă, bunicuţă,  

Ştii tu bine? 

De când nu i-ai mai văzut? 

Şi de câte ori poţi spune, 

Pe la tine au trecut? 

Căci de mila rândunicii 

Mi se rupe inima! 

Nu ştiu oare ce le-oi zice 

Puilor, de i-oi vedea!!!! 

Graur-pasăre salvatoare: 

- Sărăcuţa, bucăţica de la gură 

Pentru ei mereu şi-a dat, 

Însă toţi vedem acuma 

Câtă mil-a căpătat! 

Cum îşi mai grijea puiuţii, 
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Câte oare n-a făcut?! 

Şi acum, când ei sunt mari, 

Nici să vină n-au putut! 

Dragilor, mă prinde teama, 

Rândunica,  

Soartă crudă a avut! 

Barză-pasăre salvatoare: 

Rău s-a supărat bunica 

Auzind aceste fapte 

Şi ştergându-se la ochi, 

Plecă la drum mai departe.  

Fiica să şi-o îngrijească 

Şi boala să-i potolească.                   

Suferinţa să-i aline, 

Să-i mai dea un bob şi pâine. 

Apoi, după pui s-a dus, 

I-a găsit, în jur i-a strâns. 

Rândunica-bunică: 

-Vă mai amintiţi de mama, 

Care suferind aşteaptă, 

Să aveţi mai multă milă 

Şi-o purtare înţeleaptă? 

Sfrâncioc-pasăre salvatoare: 

Părăsită-n cuib se stinge 

Şi voi cum aţi ajutat-o? 

Aţi plecat pe rând de-acasă 

Şi pe dânsa aţi uitat-o! 

Voi în faţa lumii însă,  

Aţi ieşit cu-nfumurare, 

Să vă dovediţi iubirea, 

Pentru mama iubitoare. 

Piţigoi -pasăre salvatoare: 

Rău se ruşinară puii 

De asemenea mustrare 

Şi ruşinea le ajunse 

Până-n vârf la aripioare. 

Toate păsările strânse 

Îi priveau cu ochii mari 

Şi bătând din picioruşe 

Aşteptau să prindă grai. 

Şi vorbi atunci sfios, 

Pentru ei, puiul cel mare: 

Rândunica–pui nr. 1: 

-Iartă-ne, dragă bunică, 

Am greşit şi ne dăm seama! 

Chiar acum pornim spre casă, 

Să vedem ce face mama! 

Porumbiţă-pasăre salvatoare: 

Rușinaţi de fapta voastră, 

Să plecaţi în graba mare 

Şi măicuţei să îi cereţi, 

Pentru ce-ați făcut, iertare! 

Faptele recunoscute, 

Jumătate sunt iertate. 

Cine ştie, poate mama 

Vi le va ierta pe toate! 

Rândunica–pui nr. 2: 

Sărut mâna, dragă mamă! 

Am greşit şi rău ne pare! 

Iată, puii tăi, cu toţii, 

Vin să-şi ceară azi iertare! 

Rândunica–pui nr. 3: 

Rătăcind pe lumea asta, 

Noi nu ne-am mai amintit, 

Că avem o datorie 

Sfântă de îndeplinit! 

Rândunica–pui nr. 4: 

Dar de astăzi înainte 

Toţi o să ne străduim, 

Să îţi stăm mereu alături, 

Ajutor la greu să-ţi fim! 

Rândunica-mamă: 

-Dragii mamei, v-am iertat! 

Bine v-aţi întors acasă! 

De necazuri am uitat, 

Acum sunt iar bucuroasă! 

Raţă-pasăre salvatoare:  

Aşa s-a sfârşit povestea! 

Dragi copii, băgaţi de seamă! 

Şi de-acum să ţineţi minte 

Câte poate face o mamă! 

Cum poate ea să-şi hrănească 

Puişorii mititei 

Şi cu drag să-i ocrotească 

Pe toţi, sub aripa ei! 

Măcăleandru 

Iar ei, puii, uneori, 

Neluând aceasta-n seamă, 

Uită jertfa ei curată 

Şi nu pot hrăni o mamă. 

Din povestea întâmplată 

 În pădure, în zăvoi, 

După cum vedeţi cu toţii, 

Multe învăţăm şi noi! 

 

Pitulice -pasăre salvatoare: 

Mama, am văzut, iubeşte 

Fără margini, puii ei. 

Că-s cuminţi,  

Că sunt obraznici, 

Încap în inima ei! 

Ne mirăm de rândunele, 

C-au uitat de mama lor, 

Însă noi, când vom mai creşte, 

Le vom fi de ajutor? 

Vrăbiuţă -pasăre salvatoare: 

Trebuie, mereu, iubirea 

Şi noi să le arătăm 

Şi prin fapte cuviincioase 

Mult respect să demonstrăm! 

Bucurii să le aducem, 

Cu drag să le-nconjurăm, 

Pe obrazul lor cel moale, 

Un sărut mereu să dăm! 

Sticlete -pasăre salvatoare: 

Ţineţi minte toată viaţa, 

Dacă vreţi să fiţi cuminţi, 

Când veţi fi mai mari cu toţii: 

Ajutaţi-i pe părinţi! 

Cine părinţii îşi iubeşte  

Frumos viaţa şi-o trăieşte, 

Dragoste de oferiţi, 

Dragoste-napoi primiţi! 
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      Poveste creată de copiii grupei mari „Fluturașii” sub îndrumarea doamnei 

educatoare: CHISLITSCHI CORINA 

 

          Într-o după  amiază, după ce a venit de la grădiniță, Bogdan nu putea 

dormi cu gândul că mâine va fi  ziua de 8 martie, Ziua mamei, iar el dorea să-i ofere un dar deosebit, 

să-i arate cât de mult o iubește pe mămica lui. 

Nemaiputând sta în camera lui, plecă să-i caute mamei un dar deosebit. Ajungând în parcul 

din apropierea casei, se așe ză pe o bancă, trist pentru că nu a găsit încă un dar pentru mama lui, 

când deodată, auzi un plânset de cățel. El se ridică și se apropie de cățelul care stătea ghemuit lângă 

un copăcel și plângea. 

― De ce plângi? îl întrebă Bogdan. 

― Mă doare rău un picioruș, m-au mușcat cățeii mai mari din parc, când mă jucam, îi răspunse 

cățelul. 

― Nu mai fi trist și nu mai plânge. Te voi lua acasă la mine și te voi îngriji, iar mămica mea se va 

bucura foarte mult când te va vedea. Știi ceva? Cred că tu ești darul perfect pentru ea. Mămica mea 

adoră cățeii, iar tu la noi vei fi foarte iubit. 

     Bogdan luă cățelul și plecă cu el acasă. Ajuns acasă băiatul își strigă mama și îi dărui cățelușul 

cu mult drag, de ziua ei. Mama se bucură foarte mult și îi strânse pe amândoi în brațe, apoi își sărută 

copilul iubit. 

― Te iubesc, băiatul meu! 

― Te iubesc, mămica mea! 

    A doua zi, cei doi l-au dus pe Pufi, căci așa i-au pus numele, la medicul veterinar, care l-a pansat 

și l-a făcut bine. Pufi a devenit membru al familiei și prietenul lor cel mai drag. 

      

 

Pentru că au așteptat cu nerăbdare sosirea primăverii, Fluturașii grupei mari au fost 

emoționați şi de neoprit în pregătirea surprizelor pentru cele două sărbători în cinstea mamei: 1 si 8 

Martie. Au lucrat cu drag mărțișoare din lut pentru mămici și mărțișoare din materiale reciclabile 

pentru CIEMD si Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, participând la campania umanitară „Copiii 

ajută…copii”, din cadrul Festivalul Mărțișorului, ediția a IV-a, activități extrașcolare la care am 

obținut diplome.  

    Pentru Ziua de 8 Martie, Fluturașii și-au exprimat dorințele 

și darurile pe care au dorit să le ofere mamelor, așa că, 

respectându-le dorințele, am confecționat împreună felicitări și 

brățări, din mărgele albe şi roșii, în formă de inimioare, pe care 

le-au combinat și înșirat cu drag, așa cum au dorit ei, iar la 

sfârșit fiind mândri și bucuroși de darurile lor. 
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Și pentru că sunt 

creativi și neobosiți în tot 

ceea ce fac, au dorit să mai 

ofere mămicilor și câte un 

desen frumos, realizat cu 

bucurie și multă dragoste. 

 

  

 

La toate aceste daruri minunate se mai adaugă și momentul în care, „Fluturașii”, și-au 

surprins mămicile, cu un spectacol magic-interactiv, de 8 Martie, moment plin de sinceritate, prețuire 

și iubire.  

La acest 

moment au participat 

doar mămicile, care 

după ce au ascultat 

poeziile și cântecele 

dedicate zilei lor, au 

jucat un joc cu copiii, în 

care acestea trebuiau să 

închidă ochii și să 

ghicească copilul care o 

strigă și să îşi exprime 

apoi sentimentele pentru el, iar pentru a face momentul și mai emoţionant, copiii și-au exprimat și ei 

sentimentele pentru mame, oferindu-le apoi felicitările și punându-le pe mână brațările, ce le-au 

plăcut foarte mult mămicilor. 
 

PROF.GHERGHINA IORDACHE 

EDUC. CHISLITSCHI CORINA 
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Odată cu sosirea anotimpului 

primăvara Greierașii așteaptă cu 

nerăbdare Ziua Mamei. Acum gândurile 

copiilor se îndreaptă către ființa lor cea 

mai dragă MAMA. În activitatea din 

grădiniță ei au învățat poezii, cântece și 
dansuri, cu dragoste pentru mama lor. 

Au confecționat mărțișoare și felicitări, 

au realizat tablouri pentru a oferi cele 

mai frumoase surprize MAMEI.    

 

 

 

Am observat la serbarea noastră  emoţii adânci atât din partea copiilor care se străduiau cum ştiau ei 

mai bine să rostească cât mai personal şi din suflet rolul, pe de altă parte mămicile care, cele mai 

multe aveau lacrimi  în ochi şi o bucurie greu de descris în cuvinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îi suntem recunoscători Domnului pentru reuşita 

zilei, pentru bucuria negrăită, dar atât de 

profundă, care parcă plutea în jurul nostru, fie că 

era vorba de copii, părinti sau cadre didactice.                                                                                      

 

Prof. AURELIA NECHIFOR 
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 Autor, Elia David 

 

 

 
Oamenii se nasc atât de mici, 

ca să îi poată da Dumnezeu 

cu lipici - 

pe toţi, 

nu doar pe aceia mai înfipţi 

sau mai hoţi.  

 

Un strop pe guriţă, pe năsuc, 

şi pe frunte, 

să nu ştie la părinţi 

să se-ncrunte.  

 

Un strop pe mânuţe, pe burtică 

şi pe picioare, 

să nu cadă din cer 

când învaţă să zboare. 

 

Dar, poate că oamenii se nasc, 

de fapt, 

mici si drăgălaşi, 

pentru ca, din braţe, să nu mai poţi 

să îi laşi.  
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        Autor, Valeria Tamaş 

 

 

Ce sunt copiii, 

nişte bulgări mari de zăpadă 

ce se rostogolesc pe stradă  

şi-ntr-un ceas sau hai să spunem în două 

îi vezi că au crescut 

până la etajul nouă? 

 

Ce altceva sunt copiii 

decât nişte gânduri care aleargă 

prin lumea întreagă 

după nişte vise 

care rămân veşnic 

cu uşile deschise? 

 

Ce sunt copiii, 

zâmbete largi 

între două puncte cardinale 

sau zboruri line 

către zările veşnic senine? 

Deşi n-au aripioare 

ei pot totuşi să zboare 

din braţe 

de la mama la tata, 

la unul sau altul dintre bunici 

ori, uneori, de la unchi la mătuşici. 

 

Ce sunt copiii, 

albine care zboară 

din zori până-n seară 

prin curte, pe stradă 

ori chiar prin odaie 

neţinând cont dacă e 

soare sau ploaie, 

ce strâng din miezul clipelor 

nectar 

aducându-l părinţilor 

cu bucurie în dar? 

 

 

 

Ce sunt copiii 

cei care pictează pereţii 

culeg toţi scaieţii 

adună toate vânătăile 

şi, cu toate acestea, 

la mămici şi tătici 

împart cu generozitate pupici? 

 

Ce altceva sunt copiii 

decât clipe de iubire 

cu drag împărţite 

spre a fi reprimite 

în zilele în care 

afară nu-i soare 

şi tristeţile 

pun lacrimi în obraji? 

 

Sau, poate, dorinţa noastră firească 

de-a ne vedea iarăşi pe noi crescând 

precum un copac ce se umple de ramuri 

ce ne bat vesele-n geamuri 

ce-n primăveri pline de candoare 

se umplu de floare 

şi-n toamne, frumos dichisite, 

ne dau fructe-aurite? 

 

Ce altceva sunt copiii 

decât bucuriile toate 

la un loc adunate 

adunări, împărţiri 

înmulţiri şi scăderi 

spre ziua de mâine 

dinspre ziua de ieri? 

 

Căutând răspunsuri, 

vom afla câte ceva, 

nu multe însă 

deoarece 

la uşa copilăriei e-un lacăt pentru care 

doar Domnul şi copiii 

mai au descuietoare.
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Mama, este probabil, unul dintre cele 

câteva cuvinte care rostite inspiră o rafală de 

emoţii în inimă. Cuvântul Mama a stârnit 

imaginaţia multor oameni care şi-au găsit 

drumul  prin poezie şi literatură cu o adâncă 

aplecare sufletească spre cea care dă viaţă.  

  Cu toţii devenim poeţi, într-un fel sau 

altul, atunci când vine vorba să descriem  sau 

să ne amintim de mama noastră. 

Poeziile sunt cu siguranţă cel mai bun 

mod de a exprima sentimentele noastre, pentru 

persoana cea mai dragă, pentru îngerul nostru 

păzitor, MAMA.  

 

MAMA 

 de Barbu Elena –Iuliana 

 

Mama îți dă povață, 

E aşa blândă şi bună... 

Te iubeşte şi te învaţă 

Cum să te descurci în viaţă. 

Zi de zi e lângă tine, 

Îţi dă sfaturi, ți-este bine, 

Iar când faci o faptă bună, 

Chipul ei e o lumină! 

 

EDUCATOAREA MEA 

                               Adriana Senciuc 

Educatoarea mea vrea multe pentru mine: 

Să știu frumos să mă comport, 

Să știu când să salut, sau când să mulțumesc, 

Să știu s-aștept, dar, zău, eu nu pot, 

Sau să vorbesc, fără pe altul să opresc. 

Să desenez, vă spun: e floare la ureche! 

Cânt cântece, lucrez și în pereche, 

Povești cunosc, pot chiar să decupez, 

Să număr știu, pot să vă demonstrez! 

Știu că ades se sfătuiește cu părinții, 
Așa m-ajută să sporesc puterea minții 
Și drumul vieții îmi va fi ușor, 

Căci munca o iubesc și am și spor! 

 

 

 

MAMA 

de Barbu Elena – Iuliana 

 

Azi este ziua mamei mele, 

Mama mea făr’ de pereche. 

Din grădină îi dau o floare 

Şi o dulce sărutare. 

Mama mea e mulţumită 

Chiar de nu este bogată, 

Cele mai mari bucurii, 

Le are în ai săi copii. 

               

 MAMA, DULCE ALINARE 

                                Adriana Senciuc 

 Mama e cuvânt de alinare, 

 Mama e tainică chemare. 

 E lumina care mă-ncălzește, 

 E îmbrățișarea care ocrotește. 

 

Mama e mâna ce mă alină, 

Mama e ziua senină, 

Ce norii alungă, atunci când vrea ea, 

Ea toate le face cu puterea sa! 

 

               BUCURIE 

                              Adriana Senciuc 

Mama mă învață bucuria fiecărei zi, 

Mama îmi arată că mai sunt copii,  

Dar dintre toți copiii de pe acest pământ, 

Ea pe mine m-a ales, născând 

Minunea ce sunt, perfect pentru ea, 

Să mă vadă crescând, este tot ce mai 

vrea! 

 

PUIUL MEU 

                              Adriana Senciuc 

Puiul meu e cel mai dulce, 

E al meu și îl iubesc! 

Bucurie îmi aduce, 

Așa simt eu că trăiesc! 

 

Fața lui e numai soare, 

Ochii veseli-două stele, 

Viața este sărbătoare  
Când văd chipul fiicei mele!
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Ce e mama? 
                            Aurelia Nechifor 

 

Mama e una, cum este și luna,                                                                                                                           

Mama mea e zâna bună,                                                                                                                                        

Mama mea e dor și vis, 

Mama mea e floare de cais! 

Ca floarea-soarelui tu ești, 

Ca roua unei dimineți, 
Ca dulcele polen din floare, 

Ești pentru mine sărbătoare! 

Ești cântec, ești poezie, 

Ești floarea din câmpie. 

De ziua ta, măicuța mea, 

Îți dau în dar inima mea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăvara 
                     Aurelia Nechifor 

 

Dimineața-i mai frumoasă 

Și soarele bate-n fereastră. 

În parc iarba înverzește, 

Natura iară se trezește. 

Cerul este mai senin, 

Păsări stoluri, stoluri vin, 

Se întorc la noi în țară 

Cu frumoasa primăvară. 

În poiana verde mergem, 

Pentru mama  să culegem, 

Buchet de ghiocei și viorele, 

De ziua măicuței mele! 
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RENAŞTEREA 

Ana-Maria Lungu 

 

Femeie.....tu m-ai născut a doua oară. 

Am suflet nou, 

Căci după trup, o mamă am.  

Şi-i mulţumesc Stăpânului de ea. 

E dar din Cer, dar tu... 

M-ai renăscut. 

Am suflet nou. 

Când  toţi priveau, doreau, 

dispreţuiau sau admirau, 

M-ai acceptat, cu bune si cu rele. 

Credinţa ta în mine mi-a dat aripi noi, 

Şi-acum eu pot, căci tu 

Văzut-ai omul nevăzut. 

Femeie, am suflet nou şi, după el, 

mamă îmi eşti. 

Alt dar din Cer. 

Îţi mulţumesc! 

 

DRAGOSTE DE COPIL 

Ana-Maria Lungu 

 

Mi-au trebuit săptămâni să-ţi „memorez” trăsăturile feţei. 

Dacă mă întrebai ce culoare au ochii, nu aş fi putut răspunde. 

Simţeam doar bucuria apropierii tale şi 

Lumina sufletului tău. 

Când închideam ochii, doar pe el îl vedeam. 

Are atâta lumină... 

Oare, tu ştii cum arată? 

Toată ziua alergi încărcată de sarcini: 

Ordine, disciplină si reguli, dar, 

Uneori, când te apropii de oameni.... 

Sufletul tău  radiază. 

Asta eşti tu, adevăratul om. 

O floare imensă cu ţepi şi capricii, 

Dar cu adevărata esenţă divină. 

Draga mea, sufletul tău încă mai cântă la pian.... 

Dă concerte familiei, prietenilor, 

Sălilor de şedinţă.... 

Cântă mereu..... 

Puţini îl aud. 

Ascultă! 

Sufletul tău cântă....încă...la pian. 

Lumina e cântec. 
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      EDUC.  MARIA MAGDALENA BUTURUGĂ 

 

 

 

 

 

 

 

De ce a făcut Dumnezeu mame? 

         Ea e singura care ştie unde e banda de 

lipit. 

         Mai mult ca să cureţe casa.  

 

Cum le-a făcut Dumnezeu pe mame? 

     El a folosit pământ, cum ne-a făcut şi pe 

noi. 

     Dumnezeu a făcut mame la fel ca mine şi tine. Numai că el a folosit piese mai mari pentru ea... 

 

De ce Dumnezeu te-a dat pe tine mamei tale şi nu altei mame?       

     Pentru că noi suntem neamuri. 

     Dumnezeu a ştiut că ea mă iubeşte mai mult decât mamele altor oameni. 

 

Ce fel de fetiţă a fost mama ta?    

   Mama mea a fost totdeauna mama mea şi nimic altceva. 

   Nu ştiu, că nu am fost pe vremea aceea, dar cred că a fost şefă. 

  

Care-i diferenţa dintre mama şi tata?  

   Mama lucrează la lucru şi lucrează acasă, iar tata lucrează numai la lucru.  

   Mama ştie cum să vorbească cu doamna fără să o sperie. 

   Mama are magie, ea te face să te simţi bine fără doctor. 

   

Ce face mama ta în timpul liber?   

     Mamele nu au timp liber. 

     O auzi pe ea zicând că plăteşte facturi toată ziua.  

 

   Dacă ai putea să schimbi ceva la mama ta, ce ar fi?          

     Ea mă obligă tot timpul să îmi ţin camera curată. Aş şterge asta din ea.  

     Aş face-o mai deşteaptă. Atunci ea ar şti că sora mea e cea care a făcut prostii, şi nu eu.    

     În interior ea e deja perfectă. Pe dinafară cred că ar trebui o operaţie de frumuseţe. 

     Eu  aş dori ca ea să scape de ochii invizibili de la spatele capului... 
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IMAGINEA COLOREAZĂ!  
CA SĂ VINĂ LA AMIAZĂ 

ZÂNA BUNĂ ŞI FRUMOASĂ, 

PRÏMĂVARA CĂLDUROASĂ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină propusă de prof. 

AURELIA NICHIFOR 
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Sursa:  www.ursuletinazdravani 

 

 

„A fost odată o măslină. Ea se afla într-o farfurie mare şi plată. 

S-a rostogolit, s-a tot rostogolit…până s-a plictisit serios….şi cum 

frigiderul era foarte aproape de ea ….s-a gândit să-şi cheme de 

acolo un prieten.  

─Heeei, domnule Caşcaval….ce faci? Nu vrei să vii să te joci cu mine?  

─Păi cum să nu, că şi eu mă plictisesc teribil aici! 

 

După un timp, s-au gândit să o invite şi pe domnişoara Şuncă, 

care rozalie şi zâmbitoare, s-a aşezat şi ea la distracţia din 

farfuria plată. 

Văzând cât de bine se distrau, un ochi fiert la aburi a sărit din 

frigider drept în farfuria lor.  

 ─Ei, cum de eşti aici? Parcă tu ai fost azi dimineată în farfuria de mic dejun?   

─Da, dar năzdrăvanul acela mic a refuzat categoric să mă mănance…cică-s prea alb sau prea 

galben…că nu am înţeles eu prea bine ce spunea el acolo… 

Măslina spuse:  

─ Eu zic că distracţia noastră ar fi şi mai mare dacă le-am chema şi pe legume….trupa noastră ar fi şi 

mai colorată!  

Aşa că pe loc, s-au înfiinţat în farfurie, feliile de roşii, de castraveţi şi 

domnişoara Salată. 

Feliile de pâine, neinvitate….se cam bosumflaseră, dar bine că le-a zărit din 

timp domnul Caşcaval şi le-a chemat şi pe ele. 

─Ei, dar nu m-am mai distrat aşa de luni intregi! spuse 

măslina. Haideţi să punem un nume trupei noastre vesele şi 

colorate! 

─Eu zic să ne numim APERITIV! spuse pe un ton grav şi serios o felie de 

castravete. 

─Sigur, sigur…ce nume potrivit!…au spus toate legumele şi celelalte alimente din farfurie… heeeei… 

linişte… se apropie cineva… 

Băieţelul mofturos care nu servise nimic la micul dejun şi, cum se apropiase ora prânzului şi burtica 

lui făcea zgomot, se apropie plin de curiozitate de farfuria mare şi plată.  

─OOO…dar ce e aici! Cine a aranjat toate acestea aşa de frumos aici? Maaaaaaamiii, mi-e foame… 

pot să mănânc tot ce e aici?” 

 

Mămico, dacă copilul tău refuză să mănânce, poţi să apelezi la un truc: ornează farfuria cu mâncare. 

O farfurie colorată, o masă frumos aranjată, o ceaşcă amuzantă şi alte detalii de ambient îi pot stimula 

apetitul. Ornarea farfuriei are un rol important.  

Creează cu ajutorul legumelor feţe umane sau alte imagini amuzante!  

Culorile alimentelor sunt un aspect foarte important. Aşează în farfurie cât mai multe alimente 

colorate şi taie-le în forme diverse! Reuşeşti să-l surpinzi plăcut şi să-i atragi atenţia, dar şi să-i oferi 

un meniu sănătos! 
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Cauţi un un mod incitant şi în acelaşi timp necostisitor de a face ceva practic şi util alături de copiii 

tăi? Ce părere ai de propunerea de a pregăti masa împreună cu ei? Nu necesită mult efort şi în plus 

puteţi să faceţi chiar o joacă plăcută din aceasta! 

Pentru ca micuţii dumneavoastră să aibă o masă veselă şi ca să-i convingeţi mai uşor să mănânce 

anumite alimente vă sugerăm câteva reţete dedicate lor. Cu ajutorul ingredientelor din orice bucătărie 

puteţi prepara din sandvişurile, salatele sau deserturile obişnuite adevărate jucării, care-i vor face pe 

copii să nu se mai dezlipească de masa cu bunătăţi haiose. 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferent dacă 

copiii tăi sunt mai mici 

sau mai măricei şi chiar 

dacă timpul alocat 

pregătitului mesei 

durează 5 minute sau 

dimpotrivă 50, 

antrenarea copiilor în 

realizarea unei reţete 

poate fi extrem de 

plăcută dar şi folositoare 

pentru mai târziu. Unde 

mai pui că şi ei pot veni 

cu propriile idei şi prin 

aceasta să aducă 

îmbunătăţiri mâncării 

create. (în acest sens 

poate vă amintiţi şi 

celebra deja reclamă, în 

care copilaşul îi spune 

mamei - "mami, mai 

trebuie puţin Fuchs!!!") 
 

 

 

 Ciuperci din ouă şi roşii                      Ouă umplute arici                   Sandviş “Hello Kitty” 
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Când nu sunt destul de multe zâmbete, atunci venim cu plastilină pentru a „produce” și mai multe. 

Copilul se plictiseşte acasă? 

Ştiu că e foarte simplu să iei o păpuşă…. dar are toate şansele să sfârşească ciufulită în lada cu jucării. 

Sau o maşinuţă, care în vreo câteva zile să fie nevoită să intre în "service". 

Un joc creativ care poate fi folosit o lungă perioadă, mereu altfel, o lecţie de abilităţi practice, utilă 

oricărui copil este jocul cu plastilina.  

Puteţi să preparaţi împreună plastilina de casă! 

Cea mai simplă, ieftină și ecologică variantă de a modela este modelajul cu aluatul de cocă. Pentru 

„plastilina de casă” avem nevoie doar de făină, apă, sare, ulei, câteva picături de esență de vanilie și, 

dacă vrem, mai putem adăuga sos de tartar și colorant. Copiilor mici le place să guste din aluat. 

Plastilina făcută de noi nu are substanțe toxice, în comparație cu cea luată din comerț, deci poate fi 

înghițită fără să pună viața copilului în pericol. 

Rețeta aluatului: 

1 măsură de făină 

1/4 măsură sare 

1 măsură de apă rece 

esență de vanilie 

1 lingură de ulei 

Se amestecă toate și se țin pe foc redus timp de 3-5 minute. Aluatul obținut se împarte în mai multe 

părți și se răcește. Modelajul dezvoltă motricitatea fină, mușchii degetelor și coordonarea ochi-mână. 

În plus, plastilina de casă ne poate fi de mare ajutor când gătim împreună cu copiii noștri. Cei mici nu 

se plictisesc, nu ne deranjează 10-15 minute, timp în care au o activitate plăcută și educativă. 

Activitățile de modelaj încep cu încălzirea mâinilor și a degetelor. Iată câteva exerciții și poezioare! 

Degetele 

Unul zice: Sunt foarte bogat! 

Altul zice: Eu sunt elegant! 

Altul zice: Eu sunt Moş Crăciun 

Iar altul zice: Eu sunt cel mai bun! 

Cel mic le spune: Cred că glumiți! 
Voi știți că degeţele vă numiți! 
 

Versuri care pot însoți mișcările mâinilor: 

1. Bate palmele ușor, /Bate palmele de zor!/ Unu, doi, trei!/ Unu, doi, trei! 

2. Eu strâng pumnii și-i desfac,/ Degetelor fac pe plac./ Unu-doi, unu-doi,/ Toți suntem acum vioi! 

3. La pian acum cântăm,/ Liniște, să ascultăm:/ Plic-plac, plic-plac, /Melodiile îmi plac! 

4. Plouă ușor. Să auzim! /Cu vârful degetelor masa lovim./ Plouă mai tare. Ploaia tot vine,/ Lovim cu 

degetele bine. /Cad pietricele pe trotuare,/ Să ciocănim și noi mai tare! 

 

Apoi îi puteţi învăţa să combine culorile, le puteţi explica ce vopsele minunate ne dă natura, dacă ştim 

de unde să le luăm şi puteţi da frâu liber imaginaţiei modelând fructe, legume, animale, flori, case şi 

câte şi mai câte. De asemenea, mai puteţi încerca să le faceţi şi cu arome, adăugând diverse esenţe şi 

condimente, însă aveţi grijă să îi spuneţi copilului că plastilina nu este comestibilă. 
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Tu,  mama 
cântec compus de Dinu Maxer 

 
Dac-aş fi o mică floare 
Pentru mine ai fi soare, 

Ţi-aş zâmbi ziua întreagă 
Tu-mi eşti cea mai dragă. 
Dac-aş fi un fulg de nea 

M-aş ascunde-n palma ta, 
Şi topindu-mă în ea 

Te-aş săruta. 
 

Refren: 
Dar când nu eşti cu mine 

Sunt tristă, ştii bine 
Iar gândul meu la tine zboară. 

Doar tu ştii ce-mi place 
Vreau să mă strângi în braţe 

Totul este bine când stai cu mine. 
Tu, mama —eşti cea mai frumoasă 

Mama— şi când eşti furioasă 
Mama— îţi promit că nu te voi mai supăra. 

Cu mama aş sta ziua-ntreagă 
Mamă, tu-mi eşti cea mai dragă 

Mama— te iubesc şi îmi doresc dragostea ta. 
 

Iar acum de ziua ta 
Pregătesc cu drag ceva, 
Prima mea prăjiturică 

Ce dacă sunt mică! 
Chiar dacă nu-s furnicuţă 
Sunt la fel de hărnicuţă, 
Fiindcă am cui semăna 

Sunt ca mama mea. 
 

Refren: 
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Mulţumiri d-nului Filip Gabriel, preşedinte al Consiliului reprezentativ al Părinţilor 

de la Grădiniţa cu P.P. nr. 17 Tulcea şi tată al copilului Filip Sergiu Ioan, pentru 

tipărirea numărului 5 al revistei Zâmbet de copil, dar şi pentru generozitatea de care 

a dat dovadă în diferite alte ocazii, în care copiii grupei Fluturaşii au fost 

recompensaţi cu jucării, dulciuri, rechizite.  

e-mail: fgrbiroticapartener@yahoo.ro                                                                         

 

 

         Realizarea acestei reviste a fost 

posibilă datorită minunaţilor copii de la 

Grădiniţa cu P.P. nr 17 Tulcea cu care am 

desfăşurat activităţi deosebite şi doamnelor 

educatoare: 

Barbu Elena, Buturugă Magdalena,  

Canareica Adina, Cernencu Marcela, 

Chislitschi Corina, Coman Marinela, 

 Corcodel Mariana, Denisov Mariana,  

Epure Ştefana, Gruzea Loredana,  

Iordache Gherghina, Iordache Simona,  

Lungu Ana Maria, Mocanu Marinela, 

Nechifor Aurelia, Pavlov Ana, 

Senciuc Adriana, Sergi Dumitra. 

Gândurile noastre se întreaptă spre părinţii 

copiilor noştri, îndeosebi către mame, cărora 

le dedicăm această revistă. 

 

Colectivul de redacţie 

 

mailto:fgrbiroticapartener@yahoo.ro
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