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Ce poate să fie mai frumos decât un zâmbet de copil? Un zâmbet nevinovat, 

un zâmbet curat de la cineva care nu a cunoscut durerea, deznădejdea, răutatea 

din jurul nostru, goana după mai bine, greutățile de zi cu zi, un zâmbet de la 

cineva care cunoaște fericirea, bucuria, speranța, visele în cele mai pure forme. 

De câte ori nu ați trecut pe lângă un astfel de zâmbet? Dacă ne bucurăm de el, în 

loc să treacă neobservat, poate ne aducem aminte de noi, de zilele în care 

principala noastră ocupație era să râdem, să fim curioși, să dezlegăm marele 

mister din jurul nostru, de la cum face mama să treacă durerea în urma unei 

căzături—până la a ne întreba de unde vine ploaia?! 

Bucurați-vă de fiecare zâmbet, copilul crește, iar sinceritatea zâmbetelor oferite, 

se schimbă! 

Am ajuns să ne fie mai ușor să fim triști, să ne îngrijorăm, să fim obosiți și 

încărcați de obligații încât de foarte puține ori ne găsim timp să zâmbim, să 

răsuflăm, să iertăm, să iubim, să simțim viața. 

Ne costă atât de mult aceste lucruri, dar ceea ce uităm este că ne costă mult mai 

puțin să privim soarele, să simțim vântul, să ne pierdem cu gândul în foșnetul 

frunzelor. 

Nu avem timp pentru lucruri mărunte care să ne umple sufletele de bucurie, însă 

acordăm chiar și timpul pe care nu îl avem, grijilor. 

Există ființe zâmbitoare, care se bucură cu adevărat de viață, aceștia sunt 

copiii, haideți să luăm exemplu de la ei! 

Educaţia reprezintă surcelele care ţin aprinsă flacăra, şi nu umplerea unui bazin 

cu apă” (Socrate) 

 



 

"Nimic nu-i mai frumos, mai 

nobil, decât meseria de 

educator, de grădinar de 

suflete umane, de călauză a 

celor mai curate și mai pline de 

energie mlădite"(D. Almaș)  

 Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și 

tradițiile în care s-au născut, să-i învățăm să iubească 

meleagurile natale, portul românesc și pe români. 

 Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de care 

nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt noi românii pe acest pamânt. 

 Să-i ajută pe copii să înțeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară 

românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai 

mare intensitate frumusețea României, istoriași mai ales sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu 

care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fară îndoială oriunde în 

lume. În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 

autentice ale culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât 

pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor 

anumite nuanțe, ce vor îmbogăți substanța viitoarei activități individuale și sociale. Începând cu 

obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, continuând cu frumoasele 

costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu cântecele, dansurile și strigăturile 

nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le adune 

în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

      Moștenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe de copiii pe care îi creștem și-i educăm 

pentru că un popor trăieste prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaștem ș cu căldura sufletului 

său, pentru a ști copiii de mici cine sunt și de unde se trag. 

Creșterea și educarea copiilor în cultul pentru educarea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor,  

revine tuturor factorilor implicați în educarea lor. 

,,Căci ei vor fi în lume și în viață 

Așa cum noi le-am spus și arătat, 

Iar ei, la fel, așa vor da povață 

Și-un lung popor e-acum de noi format.” 

Colectivul Grădiniţei cu program prelungit nr 17 Tulcea dorește să lase o amprentă în calea timpului 

şi să creeze o punte de legătură între cadre didactice – copii - părinţi prin editarea celui de-al 9 număr 

al revistei Zâmbet de copil,  din paginile căreia să reiasă preocuparea pentru păstrarea obiceiurilor și 

tradițiilor,  spiritul creativ specific profesiei de educatoare. Revista cuprinde teme de interes atât 

pentru preşcolari, părinţi, cât şi exemple de bună practică din activitatea didactică. 

Suntem o familie! Împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm tradiţiile! Suntem o grădiniță 

deschisă pentru comunitate. 

Director, prof. Marcela Cernencu 



                                                      

În tradiţia românească, şezătoarea era o adunare de mici dimensiuni specifică mediului rural, 

care avea loc în serile de iarnă. Cei care participau la şezătoare lucrau, cântau şi  povesteau.  Ciclul 

anual al şezătorilor se desfăşura după terminarea muncilor agricole. El începea înainte de postul 

Crăciunului şi se încheia înainte de postul Paştelui.  

    Şezătoarea reprezintă o datină veche, o adunare formată din oameni de la ţară, fiind numită în    

unele regiuni şi furcărie, habă, habără, sau şideancă în Dobrogea. Ea avea loc în nopţile de iarnă, când 

se petrecea lucrând şi spunând poveşti, ghicitori şi glume, fetele glumind pe seama băieţilor şi invers. 

La şezătoare avea loc şi un schimb de informaţii despre evenimentele petrecute în viaţa satului. 

    Erau mai multe tipuri de şezători, unele în care venea fiecare cu lucru de acasă, altele, la care gazda 

dădea de lucru. Când  venea ziua respectivă, undeva seara, se adunau fetele, mai întâî, la casa gazdei. 

Acestea erau invitate în casă, se spuneau diverse formule de politeţe, după care se apucau efectiv de 

lucru. În timp ce lucrau mai cântau, se mai întindeau la poveşti, cine ştia şi avea voce mai frumoasă 

cânta singură, cântau şi-n grup, spuneau şi ghicitori sau  noutăți din viața satului. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pornind de la ideea că preşcolarii trebuie să cunoască şi acest mijloc de manifestare al poporului 

român şi pregătindu-ne cu plăcere şi conştiinciozitate, am vizitat împreună cu copiii Muzeul de 

Etnografie şi Folclor, loc în care copiii au făcut cunoştinţă cu zestrea poporului român, cu costume 

populare dobrogene, obiecte de artă, de lucru, de decor. Li s-a explicat despre muncile pe care le 

desfăşurau fetele şi femeile iarna în şezători. Bogăţia de motive populare, dar mai ales minunatele 

războaie de ţesut în miniatură i-au încântat pe copii şi ne-am decis să desfăşurăm şezătoarea 

programată în acel loc frumos amenajat, în care copiii s-au simţit ca la ei acasă. 

    La data fixată, ziua de 8 Martie,  îmbrăcaţi în costume populare, cu flori în cosiţe, cu bujori în 

obrăjori, copiii au venit să le ofere mămicilor, din inima lor mică, o surpriză minunată, o şezătoare ca 

în vremurile de demult. Copiii au scărmănat lână, au depănat şi au făcut gheme pentru ţesut, au luctrat 

la război şi la sfârşitul lucrului au dansat cu bucurie. Şi toate acestea le-au pregătit cu mare drag 

închinând cântece mămicilor care-şi sărbătoreau ziua.Voia bună nu a lipsit pentru că oricât de 

îndemânatici erau, tot se mai încurca un ghem sau se mai agăţa  o suveică. 



 

 

 

 

 

 

 

Ghicitorile şi zicătorile i-au înveselit şi copiii au aflat că există şi alte mijloace prin care te poţi distra, 

ignorând mijloacele moderne pe care ei le folosesc frecvent în detrimentul comunicării şi al mişcării. 

Versuri ca:,,Am un bade ca un ied 

Când îl las prin iarbă-l pierd 

Trag nădejde că va creşte 

Când va prinde vulpea peşte” au făcut deliciul şezătorii  râzând de băieţii nu prea înalţi. 

Sau 

,,Toată ziua la oglindă, 

Şi gunoiul până-n grindă, 

Să mai punem vreo doi  boi, 

Să mai scoatem din  gunoi” - râzând de fetele ,,nu prea harnice’’. 

  Fericirea copiilor se citea  pe chipurile lor, prin gesturile lor, dar mai ales pe feţele părinţilor 

mândri de ,,micii românaşi” şi de costumele lucrate cu îndemânare în toamnă, la o altă şezătoare a 

mămicilor, atunci când cu mare voinţă au învăţat să coasă costume populare, convinse fiind că numai 

printr-o mobilizare, plăcere şi perseverenţă vor reuși să realizeze costume pentru micuţii lor. 

Un alt obicei al poporului român, care se desfăşoară și în comuna Somova este cel din  

duminica de Florii. Mama mi-a povestit că în ziua de Florii, oamenii primesc de la biserică ramuri de 

salcie pe care le aşează la icoane. Ele reprezintă întâmpinarea Domnului în Ierusalim cu ramuri de 

măslin. Oamenii  le folosesc  când vremea este urâtă, plouă cu gheaţă sau trăsneşte. În acea zi, fetele 

tinere îşi făceau coroniţe din crenguţe de salcie şi  două câte două mergeau la malul bălţii şi lansau 

coroniţele pe apă. Coroniţa celei care aluneca mai repede pe apă era ,,prima surată” și se înrudea cu 

cealaltă fată, care era  surata a doua. În ziua de Paşte a doua surată trebuia să meargă cu cozonac şi 

ouă roşii la prima, ele rămânând ,,surate “ pe viaţă. 

 Tradițiile românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite şi nici schimbate prin troc 

cu alte obiceiuri importate din alte ţări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc şi prin ele 

ne simţim mai bogaţi, mai aleşi, mai altfel decât alţii. Misiunea noastră ca educatori  este aceea de a-i 

îndruma pe copii să păstreze aceste comori ale neamului românesc. 

 

                                                                                              Educatoare, Sergi Dumitra 



  
 

Prof. ptr. înv.preșc. Buturugă Maria Magdalena 

Grupa mare ,,Albinuțele” 

 

               În trecut, pe data de 1 martie, mărţişorul se dăruia înainte de 

răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor —fete și băieţi deopotrivă. 

Şnurul de mărţişor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în 

alb şi roşu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-

iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Șnurul era, 

fie legat la mână, fie purtat în piept. El se purta de la 1 martie până 

când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii: se auzea cucul 

cântând, înfloreau cireşii, veneau berzele sau rândunelele. Atunci, 

mărţişorul, fie se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să 

aducă noroc, fie era aruncat în direcţia de unde veneau păsările 

călătoare, rostindu-se: ,,Ia-mi negreţele şi dă-mi albeţele". 

 

               Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de 

Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. În unele judeţe ale 

României, mărţişorul este purtat doar primele două săptămâni. În 

localităţile transilvănene mărţişoarele sunt atârnate de uşi, ferestre, 

de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se pot 

speria duhurile rele. În judeţul Bihor se crede că, dacă oamenii se spală cu apa de ploaie 

căzută pe 1 martie, vor deveni mai frumoşi şi mai sănătoşi. În Banat fetele se spală cu zăpadă pentru a 

fi iubite.  

 În Dobrogea 

mărţişoarele sunt 

purtate până la sosirea 

cocorilor, apoi aruncate 

în aer pentru ca 

fericirea să fie mare şi 

înaripată.  

 

 

 În Moldova, 

mărţişoarele se poartă 

toată luna martie. 

Mărţişoare poartă şi 

bărbaţii. Obiceiurile de 

Mărţişor erau ca 

părinţii să lege copiilor 

o monedă la gât sau la 

mână şi să ofere celor 

tineri mărgele viu colorate înşirate pe un lanţ. Acest gest semnifica puterea si norocul, iar Mărţişorul 

se punea, de regulă, în zorii zilei până să apară soarele. Tradiţiile spun că 1 Martie este prima zi din 



an când se celebra prin sărbătoarea ,,Matronalia", zeul Marte şi puterea acestuia. Mărţişoarele se 

confecţionau din fire albe şi roşii de cânepă sau lână, se legau sub forma cifrei 8 de care se atârnau 

monede din aur şi argint. Legenda spune că între 1 si 9 martie, ,,Zilele babelor", baba Dochia toarce 

lângă oi îmbrăcată în 9 cojoace pe care le scutură unul câte unul în fiecare zi. Obiceiul spune ca 

mărţişorul trebuie ţinut 9-12 zile si sa fie atârnat într-un pom înflorit pentru a aduce noroc şi 

bunăstare celei care l-a purtat.  

 

 

 
 

 

 

 

 Tradiţia sărbătoririi Mărţişorului semnifică marcarea tranziţiei dintre sfârşitul iernii, 

anotimpul rece şi întunecat, şi venirea primăverii, simbolistică a renaşterii şi optimismului. În 

Moldova, în fiecare an, are loc festivalul muzical „Mărţişor", care începe pe data de 1 martie şi 

durează până la 10 martie. 

 

Sursa: http://www.descopera.ro/dnews-ce-reprezinta-martisorul-care-sunt-originile-acestui-simbol-al-

primaverii-sperantei-si-norocului 

 

http://www.descopera.ro/dnews-ce-reprezinta-martisorul-care-sunt-originile-acestui-simbol-al-primaverii-sperantei-si-norocului
http://www.descopera.ro/dnews-ce-reprezinta-martisorul-care-sunt-originile-acestui-simbol-al-primaverii-sperantei-si-norocului


 

 

Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce definesc un popor, oferindu-i identitate, de 

aceea ele trebuie cunoscute, conservate și protejate. Tradiția este, de fapt, o legătură între trecut și 

prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme de comportament, specifice unui popor, este 

cartea de vizită a unei nații, conștiința de sine, memoria lui socială.  

Ca educatori, avem datoria morală să-i învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul 

românesc și pe români, să prețuiască și să respecte obiceiurile si tradițiile zonei în care s-au născut, 

practice, să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc, fără de 

care nu am mai putea ști cine suntem, de fapt noi, românii, pe acest pamânt. 

 

Am gândit că, pentru a-i învăța pe copii tradițiile și obiceiurile românești, în primul rând 

trebuie să avem costume populare pe care să le prețuim și cu care să ne prezentăm ca și pui de 

dobrogeni autentici. Alături de colega mea de la grupă, doamna Sergi Dumitra, am inițiat la începutul 

anului școlar un proiect educațional cu părinții numit ”Împreună pentru copiii noștri”, în care unele 

dintre temele propuse au fost realizarea de costume populare pentru copiii din grupă. Astfel,  ne-am 

apucat de lucru: am căutat modele, am creat modele, ne-am întâlnit cu mămicile și am lucrat 

împreună și, până la Serbarea de Crăciun, fiecare copil a avut costum popular cusut de mama lui (sau 

persoane cunoscute mai talentate). Niște costume populare minunate pentru niște copii minunați, care 

le poartă cu atâta mândrie ori de câte ori au ocazia! Pe această cale vreau să le mulțumesc mămicilor 

pentru că au răspuns prezent la provocarea noastră și au realizat aceste lucruri minunate, care vor 

dăinui în timp și vor rămâne moștenire generațiilor viitoare de copii. 



 

 

O ocazie bună de valorificare a 

tradițiilor și obiceiurilor 

românești este Serbarea de 

Crăciun! O serbare pe care copiii 

o iubesc și o așteaptă cu 

nerăbdare. Așadar, ne-am apucat 

sârguincios de pregătirea acestei 

serbări și am învățat colinde 

deosebite din folclorul românesc, 

care vorbesc despre călătoria 

magilor, sosirea Mariei și a lui 

Iosif la Betleem și mai ales de 

Nașterea Mântuitorului, dar și 

primenirea casei, întâmpinarea 

oaspeților și bucuria sărbătorii de 

Crăciun, în sine. Am învățat 

”Steaua”, obicei vechi ce se 

întâlnește la toate popoarele 

creștine, care amintește de steaua ce a vestit nașterea lui Iisus și 

i-a călăuzit pe cei trei magi.  

 ”Capra”, un alt obicei străbun, menit să aducă 

rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele 

păstorilor, succesul recoltelor, a fost un obicei foarte îndrăgit 

de copii, pe care l-au învățat cu multă plăcere. Și  

”Plugușorul” a fost prezent în pregătirea noastră, o colindă 

agrară având ca subiect munca depusă pentru obținerea pâinii, a 

cărei recitare  a fost într-un ritm vioi și plină de optimism, 

însoțită de strigături și sunete de clopoței. Ne-au lipsit buhaiul 

și pocnetele de bici, dar e de ințeles, suntem prea mici.  

”Sorcova”, vesela, ca o baghetă magică, împodobită cu multe 

culori vii și care transmite celor vizați vigoare și tinerețe, nu a 

lipsit nici ea din spectacolul pe care  l-am prezentat părinților și 

multașteptatului Moș Crăciun. Un spectacol desăvârșit care nu 

se putea încheia fără să dansăm și să ne veselim, așa că, am 

încins o horă și o sârbă dobrogeană de îi venea și lui Moș 

Crăciun să danseze.   

Moștenirea pe care am primit-o de la strămoșii noștri 

trebuie dusă mai departe de preșcolarii pe care-i educăm, 

pentru că un popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. 

Este bine să cunoaștem și să transmitem copiilor măcar 

un strop din ceea ce a creat omul simplu de la țară, cu iscusința 

minții și cu căldura sufletului său. 

                               Prof. înv. preșc. Marinela Băiceanu                                                      

           



 

 

-Şezătoare (adaptare)- 

                                  Profesor, Aurelia Nechifor  

           Dragostea și preocuparea cadrelor didactice pentru cultivarea elementelor de artă populară și 

folclor în rândul copiilor dezvoltă acestora o ținută morală și intelectuală, realizând din fragedă 

copilărie apropierea sufletească dintre oameni. Pătrunderea folclorului românesc în conștiința tinerei 

generații prin cunoaștere și învățare înseamnă transmiterea mai departe, pe buzele copiilor și în 

sufletul lor, a dragostei pentru tradițiile și obiceiurile poporului nostru. 

Colind: ,,Deschide uşa creştine!” (fond 

muzical) 

- Astăzi este sărbătoare şi cu toţii am venit, 

- Noi vă facem o urare şi vă spunem: bun 

venit!  

 

- Dragi părinţi şi dragi bunici,  

iată-ne cu toţii aici, 

- Copiii de la grupa mare,  

vă poftesc la şezătoare! 

 

- Începem cu o ghicitoare,  

despre ce-i o şezătoare? 

- Ia să vedem , cine ghiceşte oare? 

 

- Când prietenii se-adună şi muncesc 

cu voie bună, 

- E un fel de sărbătoare şi se cheamă... 

şezătoare! 

 

- Să lucrăm şi să cântăm, la şezătoare 

de români, 

- Și să-ncingem horă mare, că-i datina 

din străbuni! 

 

Colind:,,Galbenă gutuie” (fond 

muzical)   

- Acum când zboară primul fulg de 

nea, de sus, 

Aştept, cu mare nerăbdare, 

sărbătoarea lui Iisus. 

 

-Fulgii cad ca nişte flori, vin apoi colindători, 

Îngerii din cer coboară, să ne bucure pe noi. 

 

-Asta-i seara sfântă, sărbătoarea de Ajun, 

Când colindele se cântă pe la casa de români. 

 

-Iată, mere, nuci, colac şi vin, 

-Pentru colindătorii care vin! 

 

Colind: ,,Am plecat să colindăm” 

-În seara Ajunului Crăciunului, 

Haideţi, dragi colindători, poftiţi 

Cu noi, împreună, să sărbătoriţi! 

 

 



-Am venit să colindăm,  

De bine să vă urăm, 

Sănătate şi noroc, 

Tot anul plin de rod! 

 

-Hei, dar ,,vorba multă-i sărăcia omului...” 

-Haideţi, mai bine să ascultăm un cântec! 

 

Cântec popular: ,,Sunt o fată, sunt o fată 

frumușică!” 

-Păi, cântecul ăsta merge cu vorba aceea: 

-,,Toată ziua în oglindă, şi gunoiu-i până-n 

tindă...” 

 

Cântec popular ,,Hai Dunărea mea!”  

-Foaie verde şi-o lalea,  

Ce frumoasă-i ţara mea, 

Din munţi, din depărtare, 

Curge Dunărea la vale... 

 

Cântec popular ,,Sunt țărancă dobrogeană!”  

,,-Iată-mă, sunt româncuţă, 

Cam micuţă dar drăguţă. 

În picioare am opincuţă 

Şi la brâu port tricolor, 

În cap năframă cu flori! 

 

Cântec popular ,,Am un voinicel!” 

,,-Iată-mă, sunt românaş, 

Tata-mi zice că-s fecior 

Iară mama, puişor! 

-Mă îmbracă, mă găteşte, 

Uite-aşa pe româneşte! 

 

Cântec popular ,,Fată dobrogeană” 

-Vreţi să vă spun şi eu o ghicitoare? 

,,Şi un an de mă priveşti, tot pe tine te 

zăreşti...” (oglinda) 

-Ştiaţi copii, că: 

,,Lucrul lungeşte viaţa, iar lenea o scurtează?!” 

Iar , „Pomul se cunoaşte după roade”!  

Iar ,,Omul după fapte!” 

,,Omul muncitor, de muncă nu duce dor!” 

,,Cine nu munceşte, în lipsă trăieşte...” 

,,Cine-i harnic şi munceşte, lucrul iute 

isprăveşte!” 

Aşa-i copii? (aşa-i, aşa-i...) 

 

-Vreţi să vă spun şi eu o ghicitoare? 

,,Este o fiinţă ciudată,  

Ţese-o pânză minunată! 

Fără iţe, fără spată?” (păianjenul) 

 

- Ia ghiciţi, copii: 

,,Cine-i mititel într-o ureche, 

Vrednic fără pereche?” (ac 

- Ia mai ghiciţi, copii: 

,,Cine îndrăgeşte focul, 

Şi-şi spală mereu cojocul?” (pisica) 

 

-Hei, dar hai să mai auzim  şi-o colindă... 

Colind ,,Astăzi s-a născut Hristos” 

-Astăzi s-a născut Hristos, 

Într-o iesle, lângă boi, 

La Crăciun, în orice casă 

Intră Steaua luminoasă... 

 

Colind ,,Steaua sus răsare” 

-Cine-s oare, aceşti oameni, 

Care merg cu pas grăbit? 

-Trei magi, vin de departe, 

Cu steaua de la răsărit! 

 

Colind ,,Trei păstori se întâlniră” 

-Îngerii veneau cântând, 

Păstoraşii fluerând, 

Din depărtări ei veneau, 

Daruri scumpe aduceau, 

Aur, smirnă şi tămâie, 

De folos, ca să le fie... 

-Vin copii colindători, 



În ajun de sărbători, 

Vin copiii, voinicei, 

Cu  clinchet de clopoţei... 

 

-Şi încep a colinda  

Pe la case a ura, 

Şi să spună tuturor, 

Veselul lor, pluguşor! 

 

Colind ,,Bună seara, ca-nserat!” 

- Noi vă spunem sănătate, 

Bucurie, spor în toate, 

Anul vechi ne părăseşte, 

- Anul nou acum soseşte! 

 

- Sunt Anul vechi, iar eu voi pleca, 

Bucurie, sănătate, voi lăsa în urma mea, 

Fratele meu, mai tânăr, să vă fie,  

- An mai bun, în întreaga Românie! 

 

- Eu îţi mulţumesc fârtate,  

Să dea bunul Dumnezeu, 

La toată casa de români:  

-Noroc şi bucurie, 

Belşug şi veselie! 

 

- Anul nou, bine ai venit! 

-Să ne trăieşti fericit! 

Colind ,,An nou, an nou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
  

  

 

PROF. IORDACHE SIMONA 

Sărbătoarea Paștelui este încărcată de simboluri și tradiții păstrate cu sfințenie de-a lungul 

timpului. Pentru copii, Paștele înseamnă venirea Iepurașului cu multe cadouri, mai ales dacă au 

fost cuminți. Iepurașul le aduce oua și iepurași de ciocolată, hăinuțe și pantofiori noi. Pentru a-l 

primi așa cum se cuvine, copiii se pregătesc din timp: cu ouă pictate, cu mai puține boacăne, cu 

ajutor dat mămicilor la gătirea casei de sărbătoare și cu sufletul curat, așa cum numai copiii îl au. 

Există obiceiul ca în Săptămâna Mare copiii să meargă la biserică pentru a fi împărtășiți. Pornind 

de la curiozitatea specifică vârstei,am căutat prin diverse activități să stimulăm dorințele copiilor 

de a cunoaște tradițiile,datinile și obiceiurile populare din aceste 

locuri. Ne-am pregătit și noi sufletește și împreună cu câțiva 

părinți am pornit dis-de dimineață către Biserica Sf. M.Mc. Mina. 

Am intrat sfioși și cuminți în biserică, fiecare copil a primit câte o 

lumânare aprinsă, iar părintele ne-a dat sfânta împărtășanie.       

Vizita la biserică efectuată în preajma sărbătorilor de Paști,  i-a 

făcut pe copii să înțeleagă semnificația sărbătorii, preotul 

explicându-le pe înțelesul lor semnificația obiceiului 

încondeiatului ouălor și faptul că  ouăle încondeiate în joia mare 

se duc la biserică pentru a fi sfințite iar după slujba Invierii mai 

întâi cei în vârstă, apoi cei tineri le ciocnesc folosind formulele: 

”Hristos a înviat!”, ‚Adevărat a înviat!”,formule pe care cu 

siguranță le vor utiliza corect. 

In Joia Mare ne-am propus să vopsim ouăle. Ouăle roșii, alături 

de tradiționala pască, reprezintă elemente specifice Sfintei 

Sărbătorii de Paști, care nu pot lipsi de pe masa niciunui creștin. Anul acesta am dorit să 

experimentez împreună cu copiii grupei mici „Licuricii”, un alt mod de a vopsi ouăle, folosind 

hârtia creponată, numite și ouă marmorate.  

 

Pentru ouăle marmorate am avut nevoie de: 

–  ouă… preferabil cele care au coaja albă! 

– hârtie creponată în diverse culori; 

– folie din aluminiu  

– oțet (o cana de 150 – 200 ml, pentru 20 de ouă); 

– foarfece (pentru a tăia hârtia creponată); 

- entuziasm și creativitate. 

Am pregătim ouăle: le-am spălat, astfel încât să fie degresate, 

după care le-am pus într-o cratiță, la fiert. Le-am fierb la foc mic, timp 

de 5-7 minute (timp calculat din momentul în care apa începe să 

clocotească). 

Cât timp ouăle sunt la fiert, ne-am ocupat de materialele 

necesare decorării. 

Am rupt folia din aluminiu, câte o bucată generoasă pentru fiecare ou. Am tăiat fâșii din 

hârtia creponată și am așezat-o pe folia din aluminiu într-un mod dezordonat pentru a crea un 



model cât mai colorat și am stropit-o cu oțet... Am combinat căte două culori pentru o marmorare 

mai interesantă. Hârtia trebuie să fie în totalitate umedă, însă nu trebuie să fie nici prea mult oțet 

... 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Am împăturit oul, astfel încât să fie în totalitate acoperit cu hârtie creponată. 

Când oul a fost complet acoperit de hârtia creponată umezită bine cu oțet, am strâns folia 

din aluminiu în jurul oului și îl lăsăm să se „odihnească” pentru 30 – 45 de minute. Cu cât oul stă 

mai mult în hârtia creponată, cu atât culorile sunt mai intense. La final am avut 20 de ouă, puse la 

„odihnă”, pe care noi le-am lăsat cam 45 de minute să se coloreze liniștite. 

După 45 de minute, le-am desfăcut cu grijă, iar rezultatul a fost surprinzător de frumos. 

Le-am uns cu ulei alimentar pentru un plus de farmec. 

 La final, după o inspecție atentă, copiii  au concluzionat că sunt cele mai frumoase ouă decorate.  

 

SĂRBĂTORI FERICITE 



             

                   

 

                 Tradiția spune că, în vechime, mărţişorul era confecţionat din două fire răsucite de lână 

colorată - albă şi neagră sau albă şi albastră - şi era dăruit în prima zi din luna martie. Obiceiul 

mărţişorului este de fapt o secvenţă dintr-un scenariu ritual de înnoire a timpului - primăvara, la 

moartea şi renaşterea simbolică a Dochiei. 

                Unele tradiţii spun că firul mărţişorului, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de 

Baba Dochia, în timp ce urca turma la munte. Asemănător Ursitoarelor care torc firul vieţii 

copilului la naştere, Dochia torcea firul anului primăvara, la naşterea timpului calendaristic. De 

aceea, mărţişorul este numit de etnologul Ion Ghinoiu "funia zilelor, săptămânilor şi lunilor 

anului, adunate într-un şnur bicolor". 

                 Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că ea 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 şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Această 

dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând pace, iar roşul - război.  

                 

Aceste poveşti, cu rădăcini adânci în cultura românească, sunt si astăzi marcate în cadrul 

activităţilor din grădiniţă. Pentru că mărţişorul este simbolul purităţii şi fertilităţii, el este dedicat 

în mod deosebit femeii, fie că este vorba de mamă, soţie, soră, etc. În cadrul tematicii anuale se 

regăseşte planificată o săptămână: ”Mărţişoare, mărţişoare!” şi o a doua săptămână: ”E ziua ta, 

măicuţa mea!”. Alături de copiii grupei mici „Licuricii”, am confecţionat mărţişoare, pentru a 

vesti începerea unui nou ciclu al naturii şi a perpetua mai departe acest obicei. Fiecare copil din 

grupă, la sfârşitul zilei de 1 Martie, a oferit mamei un mărţişor confecţionat. Tot  în cadrul acestei 

activităţi, ca o continuare a serbării renaşterii naturii la viaţă şi pentru a serba Ziua Internaţională 

a Mamei, am organizat o surpriză pentru mămici şi am pus în scenă o scurtă serbare. Vedetele au 



fost copiii costumaţi în ghiocei, cei care înving Iarna şi fulgi de nea, mămicile, care au fost 

deosebit de surprinse şi Mărţişorul cu vestitorii lui.  

                 Prin aceste activităţi se aprofundează bazele culturii noastre strămoşeşti, se perpetuează 

tradiţii şi obiceiuri care spun cine suntem. La această vârstă fragedă, copiii au capacitatea de a 

percepe importanţa acestor obiceiuri, de a înţelege ce este folclorul şi 

cât de bogat este.   

Astăzi, mărţişorul s-a schimbat, s-a adaptat timpurilor moderne. În 

fiecare an apar noi tipuri de mărţişoare: din aur, din argint, din metal, 

din plastic, din hârtie colorată sau chiar lucrate cu croşeta. Unele 

respectă tradiţia, altele sunt kitsch. Şnurul tradiţional alb cu roşu este 

însă nelipsit, deşi puţini sunt cei care îi mai cunosc semnificaţia. 

Pentru mulţi, mărţişorul a devenit o afacere, în fiecare an încercând să 

găsească ceva nou pentru a atrage cât mai mulţi cumpărători. Mărţişorul 

devine astfel şi o manifestare a creativităţii şi originalităţii românilor. 

Flori, buburuze, trifoi cu patru foi, inimioare, ghiocei, coşari aducători 

de noroc, toate aceste mărţişoare ne încântă privirea şi sufletul. Oricum 

ar arăta el, mărţişorul a fost şi rămâne un simbol. 

 Mărţişorul, un obiect mic, dar plin de semnificaţii adânci, ne încântă în 

fiecare an, ne aduce bucurie în suflet şi poftă de viaţă. Chiar dacă aspect 

 mărţişorului s-a mai schimbat, semnificaţia lui a rămas. El este 

simbolul primăverii, simbolul reînvierii, al dragostei. 

Mărţişorul a trecut peste timp, el face legătura între trecut şi viitor. Oferirea mărţişorului este 

un obicei străvechi, un obicei minunat ce trebuie păstrat şi continuat de generaţiile viitoare. 

Oferiţi mărţişoare, oferiţi-le cu dragoste şi viaţa vă va fi mai frumoasă! 

 

Mărțișorul 

 

Chiar de-i mic, neinsemnat, 

Si de snur sta agatat, 

El vesteste-n toata tara 

Ca soseste primavara 

Martie e, asadar 

Prima luna-n calendar 

Care-anunta toata tara 

C-a sosit iar primavara! 

Si din prima zi, se stie, 

E-un motiv de bucurie: 

Martisoarele apar 

- Mici minuni aduse-n dar. 

Prinse-n snurul impletit 

Sunt gata de oferit. 

Bucurie si noroc 

Aduc tuturor, pe loc. 

 

SURSA:http://www.mediafax.ro/social/martisorul-simbolul-sperantei-si-norocului-obiceiuri-si-

traditii               

Prof. înv. preşc. Necula Maria 

 

http://www.mediafax.ro/social/martisorul-simbolul-sperantei-si-norocului-obiceiuri-si-traditii
http://www.mediafax.ro/social/martisorul-simbolul-sperantei-si-norocului-obiceiuri-si-traditii


 

 

”Duminica Floriilor” este o sărbătoare frumoasă, nu doar pentru că este plină de 

primăvară, de soare, de oameni care parcă regăsesc din nou speranța, de natura care își cere din 

nou dreptul la viață. În ziua de Florii, creștinii sărbătoresc intrarea Domnului în Ierusalim, unde a 

fost întâmpinat precum un împărat, cu ovații, flori, ramuri de măslin, curmal, smochin sau salcie, 

(plantele diferă în funcție de specificul geografic al zonei). Întâmpinarea Domnului este singurul 

moment menționat în Biblie în care Hristos a acceptat ca oamenii să-i aducă cinstirea cuvenită. 

Chiar dacă este considerată o sărbătoare creștină, numele sărbătorii provine din termenul de 

origine latină Floralia, termen ce desemna o sărbătoare a vegetației, cinstită și îndrăgită de 

romani. Sărbătoarea Floraliei la romani echivala cu biruința definitivă a iernii de către primăvară, 

cu înflorirea sălciilor, cu revenirea la viață a naturii și cu cinstirea zeiței Flora. Sărbătoarea 

creștină a asimilat-o însă pe cea păgână, dar în anumite sate ale țării încă se merge cu Lazarea, 

colind ce pomenește de o altă zeitate feminină a naturii, Lăzărica, de origine tracică. 

  În credința populară, salcia este o 

plantă îndrăgită și binecuvântată de Maica 

Domnului pentru că, dintre toate plantele, 

a fost singura care a manifestat milostenie 

față de Fecioara Maria, făcându-se punte 

și ajutând-o astfel să traverseze apele 

întinse ale unui râu. În această zi, în 

biserici, se sfințesc florile, ramurile sau 

coronițele de salcie pe care ulterior 

creștinii le iau acasă și le așează la icoane 

sau la ferestre pentru a fi apărați de cele 

rele și a avea noroc tot anul. 

Tradiția spune că în această 

săptămână trebuie să plantezi flori şi să 

răspândești această frumuseţe. Copiii din 

grupa ,,Buburuzele” au respectat această tradiție și au plantat flori în curtea grădiniței. Au adus la 

grădiniță zambile, lalele, narcise, panseluțe, le-au observat și au vorbit despre ele. Cu hârleț, 

lopățele și găletușe, au pregătit pământul din ronduri. Entuziasmul copiilor a fost imens când au 

început să planteze! Au aflat că dacă 

plantăm flori sau semănăm semințe în 

această săptămână, acestea vor înflori mai 

mult. Dragostea față de frumusețea și 

mirosul plăcut al florilor i-au îndemnat să 

muncească cu drag! Au avut ocazia de a se 

apropia de natură şi de a se distra în acelaşi 

timp! Au înțeles că natura are nevoie să 

prieteni, de oameni care să o respecte și să 

o îngrijească mereu. 

      Chiar dacă se murdăresc pe mâini 

și pe hăinuțe, lăsa-ții să vă ajute la 

grădinărit. Se vor distra, vor învăță multe 

despre plante și vor sta afară, în aer curat, 

departe de televizor și computer. 

 

      Prof.ptr.înv.preșc. Lefter Claudia 



Cele mai răspândite şi mai spectaculoase obiceiuri, cu originea în credinţe şi mituri 

străvechi, sunt cele legate de sărbătoarea Naşterii lui Iisus şi schimbarea anului. Datinile de 

Crăciun au origini similare, deşi se manifestă diferit de la o zonă la alta a ţării. Specialiştii spun că 

unele colinde vestesc Naşterea Mântuitorului, altele însă amintesc de ritualurile arhaice din 

preajma solstiţiului de iarnă. Indiferent de natura lor, toată lumea aşteaptă cu bucurie în suflet  să-i 

primească pe colindători şi să le ofere daruri. În popor se spune că dacă deschizi ușa colindătorilor 

și primești urarea lor cu bucurie, atunci vei avea un an nou mai bun.  

Copiii grupei mijlocii 

,,Buburuzele” au pregătit un program de 

colinde și, după cum spune tradiția 

strămoșească, au plecat la colindat. Mai 

întâi i-au colindat pe părinți și pe Moș 

Crăciun. Au plecat mai departe și au 

găsit gazde alese -  Primăria Tulcea. 

Aici, sala a răsunat de colinde şi urări, 

rostite şi cântate în faţa reprezentanţilor 

Primăriei, a funcţionarilor și a invitaţilor 

care au dorit să-i vadă şi să-i asculte pe 

colindătorii veniţi de la unităţile de 

învăţământ din oraş. 

 Colindele “Sus boieri, nu mai dormiți”, “Deschide ușa 

creștine”, “Sus la Poarta Raiului”, “Astăzi s-a născut 

Hristos”, i-au emoţionat pe cei prezenți și au creat o 

atmosferă de sărbătoare. Reprezentanţii Primăriei au 

respectat tradiția și au răsplătit colindătorii cu dulciuri. 

,,Primiți cu colindul?” au întrebat copiii grupei 

mijlocii  Buburuzele. ,,Primim, primim! ”, au răspuns și 

reprezentanții celor de la S.C. VARD S.A., care ne-au 

primit cu mare bucurie și au colindat împreună cu noi, 

bucuria nașterii Mântuitorului. Au răsplătit colindătorii cu 

pungi pline cu dulciuri. Pe lângă chipurile  pline de bucurie 

și mulțumirile ce ni s-au adus, am fost invitați și anul viitor. 

Împreună cu colegii mai mari din grupa 

,,Furnicuțelor”, am colindat în jurul bradului  din 

sala de grupă  și am împărțit dulciurile cu care ne-

au răsplătit doamnele educatoare. Colindătorii au 

fost entuziasmați și încântați să colinde împreună. 

          Sub bradul frumos împodobit, în fiecare sală 

de grupă, s-au pregătit daruri pentru copiii cu 

situație materială precară. Campania umanitară 

,,Dăruind vei dobândi” a sensibilizat mulți părinți și 

copii, care au înțeles că fiecare dintre noi poate face 

o bucurie cuiva, așa cum an de an o face Moș 

Crăciun.                                                                      Prof.pt.înv.preșc. Coman Marinela 

 



 

 

prof. înv. preşc. Barbu Elena – Iuliana  

           Tradiţiile  reprezintă una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru 

şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele moderne să ne facă să le uităm, iar datoria noastră 

morală este de a păstra şi a cultiva în sufletele generaţiilor următoare dragostea pentru valorile 

care ne-au înconjurat dintotdeauna şi ne-au definit.  

Alături de literatură, care este un factor eficient în educaţie, arta populară are o contribuţie de 

seamă; făcând-o cunoscută copiilor, ei încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, 

aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în obiceiurile locurilor. Copilul simte 

admiraţie faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă firul unui basm 

sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi  cu calităţile ţăranului român; o simte în cântecul 

duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din doinele ce se cântau încă din 

vremea strămoşilor noştri. Astfel prin redarea de poezii, cântece, colinde, dansuri, Voinicii, la 

serbarea de Crăciun, au aflat semnificaţia acestui eveniment exprimând tradiţii şi obiceiuri locale 

(culturale, istorice, religioase). Pentru aceasta ei şi-au adus contribuţia la amenajarea clasei, 

implicaţi fiind şi părinţii în acest demers. Astfel a 

crescut interesul copiilor pentru tradiţii, pentru 

evenimente laice  şi religioase specifice zonei în care 

trăiesc. Prin aceste activități s-au dezvoltat 

preşcolarilor sentimentele de respect şi apreciere a 

valorilor tradiţionale, s-au format trăsături pozitive de 

voinţă şi character. A crescut  calitatea activității 

didactice  prin abordarea unor teme legate de  tradiţii 

şi obiceiuri.  

Roind în jurul bradului, cu obrajii îmbujoraţi de 

emoţie, voinicii cei mici şi cei mai mari au avut  

prilejul să recite pe nerăsuflate poeziile, să cânte pe neîntrecute colindele, să-şi împletească 

armonios paşii în “cele hore”.   

Serbarea de iarnă a alăturat  în sufletul copiilor două 

imagini semnificative pentru viaţa lor afectivă, pe cea a lui 

Moş Crăciun, ca simbol al bunătăţii, de la care copiii au 

aşteptat  răsplata pentru munca lor şi imaginea bradului, în 

jurul căruia copiii şi-au  revărsat  bucuria, interpretându-şi 

rolurile. Niciun alt moment nu a  adus copiilor atâta 

bucurie şi emoţie, motiv pentru care a fost cea mai 

importantă serbare din an şi niciun copil n-o va rata 

vreodată din voinţă proprie.  Numai educându-i de mici pe 

copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi 

în unităţile de învăţământ, să îndrăgească limba pe care o 

vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem 

asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile 

următoare.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Tradiții și obiceiuri la rușii-lipoveni din Tulcea 

 

 

            Şi în acest an, ca la început de an starover (rit vechi), pe data de 14 ianuarie 2017, în sala de 

spectacole a Centrului Cultural „Vicol Ivanov” al Comunităţii ruşilor lipoveni din Tulcea a sosit  Дед 

Мороз pentru a împărţi darurile pe care Comunitatea Rușilor Lipoveni din România le-a pregătit cu 

generozitate. 

                 Lângă bradul împodobit, copiii preșcolari și inclusiv elevi de liceu au recitat și au cântat, 

bucurând părinţii şi bunicii - „mângâiaţi” de ploaia de grâu («Сею вею, посеваю...») ce a marcat 

marea sărbătoare a Sfântului Vasile. Ansamblurile de dansuri „Solovei”şi „Molodţî” au încântat cu 

minunatele lor dansuri ruseşti, iar asistenţa atât de 

numeroasă le-arăsplătit cu lungi ovaţii. 

               Ropotele de aplauze și admirația etnicilor 

ruși-lipoveni  le-au primit cu timiditate, dar și 

încântare cei trei copii, elevi în momentul de față în 

clasa pregătitoare din cadrul Liceului teoretic Ion 

Creangă, Tulcea. Fără nicio legătură cu obiceiurile 

etniei noastre, acești pui de români - Miruna, Rareș 

și Roxana - au fost încântați să învețe  obiceiul 

nostru Semănatul, integrându-se perfect în cadrul 

comunității. 

              Și iată-i, cu un accent stângaci și în 

proximitatea  lui Ded Maroz, glăscioarele lor au încântat publicul cu cântecul ,, Iolâcica” ( Brăduțul) 

și în final cu uratul: 

 

             Seiu veiu paseivaiu, 

S novam godam pazdravleaiu,  

S novam godam , s novam scestie,                                                     

S praznicom Vasilim Velicam !  

 

 

 

 

 

 Ed. ȘOAVĂ GALINA - membru al Comunității 

Rușilor Lipoveni Tulcea 



 

 

  

 

Oul, o formă geometrică perfectă – obiectul aproape 

perfect, el însuși purtător de viață, este un simbol al 

regenerării, al purificării și al veșniciei. Ca simbol al creației, 

al zămislirii vieții, oul a inspirat din vechi timpuri, 

numeroase legende, basme, o întreagă literatură. 

Pentru cei mai mulți dintre noi, ouăle roșii sunt simbolul 

jertfei supreme a lui Iisus Hristos pe cruce și marchează 

celebrarea celei mai mari sărbători a lumii creștine: Învierea 

Mântuitorului – Paștele.  

Mărturie a sângelui vărsat de Iisus, răstignit și batjocorit pe 

cruce, ouăle roșii exprimă însă, prin semantica cromaticii lor, 

bucuria Învierii Domnului, prefigurând astfel, acest 

incredibil miracol.  

 Tradiția bisericii creștine face din ouăle roșii simbolul 

definitoriu al miracolului Învierii Mântuitorului, ele având capacitatea de a exprima prin cromatică, 

triumful noii credințe, iar prin intermediul ei, renașterea spirituală a omenirii.  

Folclorul conservă mai multe legende care explică de ce se înroșesc ouăle de Paști și de ce ele 

au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Legendele creștine leagă simbolul ouălor roșii de 

patimile lui Iisus. Răstignirea și Învierea reprezintă reînvierea naturii primăvara și reluarea ciclurilor 

vieții. Culoarea roșie este simbol al focului purificator. 

          Cea mai răspândită legendă povestește că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul 

răstignit, a pus coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la sângele care picura din rănile 

Domnului Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroșit, a spus celor de față: "De acum înainte să faceți 

și voi ouă roșii și împestrițate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut și eu 

astăzi". O altă variantă a acestei povestiri spune că Sfânta Maria, venind să-și vadă Fiul răstignit, i-a 

adus ouă, care s-au însângerat și înroșit sub cruce, de durere. 

      Una dintre legende spune că, atunci când Domnul Iisus a fost 

bătut cu pietre, pietrele care îl atingeau s-au transformat în ouă roșii. 

      Alta legendă relatează că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii 

saducei și rabinii farisei au făcut un ospăț de bucurie. Unul dintre ei a 

spus: "Când va învia cocoșul pe care-l mâncăm și ouăle fierte vor 

deveni roșii, atunci va învia și Iisus", însă nici nu și-a terminat acela 

spusele și ouăle s-au și făcut roșii, iar cocoșul a început să bată din 

aripi. 

  Mai există însă și o altă legendă care explică roșul ouălor. Se spune că vestea Învierii lui 

Iisus a fost primită de unii cu mare neîncredere. O precupeață care vindea ouă în piață ar fi zis, 

http://www.interferente.ro/Sarbatoarea-de-Pasti.html
http://universdecopil.ro/Oul-de-Paste-mitologie-mituri-legende.html
http://interferente.ro/Sarbatoarea-Adormirea-Maicii-Domnului.html
http://interferente.ro/Hristos-a-inviat-poezii.html
http://interferente.ro/Hristos-a-inviat-poezii.html


sceptică și răutăcioasă: "Voi crede că a înviat din morți numai când ouăle astea se vor înroși!". Din 

senin, ouăle au căpătat, spre bulversarea totală a femeii, culoarea roșie. 

În tradiția populară românească ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă 

boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în felurite situații etc. Tot din izvoarele 

folclorice aflăm că ouăle roșii mai au și alte puteri: acelea de a proteja casele de spiritele malefice.  

Ouăle ”încondeiate" ("împistrite" sau "muncite") s-au constituit, la români, într-o mărturie a 

datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebită valoare ale 

culturii spirituale populare, care definesc particularitățile etnice ale poporului nostru. 

Tematica încondeierii ouălor de Paște este prezentă și în conținuturile activităților preșcolare, 

cu adaptarea complexității semnificației la nivelul de înțelegere al copiilor de 3-6 ani. Dacă 

semnificația este simplificată mult, activitatea este un adevărat eveniment așteptat și valorificat de 

copii cu multă plăcere, creativitatea educatoarelor de a pune la dispoziție o multitudine de materiale 

de vopsit și creativitatea copiilor în exprimare neavând uneori margini.  

Preșcolarii de la grupa mică 

”Fluturașii” au vopsit ouă în așteptarea 

sărbătorii Paștelui cu acuarele de culoare roșie 

prin tehnica dactilopicturii, aplicând mărgele 

minuscule divers colorate în brâuri concentrice 

sau vopsindu-le simplu cu hârtie gofrată roșie 

umedă. 

 Plăcerea cu care au lucrat și admirat 

apoi propriile lucrări/ouă de Paște a persistat și 

în zilele următoare, ca și când nu mai aveau 

altceva de făcut… 

„Noi când mai vopsim ouă?” 

 „Nu ne lăsați să ne jucăm cu ele?” 

„Dar când le luăm acasă?”… 

 

Și întrebările nu mai conteneau. 

 Și pentru că solicitatul ”Iepuraș de Paște” se amestecă înverșunat între legendă și ”obicei fără 

prea multe explicații”, copiii au confecționat felicitări simbolice ovale cu imagini și urări tradiționale:   

 ”Hristos a înviat!” 

 ”Adevărat a înviat!” 

 

prof. înv. preșcolar  Gherghina Iordache 

 

 

 

http://www.interferente.ro/Ouale-de-Paste.html


 

 

Grupa mică „Fluturașii” 

Educatoare: prof.înv.preșc.Chislitschi Corina 

 

Crăciunul este o perioadă a tradițiilor, a superstițiilor și a obiceiurilor, transmise din generație 

în generație. 

Sărbătoarea Crăciunului înseamnă timp frumos petrecut cu familia, împodobirea bradului, 

cadouri, bucurii. În seara de Ajun, casele sunt curate și pregătite pentru primirea colindătorilor. 

Colindul este cea mai larg răspândită tradiție de Crăciun, alături de împodobirea bradului. În Ajunul 

Crăciunului, cete de colindători merg la casele oamenilor cântând „Bună dimineaţa la Moş Ajun''. 

Dacă gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi, colaci, mere sau bani. 

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de 

Crăciun. În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să 

împodobească bradul, acesta fiind cel mai important 

arbore din obiceiurile româneşti și este considerat 

că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi 

fertilitate. Obiceiul împodobirii bradului  are loc tot 

în Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun. 

Copiii grupei mici” Fluturașii” au respectat 

aceste tradiții.  Au fost cu colindul la S.C. 

Energoterm, unde au fost întâmpinați cu bucurie, au 

colindat personalul și au fost recompensați apoi, cu 

daruri. 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii și-au confecționat sorcove împreună 

cu mămicile, în cadrul unei activități la grădiniță. 

Cu acestea l-au sorcovit pe Moș Crăciun și pe 

părinți la serbare. 

 

 

 

 

 

Am respectat cu drag tradițiile și am 

împodobit bradul împreună cu copiii, aceștia fiind 

foarte fericiți și nerăbdători, știind că întotdeauna 



Moșul drag și bun lasă cadourile mult dorite sub brad. 

Le-am prezentat copiilor povestea bradului, pentru a afla de ce acest copac este singurul care rămâne 

verde pe toata durata anului. 

 

 

POVESTEA BRADULUI 
 

Cândva, toţi copacii îşi păstrau frunzele verzi în tot timpul anului. 

În preajma Crăciunului, o mică pasăre nu a mai putut să plece în ţările calde pentru că avea o aripă 

ruptă. Cum să reziste vitregiei iernii? Tremurând de frig, s-a adăpostit în frunzişul unui mare stejar. 

Acesta a refuzat să o primească, gonind-o:       

– Pleacă de aici! Îmi vei mânca toate ghindele! 

 

Biata pasăre a părăsit copacul şi s-a refugiat între 

ramurile unui ulm stufos. 

– Nu poţi rămâne aici! Îmi vei rupe frunzele! 

spuse el. 

Speriată, micuţa pasăre s-a ascuns atunci într-un 

tufiş care, însă, o alungă fără zăbavă: 

– Nu te vreau aici! Îmi vei murdări crengile! 

Respinsă de toţi copacii, pasărea s-a culcat în 

zăpadă aşteptând înspăimântată să moară de frig. 

Deodată, zări un brad care îi făcea semne să vină 

la el. Cu aripile îngreunate de frig, s-a târât până la el . 

– Aici, între ramurile mele, nu trebuie să te temi de nimic! Voi avea grijă de tine! o asigură plin de 

prietenie bătrânul brad . 

În seara de Crăciun, un vânt groaznic suflă peste 

pădure. Toţi copacii şi-au pierdut frunzele sub puterea sa. 

Bradul şi-a înfăşurat crengile în jurul micuţei păsări 

bolnave pentru a o adăposti. Îşi dorea atât de mult ca 

pasărea să nu moară, încât nu mai simțea nici frigul, nici 

viscolul. Frunzele lui, în lupta cu gerul, deveneau din ce 

în ce mai ţepoase, dar nu se dădeau bătute. 

 

Pentru bunătatea şi curajul său, Dumnezeu a 

hotărât ca bradul să-şi păstreze mereu frunza verde. 

Oamenii îl cinstesc şi îl aduc de Crăciun în casele lor ca 

semn al bogăţiei, bunătăţii şi bucuriei. 

 

Sursa:http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare/povestea-bradului-de-craciun/ 



 

                                                      Grupa „Piticii”,  

                                     prof. înv. preșc. Canareica Adina 

            

    Potrivit legendelor, Sfântul Nicolae s-a născut în secolul al IV-lea, în provincia Lichia, orașul 

Patara (Turcia). Părinţii au fost oameni înstăriţi, dar şi foarte credincioşi. Şi-au dorit mult un copil. Şi 

Dumnezeu le-a dăruit unul, a fost singurul. Unul milos, foarte înţelept şi extrem de curajos. A învăţat 

viaţa duhovnicească de la unchiul său, Nicolae, episcopul Patarelor. Rămas orfan devreme, Sfântul 

Nicolae şi-a împărţit averea moştenită fără să păstreze nimic. 

     S-a gândit apoi să-şi petreacă viaţa în tăcere şi singurătate, însă vestea lui Dumnezeu a fost 

alta: "În mijlocul poporului să-ţi săvârşeşti nevoinţa ta, dacă voieşti să fii încununat de Mine". Înălţat 

Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, Sfântul s-a dovedit un bun păstor al turmei sale. Este părintele bun şi 

înţelept care dăruieşte lumină şi har credincioşilor, este ocrotitor al copiilor şi apărător al credinţei 

ortodoxe. 

     În vremea prigoanelor lui Diocleţian 

împotriva creştinilor, Sfântul a fost aruncat în 

temniţă, însă şi de acolo îi vorbea poporului 

despre Legea lui Dumnezeu. A fost eliberat după 

urcarea pe tron a Sfântului Constantin. Potrivit 

tradiţiei, Nicolae a fost unul dintre Sfinţii Părinţi 

participanţi la Sinodul de la Niceea. 

     Se spune că  în vremea aceea era un bărbat 

într-o cetate, unul dintre cei slăviți și bogați, care 

mai apoi a rămas sărac și neslăvit. Bărbatul acela 

avea trei fete foarte frumoase. Astfel s-a gândit că 

o viață ”ușoară” ar fi soluția pentru sărăcia în care 

trăiau, iar casa sa, s-o facă casă necurată. Având 

astfel de gânduri rele pentru viața fiicelor sale, 

Dumnezeu îl vede și pentru că nu vrea să vadă în 

pierzanie firea omenească, se pleacă spre nevoile 

bătrânului tată şi-l trimite spre ajutor pe Sfântul 

Nicolae.  

     Auzind Sfântul Nicolae de lipsurile bătrânului tată și prin dumnezeiască înștiințare aflând de 

gândurile cele rele ale acestuia, i se face milă de dânsul și decide să-l ajute, să-l răpească împreună cu 

fetele sale ca din foc de la sărăcie şi de la păcat. Însă n-a vrut să fie de faţă cu bărbatul acela, ca să-i 

spună despre facerea sa de bine, ci, în taină a cugetat să-i dea aceluia milostenia sa. Aşadar, luând o 



legătură mare de galbeni, a mers în miezul nopţii la casa acelui bărbat şi, aruncând-o înăuntru pe 

fereastra acelei case, degrabă s-a întors la casa sa.  

     De aici vine obiceiul ca în seara de 5 decembrie copiii să 

își curețe ghetuțele și să le pregătesacă în așteptarea Sfântului 

Nicolae. La fel și noi, copiii din grupa „Piticii”, în fiecare an, 

pentru a păstra vie tradiția, îl așteptăm cu drag și nerăbdare pe 

Moș Nicolae. Ne așezăm frumos încălțările și adormim repede 

pentru că știm că Moșul cel bun și drag copiilor nu ne ocolește 

niciodată. Anul acesta a venit și la grădiniță în timp ce dormeam. 

Când ne-am trezit, bucuria a fost mare... Cu siguranță am fost 

foarte cuminți. Toți copiii au primit dulciuri. Se spune că, celor 

mai năzdrăvani,  Moșul le lasă întotdeauna o nuielușă. Noi nu 

știm ce este aceea o nuielușă. Nu am văzut niciodată. Dar am 

auzit că cei care au primit-o, nu au fost bucuroși deloc.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prof. Denisov Mariana 

Grupa mijlocie „Piticii” 

 Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului, când se sărbătoreşte Învierea lui 

Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. 

Duminică - a treia zi după Scripturi - femeile purtătoare de mir au găsit mormântul lui Isus Hristos 

gol. Hristos Înviase, împotriva celor care L-au acuzat şi batjocorit numidu-L în derâdere Regele 

Iudeilor, rege încoronat cu spini, al cărui tron era o Cruce. Părăsit de ai Săi, păzit sub grea şi rece 

lespede de piatră, Hristos a izbândit cea mai strălucită biruinţă  ce s-a văzut vreodată: biruinţa asupra 

morţii şi asupra răutăţii omeneşti.  

Fiecare sărbătoare de Paşti este celebrată, în diverse regiuni ale ţării noastre, printr-o serie de 

manifestări originale. În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii este marcat o dată cu postul de şapte 

săptămâni.  

Prima zi a postului Mare se mai numeşte şi Spălăcanie, zi în care potrivit tradiţiei, oamenii 

obişnuiesc să se purifice, să cureţe spaţiul în care locuiesc.Vasele din care au mâncat până la Lăsata 

Secului se spală cu leşie şi se urcă în pod. 

  O semnificaţie importantă o are şi Joia Mare din săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. 

 Ouăle roşii nu pot lipsi de pe masă nici unui creştin la această sărbătoare. Ele se fierb şi se 

vopsesc în Joia Mare, tradiţia spunând că acestea se pot păstra tot timpul anului fără a se strica. 

Simbolul ouălor roşii este legată de patimile lui Isus Hristos. Se povesteşte că după ce Isus a fost 

răstignit, rabinii farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei ar fi spus: „Când va învia cocoşul 

pe care îl mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Isus”. Nici nu a terminat bine 

vorbele şi ouăle     s-au şi făcut roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi. 

 Răstignirea şi învierea reprezintă legătura dintre moarte şi viaţă. Oul, simbolul regenerării, al 

purificării, al veşniciei. În credinţa poporului român se crede că ouăle de Paşti sunt miraculoase: 

vindecă boli, protejează animalele, gospodăria. 

 Ouăle se ciocnesc la masa de Paşte după un anumit ritual: mai întâi persoanele mai în vârstă şi 

persoanele de sex masculin. Se spune că cei care  ciocnesc  ouăle în ziua de Paști împreună la masă,  

se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. Cine doarme în Joia Mare v-a fi leneş  tot anul. 

 Tradiția spune că, cei care ţin  post negru în Vinerea Mare, Vinerea Patimilor (ziua răstignirii 

lui Isus Hristos) sau Vinerea Seacă,  sunt  feriţi de boli şi le va merge bine tot anul,  iar dacă plouă în 

Vinerea Mare, anul v-a fi bogat.  

 În prima zi de Paşti se poartă haine noi în semn de respect pentru această sărbătoare. 

 Tot în  dimineaţa primei zile de Paşti, creştinii ortodocşi se spală pe faţă cu apa dintr-un vas în 

care se află un ou roşu şi un bănuţ de argint, astfel ei vor fi sănătoşi tot anul, rumeni precum oul şi 

curaţi, bogaţi, precum argintul. 

Astăzi ouăle se vopsesc în diverse culori, ţinându-se cont de simbolul fiecărei culori în parte: 

roşu (soare, foc, dragoste), galben (lumină, bogăţia recoltei, tinereţea), verde (forţa naturii, rodnicie, 

speranţă), albastru (sănătate, seninul cerului), negru (eternitate, statornicie).  



Interdicţii în zilele de Paşti: în prima zi, nu este permisă plecarea din localitate, și nu se 

doarme, căci ploaie multă se va revărsa peste dealuri, nu se mătură în casă, nu se strânge masa timp 

de trei zile, nu se găteşte. 

Iată cum s-au pregătit copiii de la grupa mijlocie ,,Piticii” pentru sărbătoarea Paştelui: 

- Au vopsit ouăle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Au confecţionat aranjamente pentru masa de Paști: 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Au pregătit prăjituri : 

       
 

 

 

- Au aranjat masa de Paști: 
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           Prof. înv.preșc.. Gruzea 

Loredana -Ioan 

 

Sunt micuţul românaș,  

Frumușel și drăgălaș.  

Să vă spun la fiecare , 

Că în sat la sărbătoare,  

Mă îmbrac foarte frumos, 

Cu ie și cu cojoc, 

Cu iţari și cu căciulă  

Şi cu brâu ca și centură . 

Să vă cânt ceva frumos,  

Să  vă fie de folos,  

Să răsară busuioc,  

Să pornim cu toţi la joc!  

Hora mare s-o pornim!  

Hop ș-așa, hop ș-așa!  

Româncuţă-i mândra mea  

Cu cămașă și cu poale, 

Că în sat e sărbătoare.  

Cu bundiţă și cu brâu,  

C-așa-i portul la români 

Hop ș-așa, hop ș-așa,  

Mi-e-mi place hora ta!  

Hora noastră românească,  

Cine-o joacă să trăiască  

Şi frumos să-ntinerească ! 

   



 
 
 

 

 

 

Cine oare nu a auzit de această zicală?! Dar oare dacă nu s-ar putea povesti ceva, ar fi fost 

oare, ar fi existat cu adevărat?  Poate lua oare fiinţă sau se poate oare materializa ceva  dacă nu se 

povesteşte, dacă nu se zice sau dacă nu se comentează despre el? Cum am putea aminti an de an 

despre tradiţii dacă nu am povesti despre ele, despre semnificaţia lor sau despre cum ne fac ele să ne 

simţim participând la ele? 

Cine sau ce a fost oare mai întâi: tradiţiile care ne-au format ca popor sau mai întâi ne-am format ca 

popor si apoi am început să avem tradiţii specific româneşti? Analizând această idee constatăm cu 

uşurinţă că am alunecat pe o spirală filosofică a unei alte zicători româneşti:,,ce-a fost oare mai întâi: 

oul sau găina?”, tradiţiile sau poporul? 

 Dar pentru că mai tare ne afundăm în dilema primordialităţii, mai bine ne centrăm pe 

,,instrumentele” care ne ajută să evocăm tradiţiile, formarea poporului, să povestim despre ele sau 

chiar să inventăm dileme: cuvintele! şi mai mult decât cuvintele limba, comunicarea. 

Aşa ajungem la concluzia importanţei limbajului în viaţa noastră de zi cu zi sau pentru a evoca şi 

repeta tradiţii de demult … Fără a duce în derizoriu importanţa memoriei, a gândirii, a imaginaţiei, 

putem spune că limbajul rămâne aşa cum l-au definit autori importanţi ai psihologiei ,,axul central al 

întregului sistem psihic uman”. 

Există o serie de termeni care se suprapun parţial ca înţeles, rămânându-le totuşi şi un sens specific: 

limbă, limbaj, vorbire, comunicare. Deoarece nu prezintă interes pentru acest articol această fină 

discriminare, nu vom intra în hăţişul terminologie, şi le vom folosi ca sinonime. Reiese încă o dată, 

cât de important este să stăpânim … cuvintele. 

 

Ca multe 

activităţi 

complexe, 

stăpânirea 

limbajul, este o 

activitate cu care 

începem să ne 

îndeletnicim încă 

de la naştere. Mai 

întâi comunicam 

cu ajutorul 

ţipetelor şi a 

corpului, apoi 

activitatea se 

subtilizează treptat până 

ajungem să folosim doar cuvinte (uneori 

doar în scris) pentru a transmite idei foarte complexe, 

cum ar fi, de ce nu, semnificaţia tradiţiilor. 

Despre limbaj şi comunicare se pot spune foarte multe, dar în cazul de faţă aş 

dori să surprind două aspecte: importanţa însuşirii limbajului în mod corect şi logica limbajului.  



Când copii îşi însuşesc limbajul, sunt etape când aceştia nu vorbesc corect. Aceste perioade ar 

trebui să ne sperie doar dacă constatăm că ele se prelungesc sau dacă deşi copilul are deja 3-4 ani, 

mesajul său este înţeles de doar câteva persoane din anturajul strâns al copilului.  

Un prim argument cu care ar fi cazul să intervenim pentru a nu avea astfel de probleme cu copiii, ar fi 

acela invocat chiar la începutul articolului. Copilul nu poate evoca ceva dacă nu poate vorbi. Cum ar 

putea povesti ce a făcut la grădiniţă dacă mai nimeni nu îl înţelege? Şi dacă nu este înţeles, atunci 

firesc copilul renunţă să mai încerce să povestească, să se exprime şi încet încet să simtă că există sau 

contează. 

Pe de altă parte lipsa discriminării corecte a sunetelor determină şi însuşirea eronată a denumirii 

cuvintelor ceea ce duce la apariţia confuziilor la nivel mental, copilul ajungând în cele din urmă să fie 

lipsit de logică în ceea ce spune sau să fie nevoit să arate obiectele când vorbeşte despre ele. Acest din 

urmă lucru poate avea urmări grave, pentru că nu permite intelectului să opereze la nivel abstract. 

Concret, în comportamentul copilului vom putea observa că este lipsit de abilităţi socio-emoţionale, 

se simte de multe ori depăşit de situaţie, nesigur chiar în contexte familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipsa logicii din mesajul transmis de copil, îi poate de asemenea afecta comunicarea chiar dacă 

cuvintele sunt însuşite corect. Mesajul deşi este receptat de cei din jur, el nu este înţeles, partenerii de 

discuţie nu pot surprinde sensul celor exprimate (cine, când, de ce. etc.). 

Putem concluziona că dacă nu putem vorbi corect sau inteligibil, dacă nu avem o exprimare logică 

atunci nu putem povesti, nu putem transmite nici ceea ce există de mii de ani dar nici experienţa 

noastră personală.  

 

Logoped, Daniela Trandafir 

 

 



 

 

TRADIȚII SĂNĂTOASE PENTRU COPII SĂNĂTOȘI 

Educarea adecvată a copilului, pe teme de alimentație și de 

petrecere a timpului liber, este esențială pentru formarea 

unui stil de viață sănătos.  

“Traista cu sănătate”, reprezintă o traistă tradiţională cu 

dungi divers colorate şi care conţine elementele unui trai 

sănătos: apă curată, mâncare bună şi jocuri sportive! 

V-ati intrebat vreodata de ce mancam asa cum mancam ori de ce avem anumite obiceiuri alimentare? 

V-ati intrebat vreodata de ce unele diete nu dau nici un rezultat, oricat de mult ne-am stradui? 

Raspunsul il gasim in comportamentul alimentar, in valentele sale socio-economice si culturale. Actul 

alimentatiei este unul social, un act de cultura daca vreti. "Suntem cu atat mai sanatosi cu cat avem 

obiceuri mai sanatoase, pe care este bine sa le invatam din copilarie. Daca multi dintre cei mari au 

trecut de anii sotronului si poate nu au invatat care sunt principiile unei alimentatii corecte, nu este 

tarziu sa se aseze la lectii impreuna cu cei mici". 

Obiceiurile şi obişnuinţele alimentare 

Știm că dorința cea mai mare a mamelor de pretutindeni este să aibă un copil sănătos. Dar un copil 

sănătos nu înseamnă un copil plinuț. Greutatea corporală este o caracteristică ce determină aspectul 

unui individ, starea de sănătate fizică și psihică, precum și, cel mai important - calitatea vieții. 

La copii, atitudinea şi comportamentul faţă de alimentaţie se formează de cele mai multe ori imitând 

exemplul părinţilor, pentru ca, mai târziu, acestea să devină obişnuinţe. Relaţia copil-părinte este 

foarte importantă deoarece părinţii influenţează în mare măsură preferinţele alimentare şi stilul de 

viaţă al copiilor lor. 

Printre obiceiurile alimentare nesănătoase, dobândite în familie, se numără: nerespectarea orelor de 

masă, mâncatul în grabă, la televizor, în timpul cititului, gustările mici dar bogate în calorii dintre 

mese. De asemenea, „ingestia gustărilor cu valoare energetică mare, bogate în glucide şi grăsimi dar 

cu un conţinut redus de proteine, vitamine şi minerale, conduc la apariţia obezităţii”. 

La aceasta se adaugă şi faptul că, de multe ori, copiii mănâncă fără a avea  senzaţia de foame ci doar 

pentru ca aşa doresc părinţii.  

În calea unei alimentaţii sănătoase stau însă şi bariere importante, cum ar fi: lipsa banilor, lipsa 

timpului şi a motivaţiei de a găti în casă, sănătos, timpul puţin petrecut cu copiii, pentru a le putea  

verifica alimentaţia, bunicii sau rudele care oferă copiilor dulciuri pentru a le câştiga simpatia. 

În ultimii ani s-a constatat o scădere dramatică a activităţii fizice a copiilor şi adolescenţilor, datorată 

în special preferinţelor pentru activităţi sedentare care implică utilizarea computerelor şi televizorului. 

Activitatea fizică normală a copiilor este restricţionată însă şi de numărul insuficient al locurilor de 

joacă special amenajate, al spaţiilor verzi, al pistelor pentru biciclete. La acestea se adaugă elemente 

privind siguranţa copiilor în timpul activităţilor fizice: traficul auto intens, semne de circulaţie care 

lipsesc sau sunt neclare, starea proastă a pistelor de biciclete sau a drumurilor pentru plimbare. Se 

remarcă de asemenea abundenţa reclamelor care promoveză alimente bogate în zahăr, grăsimi şi sare 

în detrimentul fructelor şi legumelor, difuzarea acestor reclame, care de multe ori folosesc tehnici 

extrem de persuasive, în timpul orelor de maximă audienţă pentru copii. De asemenea este important 

de ştiut că unul dintre factorii implicaţi în obezitate poate fi şi interzicerea consumului anumitor 

alimente. În timp ce restricţionarea accesului copilului la anumite alimente poate fi considerată o idee 



bună, există studii care arată că acest lucru nu conduce decât la o dorinţă şi mai mare a copiilor de a 

consuma alimentele interzise. În locul restricţiei alimentare, părinţii ar trebui să ofere o varietate de 

alimente sănătoase, care să includă fructe şi legume. 

Nu este greşit să lăsăm copii să consume din când în când măncare tip fast-food, sau alte 

gustări ”nesănătoase”, deoarece copii vor încerca să consume pe ascuns aceste alimente dacă li se 

interzic total. În schimb, promovarea susţinută a unei alimentaţii sănătoase şi a unei discipline 

alimentare, fără excese si cu o conştientizare a ceea ce se mănâncă şi în aceeaşi măsură a ceea ce se 

consumă, poate contribui la un management bun al obezităţii la copil, limitând rata expasiunii acestei 

epidemii. 

Medicii le recomandă părinţilor abordarea problemei obezităţii cu mare responsabilitate, de la 

vârste cât mai fragede, atunci când se conturează obiceiuri, se pot educa gusturi alimentare, înainte de 

definitivarea numărului de celule adipoase, dar şi de crearea unor dependenţe alimentare. Pentru 

aceasta, este necesară educarea şi informarea corectă a părinţilor despre valoarea nutritivă a 

alimentelor, citirea corecta a etichetelor alimentare şi implicarea în gătitul sănătos, ca modalitate de 

control a calităţii alimentelor consumate, dar şi implicarea copiilor în pregătirea meselor. 

În plus, pentru dezvoltarea gusturilor, e bine să se consume o varietate cât mai mare de 

alimente de sezon şi să se gătească cât mai natural, pentru deprinderea gusturilor naturale, şi nu a 

celor artificiale, care creează dependenţă de un anumit produs. E bine ca recompensele copiilor să fie 

şi din categoria celor nealimentare, pentru a evita dependenţa de produsele dulci, care conţin zahăr. 

Produsele care trebuie evitate sunt cele de tip fast food, cele  dulci ( sucuri, dulciuri concentrate), 

întrucât au un aport caloric ridicat, conţin grăsimi nesănătoase şi mult zahar. La copii, nu restricţia 

calorica este cea mai importantă, ci calitatea alimentelor consumate şi creşterea consumului caloric 

prin efort fizic regulat, adica evitarea sedentarismului, a timpului petrecut la TV sau la calculator. 

Șapte sfaturi pentru părinții care au copii predispuși la obezitate:     

1. Limitarea numărului de calorii provenite din lichidele pe care le consumă copilul. Mulţi copii beau 

zilnic prea multe sucuri de fructe şi lichide carbogazoase 

2. Evitarea meselor frecvente de tip fast-food 

3. Atenţie la mărimea porţiilor consumate la fiecare masă. O problemă comună a copiilor 

supraponderali este faptul că porţiile sunt prea mari 

4. Copiii nu trebuie să fie forţaţi să "cureţe farfuria". Pentru a învaţa să mănânce sănătos, ei trebuie să 

ştie să se oprească atunci când sunt sătui şi chiar un pic înainte. 

5. Încurajarea activităţii fizice zilnice trebuie să fie o prioritate: plimbări cu părinţii sau bunicii, joaca 

afară din casă, mersul pe bicicletă, practicarea sporturilor în echipă. 

6. Limitarea timpului acordat televizorului şi calculatorului şi evitarea consumului de alimente în 

timpul acestor activităţi. 

7. Comunicarea şi discuţiile referitoare la alimentaţia sănătoasă sunt importante, însă insistarea 

excesivă asupra noţiunilor de "calorie", "grăsime" şi "dietă"  poate să frustreze copilul şi să conducă 

la dezechilibre comportamentele. 

http://www.traditii-sanatoase.ro/) 

     Asistente medicale, Cozma Iuliana și Cazacu Camelia 
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Dansul este un poem în care fiecare mişcare este un 

cuvînt, 

 Mata Hari 

Dansul este o artă, dansul înseamnă emoție, cucerirea spațiului, curajul de a depăși 

mobilitatea, ne învață să fim armonioși în întreg limbajul gesturilor. Frumusețea dansului este 

efemeră ca și multe alte ramuri ale artei, dar reușește să lase oamenilor trăirile pe care nu numai că le-

au simțit, ci știu că nimic altceva nu le poate înlocui sau exprima. Dansul oferă satisfacții, fără a le 

uita însă pe cele estetice și este singurul care ne menține în formă. 

Dansul dezvolta modalitati de comunicare – dar si de eliberare, prezentand  multiple beneficii 

pentru sanatatea omului. Mai mult decat atat, omul insusi a cautat deAC-a lungul existentei sale sa 

exprime ganduri, sentimente, dar si fenomene prin dans. 

Dansul este cea mai expresiva metoda de manifestare corporala, implicand atat capacitatile 

motrice ale fiecaruia cat si exprimarea unor mesaje, emotii, stari. 

Dansul este în noi şi în tot ce ne înconjoară, să ne deschidem ca el. 

Dansul reprezintă o descărcare prin ritm şi mişcare a sentimentelor şi trăirilor. Prin dans 

exprimăm  bucuria, tristeţea, iubirea sau dorinţa. Prin dans socializăm şi comunicăm, indiferent de 

limba vorbită sau din cultura din care venim. Dansul formează şi întăreşte spiritul de echipă sau de 

competiţie. 

Pe lângă beneficiile asupra spiritului, multe dansuri au un efect pozitiv şi comportamentului şi 

asupra trupului nostru, menţinându-l în formă. Şi ajuta nu doar dansul, ci şi muzica care îl însoţeşte 

întotdeauna. 

Pe copii dansul îi ajută să crească fizic, le întăreşte musculatura şi le îmbunătăţeşte postura şi 

flexibilitatea. Emoţional, dansul poate fi un remediu împotriva timidităţii, depresiei, tulburarilor de 

comportament, iar sub aspect intelectual s-a dovedit că mişcarea ajută pe cei cu deficienţe legate de 

procesul de învăţare, pentru ca mintea şi trupul sunt un întreg. 

O importanta majora o are constientizarea eu-lui corporal pentru organizarea impulsurilor si 

internalizarea controlului. Copiii trebuie sa- si inteleaga propriile corpuri si capacitatea lor de miscare 

inainte de a putea face fata cerintelor exterioare ale mediului.  

Înainte de inventarea scrisului dansul era mijloc de expresie pentru a transmite poveştile de 

la o generaţie la alta, şi, înainte de a exista tratamente medicale, dansul a fost metodă de vindecare. 

Adevărat este că muzica influenţează în mod pozitiv dezvoltarea unui copil, are un impact 

major stimulînd capacităţile intelectuale, sociale şi emoţionale ale copilului în creştere. 

Muzica este un dar transmis din generaţie în generaţie. Orice melodie este un mesaj – iar 

multe melodii transmit mesaje ce îl învaţă pe copil anumite valori, anumite idei. Generaţiile tinere 

primesc prin intermediul muzicii valori ale generaţiilor anterioare. De asemenea, muzica contribuie la 

crearea amintirilor în familie – probabil că fiecare dintre noi avem un cîntecel drag, un cîntecel pe 

care ni-l amintim cu plăcere din copilăria noastră, un cîntecel ce înseamnă mult mai mult decît o 

fotografie veche… 

Învățând dansul popular românesc, vei descoperi magia dansului folcloric și a portului 

național. Socializând cu alte persoane de diferite vârste, vei reuși apoi să te integrezi mai ușor într-

un grup. 

Prof. Marcela Cernencu 



           

 

 

 

       Într-un context mai general al problematicii specifice 

activității desfășurate în cadrul cabinetului de consiliere al 

grădiniței se regăsește frecvent tema atașamentului și  separării copilului de cei dragi.  

      Copilul se ataşează de persoanele cu responsabilităţi de îngrijire, indiferent de felul în care este 

tratat. Ataşamentul se formează în copilărie,  mai întâi faţă de părinţi şi se dezvoltă în cursul vieţii 

prin intermediul relaţiilor cu alte persoane. Capacitatea de a acorda şi de a căuta protecţie este una 

dintre principalele caracteristici ale unei funcţionări sănătoase. Legăturile afective securizante din 

copilăria mică, copilărie şi adolescenţa de mai târziu determină interesul copilului de a explora și de a 

fi deschis spre nou. 

       Orice despărţire temporară sau definitivă este percepută în mod negativ, în funcţie de 

personalitatea copilului, ca o separare de cei dragi. Copilul care percepe iminenţa separării de părinţi, 

de fraţi, de cei dragi lui şi uneori chiar de jucăriile preferate pentru că, de exemplu, trebuie să meargă 

la culcare, la început este supărat, îngrijorat, neliniştit, apoi devine furios, ţipă, plânge şi uneori este 

disperat sau apatic.Teama de separare este firească, este o treaptă de adaptare la mediu şi se poate 

menţine până la vârsta şcolarităţii.  

        Ataşamentul sigur/securizant se dezvoltă atunci când copilul are încredere în disponibilitatea 

părinţilor şi recunoaşte în aceştia un sprijin real pentru rezolvarea problemelor sale, ca urmare a 

faptului că părinţii  îi oferă atenţie, îngrijire şi o siguranţă stabilă şi constantă. 

       În anumite cazuri (când după vârsta de 18 luni intensitatea manifestărilor este severă şi depăşeşte 

o lună), poate apărea anxietatea de separare. Micuţul refuză constant despărţirea temporară, de 

exemplu, atunci când părinţii îl duc la grădiniţă, în primele săptămâni. Acest lucru se manifestă 

printr-un comportament distorsionat, cu simptome care fac integrarea socială şi participarea la 

sistemul de educaţie foarte dificile. Refuză verbal şi/sau comportamental să frecventeze grădiniţa, are 

un somn agitat, coşmaruri, mergând până la insomnii, prezintă simptome precum: tahicardie, 

palpitaţii, dificultăţi de respiraţie, senzaţie de amorţire a extremităţilor, transpiraţii, dureri de cap şi de 

stomac, febră, vărsături, scaune diareice, teamă nejustificată faţă de necunoscuţi, animale, insecte, 

zgomote suspecte etc. 

       Factori, precum mutatul într-o zonă nouă, decesul cuiva drag, plecarea la muncă a părinţilor în 

străinătate, o supărare, pot cauza copilului un comportament anxios, stresant, ce poate duce la fobie 

faţă de grădiniţă şi mai târziu, fobie şcolară. În astfel de cazuri, copilul manifestă stimă şi încredere de 

sine scăzute, devine pretenţios, doreşte o atenţie exagerată din partea anturajului. Dacă separarea este 

de scurtă durată, refacerea poate fi rapidă, cu o ameliorare considerabilă mai ales la nivelul 

comportamentului manifest, copilul putând însă să rămână vulnerabil la ameninţările de separare ce 

vor interveni mai târziu. 



       Nerezolvarea eficientă a conflictului dintre ataşament şi separare poate avea ca efect: 

•fie ataşamentul ambivalent, astfel copilul va cere atenţie tot timpul, „se va agăţa“, va avea dificultăţi 

în a explora lumea externă; 

•fie ataşamentul evitant care 

presupune lipsa încrederii 

copilului că ar putea primi ajutor 

atunci când îl solicită, astfel se 

va feri să ceară îngrijire, sprijin, 

de teamă să nu fie refuzat. 

 În ambele cazuri, ca adult va 

avea un fals EU şi nu se va 

bucura de dragoste şi sprijin din 

partea celorlalţi, pentru că nu va 

căuta acest lucru. Rejecţiile 

repetate sau instituţionalizarea 

timpurie din copilărie îl pot 

transforma într-o persoană 

ostilă, izolată, antisocială.  

       Studiile au arătat că odată ce 

o schemă de ataşament a fost 

instituită, ea va persista. De 

asemenea, tipul de ataşament al 

părinţilor influenţează 

comportamentul de ataşament al 

copilului. Condiţiile socio-

economice şi factorii culturali 

influenţează pozitiv ataşamentul 

copilului, doar în situaţia în care 

părinţii au capacitatea de a 

acorda siguranţă şi protecţie 

copilului.  

        Este de preferat ca tratamentul celor din anturajul copilului şi în special, al părinţilor faţă de 

copil să fie adecvat, astfel încât, să se simtă securizat şi să poată explora lumea din jur pornind de la o 

bază sigură. Relaţia mamă–copil este un reper pentru echilibrul viitor al copilului şi pentru relaţiile cu 

alte persoane. Aceasta presupune ca mama şi tatal, principalii responsabili de experienţele primare ale 

copilului, să ofere siguranţă, protecție, grijă şi atenţie. Ataşamentul copilului faţă de alte persoane 

care îl îngrijesc poate compensa în unele condiţii ataşamentul nesecurizant faţă de părinţi sau chiar 

lipsa acestora. 

                                                                                              

 

 

 Profesor consilier școlar, Stasencu Gianina 



 

Unii ani se scurg ca şi clipele, unele clipe se scurg ca anii, dar toate ne lasă-n inimi amintiri, rele sau 

bune. Doamna Adriana Senciuc este cea care ne-a oferit de-a lungul timpului multe amintiri 

nepreţuite despre care ne vom aminti mereu. Colega noastră dragă a rămas aceeaşi, toamne şi 

primăveri de-a rândul. Cu mersul grăbit, poate puţin “înţepat”, cu ochelarii pe nas sau în geantă, cu 

ţinuta colorată după zille săptămânii. Mereu printre cei mici….Alături de colege…. Cu suflet de 

copil…. Dar mereu matură… Dedicată prieteniei…Dar şi meseriei… Mereu un exemplu… 

Cu sufletul mereu pus la dispoziţie, şi-a vărsat cu atâta măsură preaplinul, în speranţa că efortul îi 

va fi răsplătit de zâmbetul unui copil mare... ...care, dând peste o poză se aude zicând: “Doamnei 

noastre, un gând frumos, cu dragoste!” Jumătate de viaţă şi-a petrecut-o în grădiniţă, locul unde a 

practicat meseria de educatoare, cu dragoste şi devotament. 

 La fiecare serie de copii s-a dovedit a fi iubitoare, creativă, conştiincioasă, punctuală, sociabilă, 

darnică, emotivă, bună la suflet, ascultătoare şi îngăduitoare, perseverentă şi nelăsătoare, mereu 

învingătoare… 

Anii trec şi vine o zi în care despărţirea de copii, de colegi este inevitabilă!  

Şi pentru că aţi fost şi rămâneţi un exemplu demn de urmat, ne dezvelim acum sufletele pentru a vă 

oferi cea mai sinceră şi plină de emoţie admiraţie! Elogiul pentru dumneavoastră e lipsit de cuvinte 

...e mut...adevărata mulţumire se află în inimile noastre. Şi vă declarăm absolventă a unei noi trepte, 

mai înalte, a vieţii dumne. 

„ Începând de azi, mă înclin cu respect şi conştiinciozitate în 

faţa acestui om de o probitate profesională fără de cusur, în faţa omului frumos şi la trup dar şi la 

suflet,. Va fi un mare gol în mijlocul nostru, cine va mai vorbi atât de frumos despre noi la ședințele 

metodice?. Vom rămâne mai sărace, dar vom spune mereu- “Prin viaţa noastră a trecut un mare 

om!ˮ  

  

Ați, fost o colegă de excepţie, un om deosebit şi o bună profesionistă. 

 Încredere, speranţă, succes, bucurie, emoţie, mândrie, recunoştinţă, regret, candoare, împlinire, 

dorinţă… Toate într-un mănunchi… 

 

Au trecut anii, cu bune şi cu rele, dar trebuie să mărturisesc că aţi rămas la fel de blândă, 

răbdătoare şi înţeleaptă! 

„ați  fost omul potrivit la locul potrivit, intrând în inima noastră pentru totdeauna!ˮ 

Sunt convinsă că vă va fi dor de copii, de colegi. La toamnă, voi auzi în amintire, paşii sprinteni şi 

glasul dumneavoastră în sfaturile pline de înţelepciune… 

 

Este un moment plin de emoţie reală...gândurile mele sunt ca o pietricică ce se rostogoleşte pe o 

pantă şi în calea ei adună lucruri frumoase, urări de sănătate, linişte, bucurii şi împliniri 

nenumărate. Dumnezeu să te ocrotească şi să-ți dăruiască zile senine precum cerul în zilele din 

miezul verii! 

Cu respect deosebit, Dumitrița 

 



Se spune  despre copii că sunt ca nişte făpturi angelice cu aripi, iar misiunea dascălilor este să îi 

înveţe să zboare.Martorii minunii sunt chiar cei care au ajuns și vor ajunge, datorită dumneavoastră, 

oameni aşezaţi...(Marinela M.) 

Cuvintele mele sunt sarace pentru a exprima bogatia invataturilor pe care dumnevoastra mi le-ati 

insuflat cu o exceptionala maiestrie didactica, un calm aparte si o blandete rara insotite de o rabdare 

nemaintalnita! Va doresc ani frumosi, plini de Bucurie Sfanta… si Mantuire! 

Cu aleasa pretuire,Marinela C. 

 

Mulțumesc pentru amintiri, numeroase și prețioase, sensibile ca bobițele de rouă înșirate discret pe 

pânza de păianjen a vieții.  

 

Întalnesti in viata oameni de care te legi dincolo de cuvinte, oameni care văd în tine mai mult decât 

vezi tu și care te ajută să descoperi aceea parte din tine de care încă nu ești conșientă. Sunt oameni 

care parcă sunt făcuți pentru sufletul tău. Un astfel de om ești tu,  Adriana! 

Cu respect, admiratie si prietenie,Marcela 

 

Vă port în suflet, vă îmbrățișez și vă doresc multă sănătate, să vă bucurați de copii și de nepoți! 

 

Cred că viața fiecărui om se poate asemăna cu o carte, căreia zi de zi, cum putem noi mai bine, ne 

străduim să îi adăugăm pagini. Pentru d-na Adriana care m-a învățat că povestea este partea cea 

mai frumoasă a vieții omenești, îi ofer în semn de prețuire aceste cuvinte îmbrățișate de un sincer 

MULTUMESC din suflet: 

“Cărtile sunt ca oamenii.Pe multe le întâlnești la tot pasul, dar nu-ți produc nici o impresie: le uiți 

imediat.Cu unele te întâlnești de nevoie. 

Sunt altele pe care îți amintești că le-ai iubit, dar nu-ți mai spun nimic, și câteva care pur și simplu n-

au vrut să te iubească. 

Dar sunt și cărți de care rămâi cumva îndrăgostit: crezi că le-ai uitat și totuși le duci atât de tare 

dorul…” 

 

Îmi aduc aminte cu drag de toate momentele petrecute împreună şi de faptul că aţi ştiut să ne fiţi atât, 

prietenă cât și confidentă. Întotdeauna am găsit în dumneavoastră persoana şi sfatul de care aveam 

nevoie. 

 

Mereu ați avut o vorbă bună pentru noi, un sfat la îndemână, un zâmbet 

cald și o îmbrățișare afectuoasă! 

 

Doamna Adriana va avea întodeauna un loc special în suflet și în gând. 

Pentru mine va fi mereu oaza de liniște și pace sufletească, de bunătate , 

blândețe și gingășie. Va rămâne mereu izvorul nesecat de sfaturi bune și 

gânduri frumoase. 

 

Şirul gândurilor alese este lung. Cu siguranţă că spre noul început 

al vieţii sale, doamna Adriana Senciuc păşeşte cu un buchet imens de 

amintiri frumoase, cu dulcea împăcare a unui capitol bine scris. Iar anii 

dăruiţi nobilei meserii de dascăl s-au transformat în respect şi firească 

neuitare. 



 

Proiect educațional regional 

„Colț de țară minunat- tradiții și obiceiuri specifice locului natal” 

Ediția a II-a 

 

Proiectul în parteneriat educaţional tinde să devină un concept 

central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. Parteneriatul 

educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. Parteneriatul educaţional 

urmăreşte transformarea reală a preșcolarilor în actori principali ai demersului educaţional, 

urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Proiectul educațional regional„Colț de țară minunat- tradiții și obiceiuri specifice locului 

natal”, ediția a II-a, an școlar 2016-2017 face parte din Calendarul Activităților Educative 

Regionale(CAER), anexa A, nr.435, aprobat de M.E.N. Proiectul răspunde nevoilor de cunoaștere a 

copiilor de vârstă preșcolară, a nevoilor de afirmare și cunoaștere a valorii fiecărei personalități, 

individual și în calitate de membru al unui grup, contribuie la realizarea curriculumului, suplimentând 

eforturile factorilor educaționali în direcția dezvoltării personalității armonioase a copiilor și a 

integrării acestora  cu succes în viața socială și în același timp implică membrii ai comunităților locale 

în realizarea parteneriatelor educaționale. La proiect au aderat prin acorduri de parteneriat preșcolari 

și cadre didactice din 11 județe. 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Educarea sentimentelor de dragoste față de meleagurile natale, față de țara în care trăim prin 

cunoașterea frumuseților naturale sau construite de om. 

 Familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către oamenii 

acestor locuri și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din această zonă 

folclorică. 

 Stimularea creativității și a expresivității copiilor în lucrări care să evidențieze obiceiurile 

şitradiţiile populare locale; 

 Diseminarea proiectului în vederea conștientizării comunității locale în legătură cu importanța 

exprimării artistice a sentimentelor de dragoste pentru frumusețile orașului/localității, pentru 

obiceiurile şitradiţiile populare locale la nivelul fiecăruia dintre județele participante. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

 Culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiileşi 

obiceiurile legate de mărţişor și de Sărbătoarea Paștelui; 

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii; 

 Realizarea expoziției/concurs „Mărțișoare minunate de prin țară adunate!” pe parcursul 

săptămânii 1-8 martie 2017, la grădinița organizatoare / Grădinița nr.17. 

 Aprecierea lucrărilor expuse prin acordarea de diplome și premii de către comisia de jurizare 

(15-30 martie 2017); 



 Cunoașterea portului popular specific colțului de țară în care locuiesc, purtarea acestuia  cu 

plăcere cu diferite ocazii (şezători, serbări, spectacole). 

 Realizarea unui schimb de experienţӑ între unitӑțile de învӑţӑmânt din judeţşi posibil,din ţarӑ 

prin participarea la Simpozionul ”Din fiecare colț de țară minunat, obiceiuri și tradiții am 

adunat”- exemple de bună practică; 

 

Acest proiect le-a oferit preșcolarilor posibilitatea de a lucra în echipă, de a colabora între ei, de a-

și folosi creativitatea, interesul, spiritul de cunoaștere.Paşii pe care i-am urmărit în derularea 

proiectului au fost:  

1.Prezentarea raportului de evaluare ”Colț de țară minunat”, ediția I și trimiterea spre 

aprobare a ediției a II-a a proiectului - noiembrie 2016; 

2.Constituirea unei baze de date cu cadrele didactice participante la proiect - ianuarie 2017; 

3.Titlul activității: ,,Legenda mărţişorului - tradiţii și obiceiuri” - februarie 2017; 

4. Titlul activității:  „Mărțișoare minunate de prin țară adunate!” - februarie-martie 2017; 

5.Titlul activității: „Încondeiem ouă de Sfintele Sărbători de Paști” - aprilie 2017; 

6.Titlul activității:  ”Drag mi-e portul popular al locurilor noastre!” - mai 2017; 

7.Titlul activității:  Simpozion „Din fiecare colț de țară minunat, obiceiuri și tradiții am 

adunat”/exemple de bună practică -  iunie 2017; 

 

Joi, 15 iunie 2017, la Teatrul Jean Bart Tulcea a avut loc un spectacol organizat 

de Ansamblul Artistic “Baladele Deltei”în parteneriat cu Grădinița cu p.p. nr. 

17 Tulcea, în cadrul proiectului educațional „Colț de țară minunat - tradiții și 

obiceiuri specifice locului natal”, ediția a II-a.Activitatea a fost o adevărată ”lecție de folclor” în care 

orchestra condusă de  

Aurelian Croitoru, soliștii și dansatorii Ansamblului Artistic “Baladele Deltei” îndrumați cu un 

deosebit profesionalism de director/ prof.Coman Ștefan au prezentat dansuri populare, costume 

tradiționale din diferite zone ale țării, precum și instrumente muzicale specifice. La spectacol au 

participat preșcolari, părinți, personal didactic și didactic auxiliar de la Grădinița cu p.p. nr. 17 

Tulcea. Copiii au participat cu interes, curiozitate specifică vârstei, au dansat printre rânduri, s-au 

bucurat. Mulțumim tuturor pentru participare! 

 

  

 

 

 

Coordonator proiect -  prof. Gherghina Iordache 
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	Ed. ȘOAVĂ GALINA - membru al Comunității Rușilor Lipoveni Tulcea
	Oul, o formă geometrică perfectă – obiectul aproape perfect, el însuși purtător de viață, este un simbol al regenerării, al purificării și al veșniciei. Ca simbol al creației, al zămislirii vieții, oul a inspirat din vechi timpuri, numeroase legende, ...
	Pentru cei mai mulți dintre noi, ouăle roșii sunt simbolul jertfei supreme a lui Iisus Hristos pe cruce și marchează celebrarea celei mai mari sărbători a lumii creștine: Învierea Mântuitorului – Paștele.
	Mărturie a sângelui vărsat de Iisus, răstignit și batjocorit pe cruce, ouăle roșii exprimă însă, prin semantica cromaticii lor, bucuria Învierii Domnului, prefigurând astfel, acest incredibil miracol.
	Tradiția bisericii creștine face din ouăle roșii simbolul definitoriu al miracolului Învierii Mântuitorului, ele având capacitatea de a exprima prin cromatică, triumful noii credințe, iar prin intermediul ei, renașterea spirituală a omenirii.
	Folclorul conservă mai multe legende care explică de ce se înroșesc ouăle de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Legendele creștine leagă simbolul ouălor roșii de patimile lui Iisus. Răstignirea și Învierea reprezintă ...
	Cea mai răspândită legendă povestește că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a pus coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la sângele care picura din rănile Domnului Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroși...
	Una dintre legende spune că, atunci când Domnul Iisus a fost bătut cu pietre, pietrele care îl atingeau s-au transformat în ouă roșii.
	Alta legendă relatează că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii saducei și rabinii farisei au făcut un ospăț de bucurie. Unul dintre ei a spus: "Când va învia cocoșul pe care-l mâncăm și ouăle fierte vor deveni roșii, atunci va învia și Iis...
	Mai există însă și o altă legendă care explică roșul ouălor. Se spune că vestea Învierii lui Iisus a fost primită de unii cu mare neîncredere. O precupeață care vindea ouă în piață ar fi zis, sceptică și răutăcioasă: "Voi crede că a înviat din morți...
	În tradiția populară românească ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în felurite situații etc. Tot din izvoarele folclorice aflăm că ouăle roșii mai au și alte puteri: a...
	Ouăle ”încondeiate" ("împistrite" sau "muncite") s-au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebită valoare ale culturii spirituale populare, care definesc partic...
	Tematica încondeierii ouălor de Paște este prezentă și în conținuturile activităților preșcolare, cu adaptarea complexității semnificației la nivelul de înțelegere al copiilor de 3-6 ani. Dacă semnificația este simplificată mult, activitatea este un a...
	Preșcolarii de la grupa mică ”Fluturașii” au vopsit ouă în așteptarea sărbătorii Paștelui cu acuarele de culoare roșie prin tehnica dactilopicturii, aplicând mărgele minuscule divers colorate în brâuri concentrice sau vopsindu-le simplu cu hârtie gofr...
	Plăcerea cu care au lucrat și admirat apoi propriile lucrări/ouă de Paște a persistat și în zilele următoare, ca și când nu mai aveau altceva de făcut…
	„Noi când mai vopsim ouă?”
	„Nu ne lăsați să ne jucăm cu ele?”
	„Dar când le luăm acasă?”…
	Și întrebările nu mai conteneau.
	Și pentru că solicitatul ”Iepuraș de Paște” se amestecă înverșunat între legendă și ”obicei fără prea multe explicații”, copiii au confecționat felicitări simbolice ovale cu imagini și urări tradiționale:
	 ”Hristos a înviat!”
	 ”Adevărat a înviat!”
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