


A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost 
niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmpăr şi freamăt 
continuu pentru experienţe inedite, de dorinţa de a călători spre locuri şi 
tărâmuri noi, de a lega prietenii în urma cărora înveţi ceva.
Suntem Licuricii veseli. Pentru doamna educatoare suntem prinți și prințese și 
avem ca împărăție—sala de grupă. Laolaltă ne-adunăm și-mpreună ne jucăm, 
cu toții învățăm: poezii și cântece, povești și ghicitori, desenăm și pictăm și 
frumos ne comportăm.
Suntem o grupă de copii năzdrăvani şi doamnele educatoare ne salută 
câteodată aşa. Uneori suntem flori de toamnă sau de primăvară, dinozauri 
colţoşi sau alte animale, fulgi de zăpadă sau fluturi. Suntem şi mari şi mici, şi 
veseli şi trişti, şi ascultători, dar şi fiţoşi, suntem isteţi, dinamici, vioi, spontani, 
creativi, gălăgioşi, tăcuţi. Suntem copii ca toţi copiii de pe acest pământ. 



Grădina cu voinici de prof. Senciuc Adriana

De căutați cumva pitici
Veți găsi numai voinici!

Nu cu mușchi și nici înalți
Însă-n inimă curați.
Inimile sunt uriașe,

Gânduri și fapte frumoase!
Să învețe, să asculte

 Lucruri bune cât mai multe.
Nu-i grădina noastră oare

Cea mai frumoasă sub soare?
Fiecare floare-aici

Ține-n cupa ei pitici!



Ca să ne cunoașteți mai bine și să vă dați seama 
cine suntem noi, o să vă vorbim puțin despre 

buburuză. Buburuza este delicată și de cele mai 
multe ori nu are astâmpăr. Când apare în viața 
noastră ea ne spune: lasă să treacă necazul și 

lasă-l pe Dumnezeu în viața ta!
Mesager al promisiunilor, buburuza ne 

reconectează cu bucuria de a trăi, emană  
energia inofensivității și ne poate arăta cum să 

încetăm să ne mai rănim pe noi înșine.
Citind aceste cuvinte, cred că v-ați făcut o 
părere cum suntem noi și ce idealuri avem.



Când am venit pentru prima dată la gradinită, 

doamnele educatoare ne-au spus “parc-aţi fi nişte pitici” şi aşa 

am devenit “Grupa piticilor”.

 Era o zi de toamnă frumoasă, când poarta grădiniței s-a deschis 

pentru prima dată unor pitici curioși, dar sfioși. Mergeau 

ținându-se de mâna mamei spre locul unde urma să cunoască 

alți pitici, la fel ca ei, unde aveau să învețe să se joace împreună, 

să descopere lucruri necunoscute până atunci, unde urma să-și 

cunoască noile “mame”- educatoarele. După ce au străbatut un 

drum necunoscut printr-un labirint luminos, cu scari și flori la 

ferestre, au bătut la ușa căsuței piticilor, precum Alba ca Zăpada. 

Numai că aici cineva îi astepta și le-a deschis ușa. În fața lor a 

apărut zâmbitoare doamna educatoare care cu glas blând i-a 

invitat în căsuță. Curioși , au uitat de mama și au intrat în lumea 

fermecată a copilariei. Dintr-un centru îi invitau la joacă mașini 

mari și mici, avioane gata de zbor și cuburi neastâmpărate , 

dornice să fie scoase din dulap. Păpușile cuminți abia așteptau 

să fie plimbate și alintate de pitici voinici. De pe rafturile 

bibliotecii cărțile îi ademeneau cu paginile lor frumos colorate. 

Iar lângă bibliotecă, creioanele colorate abia așteptau să-și lase 

urmele pe foile albe ca zăpada. Și tot explorând au descoperit și 

pătuțurile piticilor . Erau mici și parcă erau croite pe măsura lor. 

Și în tot acest timp piticii tot soseau, încât la un moment dat s-a 

umplut căsuța. Și de atunci căsuța e mereu plină și piticii abia 

așteaptă fiecare zi, ca să pătrundă în această lume fermecată, 

unde cele trei mame le îndeplinesc dorințele și îi conduc prin 

locuri noi, necunoscute.

.



Să facem cunoştinţă! Noi suntem Grupa Fluturașilor!
  Așa cum fluturașului îi place sã zboare, sã-și arate frumusețea culorilor și nouã ne 

place sã zburãm pe meleagurile poveștilor, literelor, cifrelor, ne place sã învãțãm 
poezii, cântece, dansuri, sã ne arãtãm iscusința la calculator, sã descoperim și sã 

ocrotim natura.
Ca toţi copiii şi noi suntem veseli, zburdalnici, cu o nesecată poftă de ghiduşii, de 

joacă şi de glume. Dar în acelaşi timp, avem mereu trează curiozitatea pentru tot ce 
ne înconjoară şi setea nesăţioasă de cunoaştere. 

Copiii din Grupa Fluturașilor, îndrumaţi de doamnele educatoare, învață că toate 
plantele şi animalele trebuie ocrotite, deoarece  toate au un rol bine determinat în 

păstrarea echilibrului în natură. În preajma plantelor, a florilor în special, copiii 
dobândesc pentru lumea lor interioară gingăşia, admiraţia, sentimentul de ocrotire, 

armonia formelor şi a culorilor, grija faţă de frumos şi fragilitate.



ÎN GRUPA „ALBINUȚELOR”
Maşini, păpuşi, căluţi şi alte jucării sunt toate pentru voi, iubiţi copii! 
Educatoare bune calea‐ţi vor veghea, iar paşii tăi timizi i‐or îndruma.

Vor fi aici să te aline, atunci când plângi,
 Vor fi cu tine să se bucure când râzi!
 Îţi vor găsi răspuns la orice întrebare
Și te vor ajuta să creşti şi tu mai mare!

 Aici vom râde, vom dansa, ne vom distra, 
Vom învăţa să scriem, vom şti chiar şi număra!

Deci, hai!!! Ştim că îți dorești, în grupa „albinuțelor„ să te regăsești!!!



SUNTEM ALBINUŢE 
MICI ŞI JUCĂUŞE 

VREM SĂ COLORĂM 
CHIAR ŞI SĂ DANSĂM 
FLORILE LE ADMIRĂM 

ŞI FRUMOS NOI NE JUCĂM !



Am ales numele de „Furnicuţe” pentru că şi noi suntem foarte 
harnici, ne place să ne jucăm, să desenăm, să colorăm, să lipim, să 
modelăm. Sala noastră o decorăm cu lucrările noastre în funcţie de 
anotimpuri şi de sărbătorile anului. Din mobila şi materialele pe 
care le deţinem amenajăm magazin, bibliotecă, teatru de păpuşi, 
cabinet medical în sala noastră de grupă şi acolo desfăşurăm 
jocurile şi activităţile didactice. Zilnic ascultăm muzică, facem 

mişcare şi călătorim în lumea fermecată a poveştilor. În fiecare an 
organizăm excursii, drumeţii în natură şi la prietenii noştri. Când 
vremea ne permite desfăşurăm activităţi şi jocuri în aer liber. 
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