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ARGUMENT 

 

 Cu o experienţă didactică de zeci de ani, colectivul de cadre 

didactice de la Grădiniţa „Floare de Colţ” Brad, doresc să lase o 

amprentă în calea timpului şi să creeze o punte de legătură între cadre 

didactice – copii - părinţi prin editarea unei reviste din paginile căreia 

să reiasă spiritul creativ specific profesiei de educatoare. 

 Structurată pe trei secţiuni, revista cuprinde teme de interes atât 

pentru preşcolari, părinţi, cât şi exemple de bună practică din 

activitatea didactică. 

 Apreciem iniţiativa acestei publicaţii, arătând toată consideraţia 

faţă de cei care trudesc pentru promovarea învăţământului preşcolar 

românesc modern şi de calitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Gabriela BERBECEANU 
Inspector şcolar pentru învăţământ preprimar, 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara 
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GRĂDINIŢA! 

 
Prof. Aurelia ANA 

Grădiniţa “Floare de colţ” Brad 
 

         …aceea a visurilor noastre? Un loc plăcut, minunat, scăldat în aer şi lumină! Un loc 

care “vorbeşte” copiilor şi părinţilor!   De cum deschidem uşa, totul râde ochiului şi-ţi 

înduioşează inima. Imagini copilăreşti pe pereţi, flori pe poliţe şi pe ferestre, o mie şi una 

de jucării care nu sunt “simple jucării” pentru că jucându-se cu ele copiii se formează, 

care sunt ceea ce în limbajul nostru pretenţios şi rece numim material educativ, căci dau 

atâta bucurie şi viaţă mânuţelor care le frământă.  

Amenajate într-o simfonie perfectă, obiectele existente, culorile, plantele dau 

farmec locului. Măsuţele joase cu scăunele potrivite dispuse pe “centre de activitate”, 

dulăpioarele şi  etajerele de un cot sunt la dispoziţia copiilor. Şi câtă hărnicie, câtă 

seriozitate, câtă însufleţire în această lume minunată, unde fiecare ştie ce vrea şi nimeni 

nu pierde timpul! 

         Unul este vrăjit de magia creioanelor colorate, altul construieşte într-un colţ 

palate, unul aşează culori, forme, mărimi după normele găsite în mintea lui de copil şi 

Educatoarea, blândă, discretă, trece de la unul la altul, îi observă pe toţi. 
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             Ea se îngrijeşte de toate, ea pune toate la îndemâna copiilor, ea organizează 

jocurile şi surprizele, ea ştie firul minunat al poveştilor şi versul blând sau vioi al 

cântecelor, ea spune cuvântul care împacă, ea găseşte gestul care alină. 

         Aceasta este grădiniţa de copii! 

         Dacă pătrundem însă mai adânc şi căutăm înţelesul adevărat al voioşiei copiilor şi 

hărniciei lor, rostul mobilierului şi materialului bogat şi variat ce li se pune la îndemână, 

descoperim opera profund educativă pe care o urmăreşte şi o realizează grădiniţa de 

copii. 

          Grădiniţa este locul care permite dezvoltatea liberă a copilului, explorarea activă, 

interacţiuni variate cu materialele, cu ceilalţi copii şi cu adulţii. Pentru a se dezvolta 

armonios, pentru a-şi dezvolta personalitatea, copilul are nevoie de o atmosferă de 

linişte, ordine şi libertate, de activităţi gradate şi după voie alese, care să stimuleze 

dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică, a fiecărui copil în parte. Este, în 

acelaşi timp locul în care –i sunt încurajate explorările, exerciţiile, încercările, unde va fi 

constructor, profesor, doctor sau inventator.  
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          Aici copilul înţelege mai bine conceptele: bunătate, dreptate, echitate, adevăr. Aici 

copilul este sprijinit în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

         Pe lângă această acţiune educativă, Grădiniţa “Floare de colţ”  înfăptuieşte şi o 

nepreţuită operă socială aceea de îngrijire şi ocrotire a copiilor în perioada când mamele 

lor se află la muncă, în municipiul Brad.  

Acesta este locul în care cresc “MUGURI DE BRAD”! 
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Curiozităţi despre animale 
 
 

 
                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                    
   

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină realizată de 

 Educatoare Cosmina POTÎRNICHE 
Institutor Raluca IONESCU 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

...blana ursului polar este albă pentru că  

mijlocul firului de păr din blană este gol şi prin el 
se reflectă lumina mai mult decât în zăpadă şi 
gheaţă; iarna, blana lui se colorează în galben. 
Pielea unui urs polar este neagră.  
 

...elefantul nu vede foarte bine dar urechile şi 

nasul îl ajută, poate mirosi apa de la 4 km 
distanţă şi este singurul animal care nu poate 
sări. El este foarte înalt, între 3 şi 4,5 m, 
cântăreşte 5.000-7.000 kg, mănâncă în jur de 
225 kg de mâncare pe zi şi bea 90 litri de apă. 
 

...delfinii dorm cu un ochi deschis. Îşi pot  

mişca ochii  separat unul de celălalt, uitându-se 
cu unul într-o direcţie şi cu celălalt în altă 
direcţie. 
 

 

 

..tigrul - Masculul tigrului siberian sau Tigrul Amur, cu o 
lungime a corpului de peste 3 m şi cântărind peste 300 kg, 
este de departe cel mai mare şi cel mai puternic membru al 
familiei felinelor. Ca multe alte feline, tigrul îşi păstrează 
mâncarea, întorcându-se să se hrănească din acelaşi 
cadavru zile la rând. 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://fs2.trilulilu.ro/stream.php?type=image&source=site&size=large&hash=b86b8ceff9c3f5&username=frumusika_best&key=x.jpg&imgrefurl=http://www.trilulilu.ro/frumusika_best/b86b8ceff9c3f5&usg=__Rwo13RyRf8wledveC7NLTKyhrBo=&h=465&w=620&sz=30&hl=ro&start=25&zoom=1&tbnid=B8FHDFvZzUnXXM:&tbnh=102&tbnw=136&prev=/images?q=IMAGINI+CU+animale+delfini&start=20&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.piciulici.ro/img/multimedia_mare/172-169.jpg&imgrefurl=http://www.piciulici.ro/multimedia/galerie_foto/Animale-exotice/&usg=__ejInZNZ6L056tpbsydlgln6xO3U=&h=478&w=638&sz=200&hl=ro&start=29&zoom=1&tbnid=OFSk2lxi_gc_6M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=IMAGINI+CU+animale+elefant&start=20&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.ecomagazin.ro/galerie-foto/specii-pe-cale-de-disparitie/images/urs_polar.jpg&imgrefurl=http://www.ecomagazin.ro/galerie-foto/specii-pe-cale-de-disparitie/imagini/ursul-polar.php&h=485&w=640&sz=57&tbnid=WusMeS7dyHuxNM:&tbnh=104&tbnw=137&prev=/images?q=IMAGINI+CU+animale+urs+polar&zoom=1&q=IMAGINI+CU+animale+urs+polar&hl=ro&usg=___apsOsA-R-rIsnf2S7fT3AEV_GI=&sa=X&ei=sKctTeufMY2Vswa0wo2MCA&ved=0CBIQ9QEwAg
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Curiozităţi despre plante 

     

 

 

 

 

 
        

 

                                     

 
 

 

     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pagină culeasă de  

Educatoare  Cosmina POTÎRNICHE 

Inst. Mirela TĂLMACIU 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad  

 

…cel mai mic cactus descoperit până acum 

aparţine speciei Blossfeldia liliputiana şi 

măsoară aproximativ 1 centimetru în 

diametru? 

 

...în pădurea ecuatorială există cea mai 
mare floare cunoscută pe Pământ, 
denumită Rafflesia Arnoldi, după numele 
exploratorului. 
 

 

Mica plantă carnivoră, "Drosera Rotundifolia", se 

găseşte la Tinovul Mohos, în cel mai sudic punct de 

vegetaţie de pe glob. Planta ademeneşte insectele cu 

tentaculele acoperite de seva otrăvitoare. Tentaculele 

de pe marginea petalelor se închid, iar seva plantei 

înveleşte insecta şi o dizolvă complet, până nu mai 

rămâne nimic decât chitina. 
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Află cine a inventat ...  

PĂPUŞA BARBIE 

 

               A fost inventată în 1959 de Ruth Handler. Ideea i-a venit când a văzut că 

fetiţei ei îi face mare plăcere să se joace cu păpuşi adult  făcute din hârtie. Păpuşa a 

fost numită Barbie după numele fetiţei lui Ruth Handler, Barbara.  Barbie a fost 

introdusă în lume la American Toy Fair în New York. 

               Prima carieră a lui Barbie a fost de manechin de modă adolescent. De-a lungul 

anilor, Barbie are peste 80 de profesii: dentist, astronaut (în 1965, 1986, 1994), star 

rock, candidată la preşedinţie, profesoară, medic veterinar, soldat, cântăreaţă. Barbie 

care merge la colegiu a fost introdusă în 1964. În 1975 a fost introdusă prima păpuşă 

Barbie ca fiind atlet olimpic. În 1985 ea a primit primul său computer. 

             Păpuşa Barbie a fost introdusă în Europa în 1961. Acum, păpuşa Barbie este 

fabricată în mai mult de 140 de ţări din lumea întreagă şi a reprezentat peste 45 de 

naţiuni diferite. În 1980 au fost introduse primele păpuşi Barbie negresa şi hispanica. În 

fiecare secundă, 2 păpuşi Barbie se vând în lume. 

 Păpuşa Barbie are 43 de animale de casă: 21 de 

câini, 12 cai, 3 ponei, 6 pisici, un papagal, un cimpanzeu, un 

urs panda, o girafă şi o zebră. 

             Numele întreg al păpuşii Barbie este „Barbie 

Millicent Roberts”. Este din Willows, Wisconsin şi merge la 

şcoala Willows High School. Până să se inventeze păpuşa 

Barbie, toate păpuşile erau bebeluşi. 

 

  

Pagină culeasă de 
Educatoare Anda LUP  

Profesor Alina DEZSO 
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

 
Sursa: http://curcubeu.ro 

 

http://curcubeu.ro/
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ENGLISH LESSON 
Prof. Alina DEZSO  

Educ.  Maria LUP 
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 

 

 

          Spring is here. In my garden there are a lot of flowers. Snowdrops, tulips and lilac 
flowers are in bloom. The sun is shining.  
 
           Primăvara este aici. În grădina mea sunt multe flori. Ghiocei, lalele şi flori de liliac 
sunt înflorite. Soarele străluceşte. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilac=liliac 

 

In bloom=înflorit 

 

Tulip=lalea 

 

Sun=soare 

 

Snowdrop=ghiocel 
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GLUME PENTRU COPII                      

                                                        Pagină realizată de  

Institutor  Olguţa STÂNGA 

Educatoare  Georgeta IANC 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

 

 

1. Gigel merge la dentist. Doctorul, politicos, îl întreabă: 

- Gigel, cu ce vrei să îţi plombez măseaua? 

- Cu ciocolată, domnule doctor!..." 
 

                    

                   2. Mătuşa revenită după doi ani în vizită, îl întreabă pe Costel: 

                         - Mă mai cunoşti? 

                         - Da, tu eşti mătuşa care nici data trecută nu mi-a adus nimic! 

 

 

3. Mămico, am reuşit să scot petele acelea de pe rochiţa roşie, pe care tu nu ai putut să 

le scoţi cu cei mai buni detergenţi. 

- Cu ce ? întreabă mama mirată. 

- Cu foarfeca! 

 

 

 

 

                            4. Mămico, de ce trebuie să învăţ limba engleză? 

                             - Pentru că jumătate din omenire o vorbeşte. 

                             - Şi nu este de ajuns?  

 

5. Mămico, ştii vasul acela pe care l-a păstrat familia noastră din generaţie în generaţie?  

- Da, dragul mamei! 

- Generaţia mea l-a spart! 

 
Sursa: http://www.anidescoala.ro/articol/glume-vii.html 

 

http://www.anidescoala.ro/articol/glume-vii.html
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""GGhhiiccii,,  gghhiicciittooaarreeaa  mmeeaa!!""  
 
           

 

Alb, greoi, cu părul fin, 

Seamănă cu Moş Martin. 

                          (Ursul polar) 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Nu-i făină, dar se cerne,  

    Nu-i covor, dar se aşterne, 

    Peste case şi ogoare, 

    Albă şi strălucitoare. 

                             (Zăpada) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            Pagină culeasă de  

Educatoare  Cosmina POTÎRNICHE 

Institutor Mirela TĂLMACIU 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 
 

 Sursa: http://www.scoalapentrutoti.ro/ 

 

Are lână lungă, creaţă, 

Paşte iarba sus la stână 

    Şi-ţi dă caş şi brânză bună. 

(Oaia) 

Un fuior alb şi pufos, 

Când mai sus şi când mai jos, 

Pe albas trul cer pluteşte 
Ploaie, zăpadă vesteşte. 

                         ( Norul ) 

 

http://www.scoalapentrutoti.ro/
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
Prof. Aurelia ANA  

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

 

      Pentru a contribui la formarea celor 7 ani de-acasă cele mai bune „manuale” le găsim 
în persoana părinţilor, iar ca „lecţii”, comportamentul lor de fiecare zi. 
                                                                  (Ion Drăgan-Rev.Inv.pres.1-2/1992 pag.103). 
        NU SUNT DOUĂ FELURI DE A SE PURTA- unul pentru adulţi, altul pentru copii. 

Nici o durere de cap, nici o stare accentuată de oboseală, nici “o enervare” nu scuză o 

impoliteţe comisă de adulţi în faţa copiilor - Niciodată! 

 Să fim politicoşi cu copiii, o politeţe ce porneşte din inimă, din respectul ce simţim 

pentru cineva! 

 Să ne adresăm politicos când le dăm o sarcină de rezolvat, când trebuie să facă 

ceva pentru noi, dar şi pentru ei - nu dăm ordine, ca la armată! Surâsul şi vocea dulce 

pătrund adânc în sufletul copilului şi vor face cu plăcere ce i-am rugat! 

         ... Trăim într-o lume nebună, având senzaţia că înnebunim şi noi pe zi ce trece. Mai 

merită să ne preocupăm de bunele maniere? N-ar fi mai bine să ne întrebăm dacă ele nu 

au devenit cumva inutile? Răspunsul e unul: buna creştere nu este şi nu va deveni 

niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul rând pe sine. 

Pornind de la adevărul că fiecare dintre noi este unic şi de neînlocuit, putem afirma că 

orice om are dreptul de a fi respectat. Dar de acelaşi respect trebuie să se bucure şi cei 

din jur. 

             Bunele maniere mai înseamnă să rezişti unei tentaţii care te poate transforma 

din om cinstit într-un boţ. Bunele maniere sunt apanajul omului care îşi cunoaşte exact 

locul în lumea în care trăieşte. 

 

Vom explica copiilor proverbele: 

 

“Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile ”(proverb românesc). 

“Vorba dulce, mult aduce” (proverb românesc). 

“Nu e bine crescut acela care nu ştie să-şi ceară iertare”.(Nicolae Moisescu) 

 

 

 

 
Bibliografie: 

 Aurelia Marinescu, “Codul bunelor maniere astăzi”, Editura Humanitas, 2009. 

 



Revista „Floare de colţ” 

 

 

14 

 

CUVINTE CARE FAC MINUNI 
Prof. Aurelia ANA  

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

Sunt de-acuma copil mare  

Pentru că ştiu să folosesc formulele de adresare: 

Te rog - spun prietenilor mei  

De fiecare dată, când vreau ceva de la ei. 

Te rog spun mamei, bunicii, celor apropiaţi. 

Persoanelor rudenii, sau cunoştinţe-ndepărtate 

Mă adresez simplu cu …vă rog  
Şi dacă voia mea s-a împlinit  

Tuturor le mulţumesc, sunt fericit. 

 

De la bunica, de la mama, de la prieteni, de la vecini 

De la oricine, dacă doresc ceva, spun “te rog (vă  rog) să-mi daţi. 

 

Tu le spunem copiilor de vârsta noastră, 

Părinţilor,  bunicilor ne adresăm cu dumneavoastră. 
Domnul …poate fi medicul ce vă-ngrijeşte 

Şi doamna…educatoarea care vă iubeşte. 

Cu aceştia de suntem în relaţii foarte bune 

Cu permisiunea lor putem ca să le spunem şi pe nume! 

 

           CUM VORBIM? 

 

Un copil intră pe uşă ţipând cât îl ţine gura! 

 

Ţipă cât îl ţine gura 

Vreau şi tigrul şi maşina! 

U, u, u, eu sun ca  trenul,  

De răsună cartierul. 

Dragul mamei, nu ţipa 

O trezeşti pe sora ta! 

 

Şi viteazul a  încetat 

Să mai ţipe şi- a-ntrebat: 

De vorbesc încet e bine, 

Nu te mai superi pe mine? 
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SALUTUL 
    Prof. Aurelia ANA  

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

     Să-i învăţăm pe copii să salute nu este deloc simplu. Când este mai mic, pentru copil, 

salutul este manifestarea unei simpatii pentru persoanele cunoscute, mai târziu învaţă că 

“este politicos“ să saluţi “pe oricine/că aşa e frumos şi bine”, salutul fiind o formă 

elementară de politeţe. Întâlnim adesea pe stradă mame cu copii, care atunci când se 

apropie de un cunoscut strâng mânuţa copilului în semn de atenţionare ” nu uita să spui 

sărut-mâna”- acesta este un exerciţiu practic şi dă rezultate bune, deoarece copiii sunt 

atenţi la tot ce văd în jur şi uită să salute. Părinţii  devin “instructorii” care trebuie să 

repete de multe, multe ori o deprindere ca aceasta să devină obişnuinţă, şi să nu uite să 

felicite copilul atunci când acesta salută din proprie iniţiativă, ba chiar se mândreşte cu 

aceasta ”mami nu mă mai strânge că ştiu să salut fără să mă atenţionezi”. 

         După vârsta de trei ani copilul poate deja să fie în stare să respecte câteva reguli 

elementare de comportare în societate. 

Bună dimineaţa, bună ziua, bună seara, noapte bună, la revedere, servus… 

E bine să ştim încă de mici : 

 întotdeauna tata (bărbatul) salută primul, spune 

sărut-mâna bunicii, mătuşii, rudelor apropiate, în 

general femeilor mai în vârstă; 

 între bărbaţi se folosesc mai multe tipuri de salut,  

după vârstă, grad de rudenie;  

 mama pentru că este mai tânără  salută prima pe 

bunica,  mătuşa, rudele şi cunoştinţele mai în vârstă! 

 copiii (cei mai tineri) salută primii, folosind formulele de salut cunoscute; 

 copiii între ei se salută simultan, aşa cum o fac şi adulţii de aceeaşi vârstă; 

 răspunsul la salut este obligatoriu! 
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„Bună dimineaţa căciulă, că stăpânul n-are gură”! 

„Ce înveţi la tinereţe, aceea ştii la bătrâneţe”! 

 

 

La sat, sau la oraş, 

Oriunde vei locui 

Învaţă ca să dai bineţe 

Când un om vei întâlni. 

Părinţii dacă să saluţi te-nvaţă 

Vecinii spun: copilul are 7 ani de-acasă! 
 

Ieşi din casă, saluţi cum se cuvine, 

Şi pe cei mici  şi pe cei mari. 

Să fii politicos, este o obişnuinţă,  

Pe care dac-o dobândeşti  

Numai laude o să primeşti! 

 

Habar n-are să salute! 

Se-mbulzeşte, se-mbrânceşte 

Cu toată lumea-i arţăgoasă 

Ne pare rău dar trebuie să recunoaştem 

Fetiţa n-are 7 ani de-acasă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ţinut minte! 

“Copilul se învaţă, când nu se răsfaţă”.  

                                      (Anton Pann) 
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REBUS PENTRU COPII ISTEŢI 

 

Pagină realizată de 

 Educatoare  Marioara GOIA  

Educatoare Maria LUP 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 
 

  1  A    

2    N    

 3   I    

4    M     

  5  A    

   6 L    

 7   E     

 

 

        1. CAPRĂ                                    2. CÂINE                                       3. OAIE 

 

4. MAIMUŢĂ                  5. CAL                           6. LUP                        7. ELEFANT 
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Legenda omului de zăpadă 

 
 

        Aţi făcut vreodată  un om de zăpadă? Dar oare cine a fost cel care a avut ideea de 
a pune un bulgăre peste altul şi apoi încă unul şi cine a hotărât că cel mai bun nas ar fi un 
morcov? 
        Toţi oamenii de zăpadă au ceva comun: un morcov în loc de nas şi cărbuni în loc de 
ochi.  
Personalizarea lor se face adăugând obiecte vestimentare, cum ar fi o pălărie, un fular şi 
o mătură. Oamenii de zăpadă pot fi formaţi din doi-trei bulgări de zăpadă sau dintr-un 
singur bloc, pot avea o stare de bună sau de proastă dispoziţie întipărită pe chipul lor 
sculptat.  
        Omul de zăpadă este cunoscut în Lituania sub numele de "Omul fără minte". 
Construcţia unui om de zăpadă este extrem de palpitantă şi totodată constructivă. 
Acesta poate să aibă dimensiuni de la câţiva cm la 2-3 m înălţime, ceea ce denotă un grad 
mai mare de pasiune în ceea ce se face, sau se poate crea. 
          Nimeni nu ştie cu exactitate cum a apărut acest "om", dar cert este că, el e una 
din bucuriile copiilor atunci când ninge. Veselia şi distracţia sunt în toi atunci când vine 
vorba de oameni de zăpadă, bătaie cu bulgări, săniuş şi alte jocuri. 

 
Sursa: http://www.calificativ.ro/Legenda_omului_de_zapada 
 

 
 

 

 

 

                         

      

 

Pagină culeasă  de  
Educ. Georgeta IANC 
Inst. Olguţa STÂNGA 

Grădiniţa „Floare de colţ” 
Brad 

 

http://www.calificativ.ro/Legenda_omului_de_zapada
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  LEGENDA GHIOCELULUI          
 

A fost odată o rază de soare - era chiar fata cea mai mică şi răsfăţată a astrului 

luminos. Şi tocmai pentru că era cea mai mică şi mai răsfăţată, tatăl ei o lăsa să zburde 

pe unde îi dorea inima. Şi iată că, într-o bună zi, raza de soare a hotărât să se plimbe 

într-o grădină. Acolo era Raiul pe pământ, nu altceva: flori care mai de care mai colorate 

şi mai parfumate se unduiau sub adierea blândă a vânticelului cald de primăvară! 

        - Ce-ar fi să aleg eu o floare frumoasă pe care să mi-o prind în păr? a spus raza de 

soare. Şi, repezită cum era, s-a năpustit asupra grădinii, a cules o floare şi s-a înălţat din 

nou în văzduh.Toate florile din grădină au privit mirate către cer şi au început să 

murmure: 

      - Aţi văzut-o? Era frumoasă? Avea rochie de aur? Ce floare o fi ales prinţesa? 

      - Cu siguranţă că a cules un trandafir, a spus un trandafir mare, catifelat şi roşu, pe 

care boabele de rouă străluceau ca diamantele în soare. 

     - Ba eu cred că a fost una dintre noi, a murmurat o lalea galbenă, iar suratele ei 

dădeau din capete încântate. 

     - Nici vorbă de aşa ceva! Le-a retezat-o un crin mândru. A fost unul dintre fraţii mei. 

Nu vedeţi ce frumoşi şi parfumaţi suntem? 

Până şi o violetă mică, dar într-adevăr splendidă, a susţinut că raza de soare culesese o 

violetă, şi nu altceva. 

      Numai într-un colţ cineva plângea. Era un ghiocel mic şi firav, a cărui codiţă fusese 

ruptă de trena rochiei de aur a prinţesei. Cum raza de soare nu era departe, l-a auzit si i-

a părut tare rău. Şi a rostogolit pe obrajii ei de aur o lacrimă ca o perlă, care a căzut pe 

codiţa cea ruptă a ghiocelului, vindecând-o pe dată. Dar nu a fost numai atât. Prinţesa-

rază de soare a venit lângă ghiocel si i-a spus aşa: 

  - Biată floricică firavă, îmi pare tare rău că te-am făcut să suferi! Ce dorinţă vrei să-ţi 

îndeplinesc pentru a-mi repara greşeala? 

 - Nu vreau nimic, a răspuns ghiocelul, lăsându-şi frumosul căpşor în jos. 

 - Nu vrei frumuseţea trandafirului, parfumul crinului, strălucirea lalelei?                                               

- Bine, a încuviinţat ghiocelul. Dacă vrei într-adevăr să-mi faci un dar, dă-mi voie să răsar 

primul dintre toate florile, de sub zăpada rece, iar parfumul meu abia simţit să-i facă pe 

oameni să se bucure şi să ştie că a venit primăvara! Şi chiar aşa a fost. Raza de soare l-a 

sărutat pe ghiocel şi vraja a fost făcută. Apoi a dispărut în înaltul cerului, de unde venise. 

De atunci, ghiocelul este prima floare care ne zâmbeşte dintre peticele de zăpadă în 

fiecare primăvară, şi toată lumea ştie că vremea cea urâtă este pe sfârşite....  
Pagină culeasă de 

Educatoare  Claudia PLEŞA 
Educatoare  Mariana JOLDIŞ 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 
                                                                                                                                                                                   

Sursa:  http://motivation4you.net/2011/03/01/legenda-ghiocelului 

  

http://motivation4you.net/2011/03/01/legenda-ghiocelului
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Pagina părinţilor 

Invitatul revistei – FLORENTINA DĂRAB 
Motto:  
“Ieşi copile cu părul bălan, afară şi râde la soare, doar s-a îndrepta vremea, şi vremea se 

îndrepta după râsul meu...” 
( Ion Creangă, Amintiri din copilărie ) 

  

            Obosind să tot aud despre concepte, politici, teorii educaţionale, m-am gândit să 

întorc perspectiva, astfel încât lucrurile să aibă simplitate şi la urma urmei, 

punctualitatea subiectului în cauză: COPILUL. Noi, oamenii mari, avem tendinţa, oricum, 

de a întoarce şi de a privi din toate unghiurile desenul din Micul Prinţ de Saint Exupery, 

dar la urma urmei, acea pălărie nu e decât imaginea unui elefant înghiţit de un şarpe boa. 

Haideţi să renunţăm, o clipă, la pretenţia că în relaţia copil-părinte-educator, există un 

unic sens, în care noi, cei maturi, suntem factorul determinant, raţional, iar copilul, 

experimentul repetabil. 

         Ca să nu fiu acuzată de nepragmatism, voi recunoaşte de la  început, că sunt şi eu 

victima vremurilor în care trăim. Resimt din plin încărcătura de griji şi probleme ce 

stoarce din mine nu picături, ci oceane de energie. Aşa-i că vă recunoaşteţi, oarecum, în 

această descriere? Aproape fiecare justificare începe în modul acesta. “Luptă” pentru 

binele copilului, transformată de multe ori în război dus în tranşee nebănuite, ajung să ne 

ducă atât de departe, încât să nu mai găsim drumul înapoi. Ceea ce n-ar trebui să 

lipsească din raniţa  sau buzunarul fiecărui început de zi, e acel pumn de pietre a lui 

Hansel, care ne-ar asigura întoarcerea. Personal, şi n-am să scriu decât în modul cel mai 

personal cu putinţă, am înţeles că îmbrăţişarea fetiţei mele, e cel mai autentic şi 

meritoriu gest cu care mă pot lăuda, indiferent de orice alt aşa-zis câştig de peste zi.   

          Aşteptările ne sunt întodeauna mari atunci când vorbim despre politici 

educaţionale şi sisteme de învăţământ. Viziunile şi conceptele ultimilor ani au fost rareori 

unitare, consecvente şi eficiente. Perpetua stare de experiment, n-a fost climatul ideal în 

care generaţii întregi de copii să-şi exprime identitatea. Toţi recunoaştem asta. Dar voi 

schimba din nou perspectiva asupra problemei, aşa cum am promis la început. Criza nu e a 

unui sistem abstract; criza ne aparţine şi ceea ce e mai dureros, suntem chiar 

“făuritorii”ei şi “sponsorii”cei mai generoşi cu putinţă. Totul se rezumă la repoziţionarea 

fiecăruia dintre noi, cu bun simţ, responsabilitate, seriozitate, profesionalism şi mai ales 

dragoste în relaţia cu copilul. Nu trebuie conceptualizată  la infinit relaţia părinte-copil, 

educator-copil, ea trebuie personificată şi aplicată. Începutul cel mai bun şi firesc este 

în familie; acolo ia contur sistemul de valori, acolo dragostea poate fi, sau nu, pusă ca o 

temelie trainică. În complementaritate, dedicarea şi priceperea educatorului în propria 

grupă de copii este determinantă, dincolo sau indiferent de politica momentului. (De 
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altfel, orice amintire emoţionantă şi încărcată de recunoştinţă a viitorului adult, va fi 

intrinsec legată de educatorul său şi nu de ministrul educaţiei din acea vreme).  

     Problema e asumarea responsabilităţii PERSONALE; EU (nu altcineva), pot să fac asta 

pentru copilul meu, AZI (şi nu mâine), ACUM (şi nu când voi găsi timp), cu toată 

disponibilitatea şi dedicarea de care sunt în stare. S-ar putea ca ALTCINEVA, 

ALTCÂNDVA, ÎNTÂMPLAREA, să nu fie tocmai prietenii pe care ţi i-ai dori pentru 

copilul tău. 

         Deci, dragul meu, cel care împărtăşeşti cu mine minunea de a fi contemporanul unui 

copil, tu MAMA, tu TATĂL, tu EDUCATORUL  Mariei, a lui Andrei, Alex, al Biancăi şi al 

tuturor micilor prinţi, haideţi să ne reinventăm priorităţile. Copilul nu este acea gură de 

hrănit în plus şi nici suma noastră de orgolii personale. Este o nouă identitate ce 

în ”conjunctura” minunată a vieţii, ne dă şansa irepetabilă de a fi deplini. 

      Investim resurse considerabile în a găsi soluţii şi a rezolva eşecuri, impasuri, efecte 

deseori devastatoare în vieţile copiilor noştri, uitând sau ignorând total cauzele 

generatoare de astfel de situaţii. A trăi cu responsabilitate asumată în faţa micului om în 

formare, iată şansa de a preîntâmpina efectele nedorite ce azi ameninţă familia, şcoala, 

strada. Redau în următoarele rânduri, o povestioară sugestivă privind  aceste aspecte: 

       “Vis de copil. Se făcea că într-un magazin, vânzător la tejghea era un înger, pe 

rafturi cutii frumos ambalate de toate culorile. Copilul se gândi că dacă are un înger pe 

post de vânzător, poate să ceară lucruri neobişnuite. << Nu vreau să cumpăr nimic pentru 

mine, dar aş vrea, dacă se poate, ca toţi copiii să aibă părinţi, să fie fericiţi, să poată 

merge la şcoală, să se poată juca. Aş vrea ca oamenii să nu se mai certe, să fie pace şi 

linişte în toată lumea >>. Îngerul l-a ascultat pe micuţ de după tejghea şi i-a răspuns 

politicos: << Îmi pare rău, dar în magazinul nostru nu vindem fructe, ci doar seminţe >> “ 

(Sursa Radio România Actualităţi). 
                                                                         

 

 

Florentina DĂRAB, mama Ilincăi 
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DE PARCĂ, IERI......... 

 
 

De parcă ieri, un mic boboc fiind, 

Cu ochii-nlăcrimaţi şi-ntrebători, 

Privirea, după mama, jinduind, 

În uşa grădiniţei,  nestăpâniţi fiori. 

 

Abia silabisind, cu pasul tremurând, 

Nelinişti încercate-ntâia oară, 

Dar, parcă totul ca-ntr-un basm, curând 

Se prefăcură-n aripi care zboară. 

 

Cu primitoare mâini şi feţe luminoase, 

Al dimineţilor salut de bun-venit, 

Făcut-au temerea pierdută-n zări ceţoase 

Şi-ncrederea că pruncu-i ocrotit. 

 

An după an, clăditu-s-a minune, 

Răspunsurile lumii: porţi deschise. 

Şi iată, începuturi de columne 

Ce-aşteaptă meşteri şlefuitori de vise. 

 

Un dram timid de mulţumesc, 

Născut din vorbe nemeşteşugite, 

Cuvânt zglobiu şi-un zâmbet ştrengăresc 

Spre zâne din poveşti, în doamne minunate prefăcute. 

 

 

                                                            

                                                     Brad, 14 Iunie 2011 
                                                            

                                                  Cu recunoştinţă, Dărab Florentina 
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UN ALFABET PE CARE TREBUIE SĂ-L ŞTIM 

 ÎNAINTE DE A ÎNVĂŢA  SĂ CITIM 

Prof. Aurelia ANA  
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

 

„Adevărul nu piere niciodată!” 

 Cum explicăm “adevărul” pe înţelesul copiilor mici?: “ceea ce corespunde realităţii, 

ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate”. 

 

ÎMPOTRIVA MINCIUNII 

 

Jacques Herbé - clasează sfaturi pentru mame şi educatoare pentru a deprinde copiii să 

spună totdeauna adevărul, astfel: 

a) Ce nu vom face niciodată; 

b) Ce vom face întotdeauna; 

c) Ce vom face uneori. 

 

 a) CE NU VOM FACE NICIODATĂ: 

1. Nu vom minţi niciodată pentru ca copilul să nu găsească la noi acest exemplu negativ. 

Minciunile convenţionale, aşa zisele “minciuni de politeţe” chiar dacă ni se par mărunte şi 

fără importanţă, constituie pentru copil un adevărat îndemn la rău. 

2. Nu vom pune pe copil în alternativa de a se sustrage de la pedeapsă prin minciună sau a 
spune adevărul şi a fi pedepsit. 
Asprimea prea mare este deci dăunătoare! 

3. Nu vom lăsa pe copii să creadă că ar putea minţi. 
Nu-i vom spune niciodată: ”Mi se pare că minţi”! ”Nu minţi?” Îi vom spune: ”Sunt sigură că 

vei spune adevărat”. Sau, dacă bănuim minciuna: ”Nu cumva te înşeli?“ ”Ştii bine?”, ”Eşti 

sigur?“ 

Arătându-i că îl credem în stare să mintă, îi dăm ideea că ar putea minţi, ideea încolţeşte 

şi tinde să se înfăptuiască!  

4. Nu abuzaţi de credulitatea copilului şi nu o ridiculizaţi: 
Copilul ar găsi uşor mijlocul de a nu mai fi păcălit şi luat în râs, s-ar apăra şi, pentru a nu 

fi înşelat, ar înşela el! 
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5. Nu lăudaţi inteligenţa copilului care, cu isteţime, dar prin minciună, a ştiut să iasă din 
încurcătură sau a înşelat pe cineva. Ar însemna să-l încurajaţi să facă şi altădată la fel şi 

deprinderea s-ar forma. 

6. Nu smulgeţi copilului o mărturisire promiţându-i o răsplată sau iertare, mai ales când 

nu aveţi intenţia să vă ţineţi de cuvânt: ar fi cât se poate de dăunător pentru caracterul 

copilului. 

7. Nu îndemnaţi niciodată pe copil să mintă: sfatul nu este inutil, că de multe ori părinţii 

sunt aceia care îndeamnă copiii să folosească minciuna: să mintă pe învăţător când a lipsit 

de la şcoală sau nu şi-a făcut tema! 

 

b)CE VOM FACE ÎNTOTDEAUNA: 

1. Întotdeauna, prin vorbele şi prin faptele noastre, vom fi pentru copiii noştri un 
exemplu de adevăr şi de  sinceritate. 
2.Vom lăuda curajul de a spune adevărul, fie dacă copilul asistă numai la ceea ce noi 

spunem, fie că el este direct interesat. 

3. Vom socoti adevărate cele spuse de copil, atâta timp cât nu putem să controlăm ceea 
ce  el spune; aceasta îi înalţă sufletul şi-l face să preţuiască sinceritatea şi curajul. 

4. Vom arăta dispreţul nostru pentru minciună: vom lămuri copilului de câte ori vom avea 

prilejul, cât de josnică, cât de urâtă este minciuna. 

5. Înainte de a pedepsi o minciună, să ne convingem că într-adevăr copilul este vinovat. De 

multe ori ceea ce noi socotim minciună nu este decât rezultatul neştiinţei, neînţelegerii, 

uitării, aşa de frecvente şi de explicabile la copil. 

6. Vom pedepsi minciuna, cu hotărâre, aspru chiar, mai ales la început, căutând totuşi ca 

pedeapsa ce o dăm să fie proporţională cu vina. Copiii mint din timiditate, de frică, din 

interes, uneori din răutate. Dar sunt copii care mint de mila unui prieten, unui frate, ca 

să-l scape. Minciunile nu implică toate vina, în aceeaşi măsură: de aceea nu le vom pedepsi 

la fel. 

7. Vom căuta  să deprindem pe copii a avea tact. Un scriitor spunea că sinceritatea nu 

este un revolver pe care să-l descărcăm în nasul trecătorilor. 

 

(După Jacques Herbé) 
 

c) CE VOM FACE UNEORI: 

1. Uneori ne vom simţi vinovaţi pentru că nu reuşim să descrifrăm „codul de acces” la 

inima copilului nostru. 

 

(După Jacques Herbé) 
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ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOŞTRI 

 

Prof. Aurelia ANA  
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

“Toată viaţa noastră este o şcoală. Voi învăţa mereu ca să nu ştiu nimic”. 

 Cum gândeşte o tânără mamă: “pătrunsă de puterea exemplului în educaţie, se 

supraveghează, se perfecţionează, căci gândeşte: zadarnic pretindem că ne educăm 

copiii, dacă nu începem prin a ne educa pe noi înşine, întrucât nu putem da decât ceea ce 

posedăm”,  (Vérine).  

        ... Trăim într-o lume în care merită să ne mai preocupăm de bunele maniere? N-ar fi 

mai bine să ne întrebăm dacă ele nu au devenit cumva inutile? Răspunsul e unul: buna 

creştere nu este şi nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se 

respecte în primul rând pe sine. 

 Pornind de la adevărul că fiecare dintre noi este unic şi de neînlocuit, putem 

afirma că orice om are dreptul de a fi respectat.  

Este o preocupare de mare gingăşie a şti să pătrunzi în sufletul copilului, pentru a 

face să rodească acolo sâmânţa binelui şi a purtărilor alese. Cui oare i-ar reveni această 

nobilă îndatorire dacă nu familiei, mamei care l-a purtat la sân, tatălui care l-a primit ca 

pe un dar de la Dumnezeu? Educaţia copilului începe în familie şi va fi desăvârşită numai 

dacă va exista o foarte bună colaborare între aceasta şi factorii care vor prelua copilul: 

grădiniţa, şcoala, societatea. 

Familia constituie cel mai important factor educativ. În atmosfera caldă de familie 

se făureşte sufletul unui copil şi se trasează aproape definitiv, liniile mari ale 

personalităţii lui. 
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         Ce nu ştiu astăzi copiii noştri?!…familia, cărţile, revistele, televizorul, calculatorul, 

strada, spectacolele…oferă experienţe de viaţă care lasă urme adânci în conştiinţele ce 

se formează. Nimic nu este lipsit de importanţă în educaţie şi de multe ori ceea ce pare 

mărunt, neînsemnat, are o covârşitoare influenţă asupra copilului nostru. Numai împreună, 

părinţi şi educatori, vom reuşi să “stăm de vorbă” simplu şi natural, fără pretenţii de 

doctrine şi metode, fără idei preconcepute,  despre ”ce este bine pentru copilul meu”. 

Fără să delimităm strict rolul familiei de cel al grădiniţei în formarea şi educarea 

deprinderilor morale la copiii de 3-6/7 ani recunoaştem că deopotrivă suntem 

responsabili de calitatea “obiceiurilor” formate la 

această vârstă. 

Referitor la rolul familiei în formarea 

bunelor deprinderi la copii, Fröbel se adresa 

mamelor: ”Mama, spune el, recunoaşte în iubirea 

copilului tău nu numai o plăcere, ci o problemă şi o 

datorie a vieţii. Te vei bucura de iubirea şi stima 

lui, aşa  cum îi asiguri educaţia”…  

Familia reprezintă prima şcoală în care 

copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în 

societate. Până la 6/7 ani părinţii sunt cei ce reprezintă un model de viaţă, de 

comportare, cu influenţă decisivă asupra copilului. În familie, copilul învaţă limbajul şi 

comportamentul social, îşi formează idealuri şi aspiraţii, convingeri, sentimente, trăsături 

de voinţă şi caracter. Un exemplu este mai mult decât o regulă. Este o învăţătură prin 

faptă; este o lecţie fără cuvinte.  

         Până la 7 ani trebuie să formăm copilului deprinderi pozitive de voinţă şi caracter, 

să-l ferim de toate împrejurările care ar putea să facă din el un copil rău, leneş, 

necuviincios, necinstit deoarece este mai uşor “a-l feri” decât a-l dezobişnui de o 

deprindere negativă odată dobândită. Primul factor de răspundere este mama, cu 
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dragostea şi devotamentul ei, al doilea factor este grădiniţa - educatoarea chemată să 

întregească opera de educare şi instruire a copiilor până la 6/7 ani. 

         A educa un copil nu este un lucru atât de uşor cum s-ar părea la prima vedere, 

copilul pune adeseori părinţii în faţa unor probleme pe cât de variate pe atât de 

complicate, trebuindu-le o adevărată “artă” de a le rezolva. De aceea, trebuie să 

recunoaştem, că pentru a se face o bună educaţie a copiilor, e nevoie mai întâi de o bună 

educaţie a părinţilor. 

   Educatori şi părinţi - avem o datorie sfântă - să ne dăm mâna pentru 

educarea copiilor noştri. 

 
Bibliografie: 
Aurelia Marinescu, Codul bunelor maniere astăzi, Editura Humanitas, 2009. 
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CE SĂ LE SPUNEM PĂRINŢILOR, SĂ NU LE SPUNĂ COPIILOR? 
 

                                                                      Pagină culeasă de                                
Institutor Ramona LEACH 

Profesor Irina CIRCO 
Grădiniţa  “Floare de colţ” Brad 

 

1. Dacă nu te opreşti, plec şi te las aici! 

Cea mai mare temere a unui copil mic este că s-ar pierde sau că ar fi lăsat singur şi 

lipsit de apărare. Ameninţând un copil folosindu-te de teama sa de abandon în dorinţa de 

a-l manipula către un anumit comportament este un semn clar că ai nevoie de o pauză. O 

soluţie este aceea de a-i oferi copilului o alternativă. În loc să îl sperii spune-i: ”Dacă 
alegi să te comporţi aşa în continuare vom merge acasă. Dacă alegi să vorbeşti cu voce 
normală vom sta şi vom face cumpărături. Tu alegi!” 

2. Ar trebui să îţi fie ruşine! 

Acest mod de a te adresa copilului este o încercare de a da un sentiment de 

vinovăţie. Se crede că dacă un copil poate fi determinat să se simtă vinovat, de ruşine îşi 

va schimba comportamentul şi va face ceea ce dorim noi. Sunt situaţii în care ruşinea 

funcţionează şi determină comportamentul pe care îl aşteptăm de la copilul nostru. Dar 

cu ce preţ? Împreună cu ruşinea şi vinovăţia apare şi sămânţa credinţei: „Mă înşel”, „Nu 
fac suficient”, „Nu fac niciodată nimic bine”.  

3. De ce nu poţi fi şi tu ca fratele tău/sora ta? 

Când părinţii compară verbal fraţii între ei, unul din ei va ieşi în dezavantaj. 

Părinţii trimit mesajul către copil că nu este destul de deştept, destul de bun, etc. Acest 

gen de mesaje se infiltrează adânc în conştiinţa copilului şi vor contribui la 

comportamentul indezirabil de mai târziu. Comparaţiile fac să crească rivalităţile 

frăţeşti intensificând rivalitatea naturală care deja există şi fac să crească tensiunile 

din casă. 

4. Lasă-mă să fac eu asta pentru tine! 

Dacă „Lasă-mă pe mine să fac asta”, „Lasă-mă pe mine să mă ocup de asta” sunt 

prezente curent în modul de a te adresa copiilor este contribuţia ta la învăţarea 

neputinţei lor. Preluând iniţiativa şi făcând totul pentru copil îi creezi sentimentul 

neputinţei iar aceasta îl va face să se vadă pe sine incapabil. Dacă faci un lucru în locul 

copilului tău o dată, nu e nici o problemă. Dacă o faci de două ori ai creat un tipar. Dacă o 

faci şi a treia oară, „Felicitări! Ai o nouă slujbă!” 
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5. Pentru că am zis eu, de aia! 

Cuvintele sunt „Pentru că am zis eu, de aia!”, dar mesajul este „Eu sunt mare, tu 
eşti mic, eu sunt deştept, tu eşti prost, eu am puterea şi tu nu. Treaba mea este să spun, 
a ta este să te supui.”  Acest mod de a te adresa copilului dă naştere resentimentelor şi 

creează lupte pentru putere. Încearcă să te adresezi copilului tău altfel încât să-i 

comunici respect în acelaşi timp cu sentimentele şi dorinţele tale. Limbajul este modul 

primar de manifestare al abuzului emoţional asupra copiilor. Elimină modul de comunicare 

abuziv fiind foarte atent la maniera de adresare. 

 RĂSFĂŢUL – satisfacerea tuturor capriciilor pe motiv că e mic şi nu ştie şi coborârea 

ştachetei în ceea ce priveşte modul de comportare al copilului faţă de adult. În acest 

caz copilului nu i se refuză nimic, îi sunt satisfăcute toate capriciile, îi sunt permise 

gesturi deplasate cum ar fi lovirea sau adresarea de cuvinte urâte celui care îl 

îngrijeşte şi este scuzat prin vârstă fragedă şi neştiinţă. 

 MĂSURILE DE SEVERITATE EXCESIVĂ cu reprimarea oricărei libertăţi şi 

iniţiative din partea copilului. Nu are dreptul să se joace cu ceea ce vrea, să se 

îmbrace, trebuie să accepte tot ce impune adultul fără obiecţie; în caz contrar 

manifestarea iniţiativei sau dorinţei copilului va fi considerată drept “neascultare”, 
„obrăznicie”. 

 SUPRAESTIMAREA SAU SUBESTIMAREA POSIBILITĂŢILOR REALE ALE 

COPILULUI datorită necunoaşterii etapelor de dezvoltare psihică şi fizică în raport 

cu vârsta. 

 INTERZICEREA PRIETENIILOR ŞI A CONTACTELOR SOCIALE cu alţi copii pe 

motivul că ar fi nocivi, generatori de experienţe negative, de obiceiuri reprobabile, că 

nu ar corespunde statutului social al părinţilor, etc., ceea ce duce la izolarea copilului, 

la instalarea unor stări de timiditate de însingurare sau la o atitudine discriminatorie 

faţă de cei din jur. 

 REFUZUL unor părinţi de a accepta că şi copilul lor ar putea greşi în relaţia cu colegii, 

„Sunt vinovaţi toţi ceilalţi numai copilul lor nu”.  

 IMPLICAŢI-I PE COPII în treburile casei dându-le sarcini pe măsura posibilităţilor 

lor de execuţie pentru că în felul acesta o să-i faceţi responsabili, o să se simtă utili 

şi mândri că pot face asta. 

 VIOLENŢA SE NAŞTE DIN ATITUDINE, dacă unii copii manifestă atitudini de 

superioritate, sfidare şi dispreţ faţă de colegi în mod sigur nu vor primi simpatie şi 

admiraţie din partea celor dispreţuiţi. Aşa se ajunge la conflicte şi apoi la violenţă, iar 

dacă un copil mic este violent în mod sigur o va face şi când va fi mare. 

 AVEŢI RĂBDARE să vă ascultaţi copiii, să vedeţi ce au de spus şi să-i învăţaţi şi pe ei 

să vă asculte, să vă urmărească cu atenţie. Comunicarea să se facă faţă în faţă 

privindu-vă reciproc în ochi. 

 FIECARE COPIL este „centrul universului”  în familia lui, dar părinţii trebuie să-i 

pregătească pe copii pentru intrarea şi integrarea în grădiniţă unde sunt toţi cu 
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drepturi egale, nu mai este nici unul singur, sunt toţi împreună şi trebuie să se 

accepte ca şi colegi. 
 ASIGURAREA UNUI CLIMAT AFECTIV,  de încredere, siguranţă şi armonie este 

necesară încă înainte de venirea pe lume a unui copil şi cu atât mai mult după. 
 AJUTAŢI-I SĂ-ŞI SATISFACĂ nevoia de mişcare deoarece pentru un copil este la 

fel de necesară ca şi nevoia de aer sau de hrană. 
 NU LĂSAŢI NICI O CLIPĂ COPILUL NESUPRAVEGHEAT! 
 EVITAŢI DISCUŢIILE CONTRADICTORII, certurile sau violenţa de orice fel în 

prezenţa copiilor. 
 NU ADOPTAŢI O ATITUDINE PREA AUTORITARĂ,  dar nici delăsătoare faţă de 

copil sau, cel mai rău, pe amândouă alternativ. Copilul cu părinţi prea autoritari va fi 

timid, nu va îndrăzni să aibă idei, va fi fără autoritate, fără personalitate, va acumula 

frustrări şi nu va avea niciodată încredere în forţele proprii. Un copil al cărui părinţi 

adoptă o atitudine delăsătoare (lasă totul după copil) va ajunge capricios, încăpăţânat, 

posesiv, intolerant şi chiar agresiv, vă va cere  tot timpul mai mult şi va avea 

convingerea că totul i se cuvine. 
 NU EZITAŢI ÎN LUAREA UNOR DECIZII faţă de copil, el o să vă simtă 

slăbiciunea şi o să vă joace cum vrea el. 
 PUNEŢI-VĂ DE COMUN ACORD  ce anume cereţi copilului, iar cerinţele să fie 

aceleaşi din partea ambilor părinţi, pentru că altfel  copilul nu va putea înţelege de ce 

tata îi permite un lucru iar mama nu. Se va produce un dezechilibru în mintea lui şi 

astfel va ajunge să vă exploateze pe amândoi, iar mai târziu va învăţa să mintă, să 

ascundă lucruri grave din comportarea lui, va nesocoti normele morale şi etice, va 

ajunge să înşele şi să dispreţuiască sinceritatea, onestitatea, loialitatea, altruismul şi 

alte calităţi morale. 
 NU ÎNCERCAŢI SĂ VĂ IMPUNEŢI CU FORŢA punctul vostru de vedere, din 

perspectivă că sunteţi părinţi, iar copilul aşa trebuie să facă pentru că ziceţi voi. 

Încercaţi să-l convingeţi, nu să-l constrângeţi să facă ceea ce doriţi voi, părinţii. 
 ÎNŢELEG CĂ VĂ IUBIŢI COPIII este şi normal să fie aşa dar nu lăsaţi ca 

sentimentele să vă întunece raţiunea, acţionaţi în beneficiul pe termen lung al copilului 

şi nu în cel imediat, în satisfacerea unui capriciu de moment. 
 ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ CUNOAŞTEŢI COPILUL, să-l vedeţi aşa cum este, nu cum aţi 

vrea să fie, acceptaţi-l aşa cum este pentru că fiecare copil are individualitatea sa, cu 

bune şi rele la un loc şi nu-l tot comparaţi cu alţii. 
 EXERCITAŢI-VĂ MESERIA DE PĂRINTE în educaţia copilului şi nu aşteptaţi să 

facă grădiniţa sau şcoala ce trebuie să faceţi voi, pentru că acestea nu vor reuşi sau 

nu o vor face, iar cel care va pierde va fi copilul. 
 
 
Sursa www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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1. Nu este o surpriză faptul că părinţii au nevoie de ceva ajutor pentru a înţelege 

ce înseamnă să mănânci sănătos. Urmând câteva linii de bază, poţi creea pentru copilul 

tău un mediu încurajator pentru a mânca corect şi pentru a-şi menţine o greutate 

sănătoasă. 

2. Din mâncărurile pe care le oferi, copiii vor alege ce vor mânca sau dacă vor 

mânca tot. Copiii ar trebui să spună ceva în această problemă. Din selecţiile pe care tu i le 

oferi, lasă-l să aleagă ce să mănânce şi cât de mult vrea. I se va părea ca o libertate. Dar 

dacă vei urma pasul 1, copilul tău va alege numai din mâncărurile pe care tu ai decis să le 

cumperi şi să le serveşti. 

3. Părinţii controlează. Tu decizi ce mâncare trebuie să cumperi şi când să o 

serveşti. Deşi copiii îi “pisează” pe părinţii lor pentru a mânca mai puţin hrănitor, ar 

trebui să fie în grija adulţilor decizia aprovizionării cu mâncare. Copiii nu vor fi flămânzi. 

Acasă, vor mânca ceea ce se găseşte în dulap şi în frigider. Dacă gustările lor favorite nu 

sunt toate hrănitoare, schimbă-le, dar fă-o într-o modalitate în care să nu se simtă 

privaţi. 

4. Părăseşte ”clubul curăţitorilor de farfurii”. Lasă-l pe copil să se oprească atunci 

când simte că a mâncat îndeajuns. Mulţi părinţi au regula “lasă farfuria curată”, dar 

această concepţie nu-l ajută pe copil să asculte semnalele stomacului atunci când este 

plin. Când ei observă şi răspund la simţul umplerii stomacului, dar părinţii îi obligă să 

mănânce, sunt probabil în situaţia de a mânca în exces. 

5. Copiii fac ceea ce faci şi tu. Fii un bun model, mănâncă şi tu sănătos. Când 

încerci să predai bunele obiceiuri de a mânca, încearcă să dai cel mai bun exemplu posibil. 

Alege gustări hrănitoare, mănâncă la timp şi nu sări peste mese. 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/trucuri-pentru-parinti_69
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/ce-inseamna-sa-mananci-sanatosi_3809
http://www.sfatulmedicului.ro/Nutritia-copiilor/alimentatia-corecta-a-copiilor_1514
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/greutate-corporala_3658
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/4-obiceiuri-bune-4-rele-pentru-sanatatea-dumneavoastra_1240
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.pandakindergarden.ro/images/Uploaded/im/mancare_copii.jpg&imgrefurl=http://www.pandakindergarden.ro/index.php?pag=despre_noi&usg=__2lqGVHLvGYz6rWo9_rNCbu4PR14=&h=150&w=150&sz=11&hl=ro&start=96&zoom=0&tbnid=deP8H3mFzqw_1M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=mancare&start=80&um=1&hl=ro&lr=lang_ro&sa=N&tbs=isch:1,lr:lang_1ro,itp:clipart&prmd=ivns&um=1&itbs=1
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6. Fă o socoteală a caloriilor băute. Sifonul 

şi alte băuturi îndulcite adaugă suplimentar calorii. 

Apa şi laptele sunt cele mai bune băuturi pentru 

copii. Sucul este bun când este 100% natural, 

iar copiii nu au nevoie de mai mult. 

 

 

7. Modifică meniul copiilor. Cine spune că aceştia vor să mănânce numai pizza, 

burgeri şi macaroane cu brânză? Când ieşiţi în oraş, lasă-ţi copilul să încerce noi feluri de 

mâncare şi te va surprinde cu dorinţele lui de a experimenta. Poţi începe dându-i voie 

copilului să încerce puţin din ce ai comandat sau comandă-i un aperitiv pentru a încerca. 

8. Pune dulciurile la locul lor. Dulciurile sunt bune ocazional, dar nu transforma 

desertul în motivul principal pentru a lua cina. Când desertul este rasplata pentru ca a 

luat masa de seară, în mod natural, copiii vor pune o valoare mai mare pe o bucată de 

prăjitură decât pe una de broccoli. Încearcă să rămâi neutru în privinţa mâncării. 

9. Mâncarea nu înseamnă dragoste. Găseşte alte căi de a spune “Te iubesc”. Când 

mâncarea este folosită pentru a răsplăti copilaşii şi pentru a le arăta afecţiune, aceştia 

pot începe să folosească mâncarea pentru a face faţă stresului sau altor emoţii. Oferă 

îmbrăţişări, laude şi atenţie în loc de plăceri culinare. 

10. Începe de când sunt tineri. Preferinţele pentru mâncare s-au dezvoltat de 

timpuriu, deci oferă-i o varietate de mâncăruri. Plăcerile şi neplăcerile încep să se 

formeze încă de când copiii sunt bebeluşi. S-ar putea să ai nevoie să serveşti pentru un 

copil o mâncare de la 10 la 15 ocazii diferite. Nu forţa copilul să mănânce, dar oferă-i 

câteva “guriţe".  

Sursa: http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/10-reguli-de-aur-pentru-parinti 

 

 

 

 

Pagină culeasă  de 

Inst. Ramona LEACH 

Inst. Mirela TĂLMACIU 

Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/evita-5-erori-de-alimentatie_3811
http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/slabeste-natural-cu-soc_1545
http://www.sfatulmedicului.ro/Ulcerul-gastroduodenal/broccoli-ajuta-la-prevenirea-a-numeroare-afectiuni-gastrointestinale_3825
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/sfaturi-anti-stres_142
http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/ingrijirea-copilului_216
http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/10-reguli-de-aur-pentru-parinti


Revista „Floare de colţ” 

 

 

33 

 

 

 
Prof. Mihaela FAUR  

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 
Prin îmbinarea caracterului ludic cu cel educaţional (formativ şi informativ) 

serbările răspund particularităţilor de vârstă ale copiilor. Serbările sunt o activitate de 

evaluare şi de verificare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, de stimulare a 

cooperării între copii, de stimulare a predispoziţiilor native şi a aptitudinilor acestora. 

Serbările au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, 

afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a preşcolarului. 

Serbările, programele distractive, şezătorile sunt dintre activităţile care răspund 

unei duble necesităţi psihopedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa 

capacităţi psiho-fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile 

de învăţare dirijată sau la alegere. 

Valoarea serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formativ şi informativ, dintre util şi 

plăcut în conţinutul educativ al acestora. Serbările influenţează dezvoltarea copilului din 

punctul de vedere al educaţiei intelectuale, al educaţiei morale, al educaţiei estetice şi al 

educaţiei fizice. Organizând serbări verificăm, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au 

însuşit lucrurile transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din 

clasă. Cântând, dansând, recitând, preşcolarul îşi formează şi îşi perfecţionează 

deprinderile artistice. Pregătirea unei serbări lasă urme adânci în sufletul fiecărui copil. 

Participarea la serbarea grupei îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească. Legăturile 

afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci reuşita serbării 

întăreşte sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre „copiii din grupă”. 

Pentru ca spectacolul să fie reuşit, textele literare trebuie alese cu grijă, 

conţinutul lor slujind deopotrivă ca suport educativ, afectiv şi de amuzament pentru 

copii. 
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Istoria felicitărilor 

      Obiceiul de a trimite felicitări a apărut în China antică. Chinezii îşi trimiteau 

felicitări cu ocazia anului nou care conţineau urări de bine.  Şi egiptenii antici îşi 

trimiteau unii altora urări, dar pe papirus. În secolul al V-lea, în Europa, au apărut 

primele felicitări care erau făcute manual. Germanii au făcut primele felicitări cu 

ocazia Valentine's Day. Cea mai veche felicitare este tot una de Valentine's Day din 

anul 1400 şi se găseşte la muzeul 

British din Londra. În 1850 

felicitările manuale fiind prea 

scumpe au început să fie înlocuite 

cu cele tipărite. Tot atunci au 

apărut şi primele timbre poştale. 

Prima felicitare de Crăciun 

datează din 1843, iar cea de 

aniversare din 1850. 

 Răspândirea felicitărilor s-a 

dezvoltat tot mai mult, datorită şi 

motivelor pentru care oamenii îşi 

trimit mesaje unii altora sunt mai 

diversificate. 

 Astăzi milioane de oameni îşi 

trimit felicitări în toată lumea, 

atât cu ocazia unor sărbători, 

evenimente speciale sau pur şi simplu pentru a-şi exprima mulţumirea, dragostea. 

 

 

 

 

 

 

Pagină culeasă de 

 Educ. Florica CAZAN  

Educ. Ramona CUC 

Grădiniţa  “Floare de colţ” Brad 
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M. Adams 

Băieţelul nostru veni într-o seară în bucătărie unde mama lui pregătea masa şi îi 

dădu o foaie de hârtie pe care el făcuse câteva observaţii. După ce mama îşi şterse 

mâinile de un şorţ, luă hârtia şi iată ce citi: 

 Pentru că am tăiat iarba  5$ 

 Pentru că mi-am făcut curăţenie în cameră în 

această săptămână   1$ 

 Pentru că m-am dus la magazin în locul tău  0,5$ 

 Pentru că am stat cu frăţiorul meu în timp ce tu 

erai  la cumpărături  0,25$ 

 Pentru că am dus gunoiul  1$ 

 Pentru că am luat note bune  5$ 

 Pentru că am curăţat şi am greblat grădina 2$ 

    Totalul  14,75 $ 

Mama îl privi apoi gânditoare în timp ce băieţelul stătea în aşteptare şi era convins  

că era măcinată de amintiri. Apoi, ea luă un pix, întoarse hârtia pe partea cealaltă şi iată 

ce scrise: 

 Pentru cele 9 luni în care te-am ţinut în pântec – nici un preţ 

 Pentru toate nopţile în care am stat cu tine când ai fost bolnav şi m-am 

rugat pentru tine – nici un preţ 

 Pentru toate lacrimile pe care ţi le-am şters – nici 

un preţ 

 Pentru toate nopţile în care am tremurat pentru 

tine, în care mi-am făcut griji pentru tine - nici un 

preţ 

 Pentru toate jucăriile, mâncarea, hainele şi chiar 

pentru faptul că ţi-am şters nasul – nici un preţ 

 Pentru toată dragostea pe care ţi-o port – nici un preţ 

Ei bine, când fiul nostru a terminat de citit ce scrisese mama lui, ochii îi erau plini 

de lacrimi şi cu o voce tremurândă îi spuse: 

- Mami, te iubesc din tot sufletul. 

Apoi luă pixul şi scrise cu litere de tipar: „ACHITAT ÎN TOTALITATE” 

 
Pagină culeasă de Inst. Ramona LEACH 

Educ. Claudia POENAR  
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 
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VIZIONAREA TV- FACTOR DETERMINANT ÎN APARIŢIA 
HIPERACTIVITĂŢI 

Inst. Ramona LEACH 
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 

 

Deşi televiziunea poate modela comportamente şi mentalităţi nu se poate spune că 

ea favorizează  învăţarea. Studiile unor cercetători în neuropsihologie de la 

Universitatea de Stat din Canberra arată că: “În timp ce televiziunea pare să aibă 
capacitatea de a furniza o informaţie utilă privitorilor şi este ridicată în slăvi pentru 
funcţia sa educaţională – tehnologia televiziunii şi natura experienţei vizionării inhibă, de 
fapt învăţarea, aşa cum este ea concepută de regulă. În timp ce ne uităm la televizor, 
învăţarea care are loc este foarte puţin cognitivă, greu de reprodus, foarte puţin 
analizabilă, puţin bazată pe gândire”. (Mander, 1978) 

Când încercăm să explicăm părinţilor că ar fi mult mai potrivit să-şi petreacă 

timpul cu copiii în loc să-i lase singuri în faţa televizorului, mulţi dintre ei ne privesc 

surprinşi, neîncrezători. Am decis să le prezentăm comportamentul copiilor, care sunt 

„legaţi” de TV, pe durata unei zile, în relaţiile cu copiii şi cu adulţii din grădiniţă: 

agresivitate fizică şi verbală, identificare cu personajele de la televizor (negative), 

irascibilitate, nervozitate excesivă. Aşa reuşim să îi facem să înţeleagă că deşi nu suntem 

de acord cu comportamentul personajelor de pe micul ecran, cu modul lor de a fi sau de a 

gândi, totuşi acestea ni se  vor transmite şi, ni se vor fixa prin vizionare repetată. Nu 

trebuie să ne mirăm observând comportamente anormale la copiii noştri, ei nu fac decât 

să reproducă fidel modelele fizionomice, vestimentare şi comportamentale ale eroilor de 

desene animate sau, în general ale micului ecran. 

Ce greutăţi întâmpinăm în grădiniţă cu aceşti copii care, acasă, petrec ore în şir în 

faţa televizorului? Cum se comportă aceşti copii la activităţile desfăşurate în grădiniţă: 

- incapacitatea de a duce la bun sfârşit activitatea începută; 

- dificultatea de a asculta şi de a urmări (o poveste); 

- acţionează înainte de a gândi; 

- trec rapid de la o activitate (nefinalizată) la altă activitate; 

- nu au răbdare să-şi aştepte rândul; 

- manifestă irascibilitate crescută, sunt în permanenţă agresivi. 

Din discuţiile purtate cu aceşti copii rezultă că vizionarea TV, ocupă în medie mai 

mult de o pătrime dintr-o zi.  

Ce putem  face? – rolul părinţilor: asumarea responsabilităţilor, asigurarea unui 

program sănătos şi stabil de viaţă, desfăşurarea unor activităţi practice  în natură, 

antrenarea copiilor în activităţi casnice, controlul comportamentului/controlul emoţiilor, 

formarea deprinderii de a-şi înfrâna impulsurile sau manifestările care pot să facă rău, 

lor sau celorlalţi, reducerea orelor petrecute în faţa micului ecran. 
Bibliografie: Gheorghe Virgiliu şi colaboratorii, „Efectele micului ecran asupra minţii copilului”, Editura Prodomos, 
2007, Bucureşti 
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PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU GRĂDINIŢĂ 
 

 

Se apropie pentru tine și copilașul tău unul din marile momente: 

prima zi de grădiniţă. Dacă  știe să facă la oliță, se exprimă binișor și 

mănâncă singur, atunci este pregătit pentru marele pas. Nu te gândi 

că este prea mic şi neajutorat. În colectivitate va face progrese 

uimitoare. 

Cea dintâi zi petrecută la grădiniță poate fi un succes sau o adevărată catastrofă. 

Este posibil ca el să accepte schimbarea fără prea mari emoții, mai ales dacă are frați mai 

mari sau a fost obișnuit să-și petreacă timpul alături de copii pe terenul de joacă. Dar, se 

întâmplă deseori să transforme momentul despărțirii de tine într-o adevărată dramă. 

Pentru a preîntâmpina un eventual eșec al copilului, este nevoie de o perioadă de 

pregătire psihologică. Trebuie să-ți ajuți copilul să facă primul său pas ca individ 

independent. Este foarte important să depășească acest moment fără traume. 

Cum îl ajuţi? 

 Obișnuiește-l cu ideea că se poate descurca singur. 

 Încurajează-l atunci când începe să se desprindă de tine. 

 Vorbește-i copilului despre schimbarea care va avea loc în viața lui. 

 Fă-l să înțeleagă de ce trebuie să meargă la grădiniță: că este un copil mare și 

deștept care înțelege multe lucruri, să învețe jocuri, poezii, cântece, să cunoască și 

să se joace cu alți copii. 

 Manifestă afecțiune și înțelegere pentru sentimentele trăite de copil. 

 Ajută-l să-și cunoască viitoarea educatoare și lasă-i impresia că voi două sunteți 

prietene pentru a-i crea sentimentul de siguranță. 

Mesaje pe care trebuie să le eviți! 
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Ce urât ești când plângi! – dacă plânsul copilului este sincer și simte această nevoie 

lăsați-o să se manifeste. Printr-un astfel de mesaj copilul va învăța că este mai bine să nu 

plângă, va deveni un adult incapabil să-și manifeste durerea. 

Vine poliția, câinele, vrăjitoarea, doctorul, nenea să te ia la el acasă etc. – 

astfel de mesaje pot provoca frici noi, frica de a fi separat de părinți, frica de abandon, 

iar scopul părinților nu este acesta. 

Lasă că vezi tu la grădiniță! – această amenințare nu face decât să îndepărteze 

copilul de grădiniță și să privească cu teamă timpul petrecut aici. 

De-abia aștept să te duc la grădiniță și să scap de tine – din păcate copiii mai 

aud și astfel de mesaje. Grădinița va fi pentru ei locul unde sunt abandonați pentru a avea 

părinții liniște. Dacă scopul tău este integrarea și adaptarea pozitivă, vorbiți despre 

avantajele și beneficiile obținute de copil la grădiniță.    

Nu uita! 

 Să-i oferi viitoarei educatoare câteva informații esențiale despre micuţ. Încearcă 

să-i faci o caracterizare obiectivă, să-i spui dacă este timid sau curajos, comunicativ sau 

reținut, încrezător sau anxios, îndemânatic sau stângaci, sociabil sau retras, dacă este 

copil unic, dacă are anumite afecțiuni sau restricții alimentare. 

 Copilul tău are nevoie de un anumit tip de îmbrăcăminte sau încălțăminte: papuci de 

interior (uşori, comozi, curați, fără șireturi), îmbrăcăminte de schimb (chiar la 3 ani se 

poate întâmpla să ajungă prea târziu la toaletă), pantalonași fără bretele, curele, 

închizători complicate, pijamale cu inițialele lui, săculeți sau ghiozdănele personalizate. 
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5 Motive în favoarea frecventării grădiniţei 

 

1. Sociabilitate reprezintă principala achiziţie a 

copilului după intrarea la grădiniţă. Această latură este 

cu atât mai importantă, cu cât depinde de ea integrarea 

ulterioară a copilului în societate. De felul cum micuţul 

se integrează la grădiniţă depinde foarte mult 

modalitatea în care el se va raporta mai târziu la 

oamenii din jurul lui, la problemele şi sarcinile în faţa cărora viaţa îl va aduce. 

Noi, educatoarele punem la cale tot felul de jocuri şi activităţi de grup pentru ca 

micuţul tău să interacţioneze cât mai mult cu ceilalţi copii. Grădiniţa noastră are spaţiul 

adecvat, iar curtea grădiniţei este un mic părculeţ de distracţii. 

        2. Respectarea regulilor - Orarul pe care copilul va fi nevoit să-l respecte, ordinea 

ce domneşte în jurul lui şi disciplina pe care va trebui să o adopte ca urmare a convieţuirii 

în colectivitate vor face din copilul tău un mic soldăţel, care nu va mai face mofturi în 

privinţa orelor de mâncare şi de somn. Însă este cel mai bine ca el să aibă unele 

deprinderi formate de acasă! 

3. Stimulare – activităţile desfăşurate şi informaţiile noi pe care educatoarele le 

aduc vor fi puncte câştigate în experienţa lui de viaţă. Fiecare carte de colorat sau de 

poveşti, fiecare jucărie şi fiecare joc îl vor determina pe micuţul tău să înţeleagă cât mai 

mult din miracolul şi fascinaţia noii lumi care i se înfăţişează. 

Pe zi ce trece vei vedea cum copilul tău ştie mai multe despre lumea înconjurătoare. 

Aproape că o să-ţi pară rău văzând micuţul cum creşte. 

4. Altruism - ajuns la grădiniţă micul alintat va fi învăţat să împartă, să ofere şi să 

primească. Va afla cât de important este să împarţi cu alţii jucăriile pentru a te putea 

bucura mai mult de frumuseţea jocului. În scurt timp, piticul va şti că nu toată lumea se 
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învârte în jurul lui şi se va transforma din acel micuţ centrat pe propria persoană într-un 

copil deschis către lumea din jurul său. 

5. Independenţă - probabil că nici tu, nici alte mămici nu obişnuiesc să-şi înveţe 

copilul să fie independent de foarte mic. Ce poate fi mai frumos decât să simți cât îi ești 

de "necesară"? Copilul învaţă în anii de acasă să se descurce în mare parte doar prin 

mama. Când ajunge la grădiniţă lucrurile se schimbă. Acolo ţi se arată cum să te descurci 

singur. Aşadar, puiul tău va trebui să mănânce singur, să se ducă la baie singur, să rezolve 

anumite sarcini singur, va învăţa să fie independent.  

Credem că te-am convins că grădiniţa oferă un mediu sigur şi plin de afecţiune 

pentru copii. Ştim însă că eşti îngrijorat(ă) pentru copilul tău, gândindu-te tot timpul la 

el, dar nu-ţi fă probleme ... avem instruirea şi talentul necesar pentru a avea grijă de 

micuţul tău. 

Sursa: http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 
Psiholog Caterina SILAŞI 
Prof. Smaranda CIOFLICA 
Prof. Nadina MIGNEA 
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 
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VIAȚA LA GRĂDINIȚĂ 

 

 
 Limbaj, echilibru, noțiune a timpului și a spațiului, vocabular, poezie, muzică, scris... 

Grădinița, printr-o largă paletă educativă, îi învață pe copii să ia cuvântul, să asculte, să 

dialogheze, pentru a înțelege mai bine și pentru a se face înțeleși. 

Intrarea la grădiniță este o deschidere formidabilă spre viață. Atât pentru părinți, 

cât și pentru copii înseamnă o importantă etapă de depășit. Este deci important ca 

părinții să se pregătească pentru toate aceste schimbări, pentru a aborda prima perioadă 

cu blândețe și a favoriza dezvoltarea lor mentală. 

 Grădinița este un loc de învățare, unde copiii se confruntă cu alții, își ascut 

inteligența și creativitatea. Complementară mediului familial, ea nu are nimic de-a face cu 

o creșă ameliorată, deoarece urmează un veritabil plan pedagogic. Ea modifică în 

profunzime jocurile și universul relațional al copiilor și, prin activitățile pe care le 

propune, îi pregătește pentru viitoarea școlarizare. 

 Grădinița posedă un atu esențial: ea îi inițiază pe copii pentru viață! Ajunși într-un 

univers necunoscut, ei experimentează colectivitatea, leagă relații, capătă obiceiuri. 

Confruntați cu copii de vârsta lor care le reflectă propria imagine, vor profita din plin de 

această abordare, dar se vor lovi de asemenea de mici obstacole care îi vor face să 

crească. Continuând să-și construiască personalitatea, vor învăța să se cunoască și să-i 

cunoască pe “ceilalți”, cei cu care relaționează, se joacă, cooperează în activitățile lor. Pe 

scurt, ei ”socializează”. 

 Grădinița este o lume în care adulții sunt diferiți de părinții copiilor sau de restul 

familiei. E vorba de doamnele educatoare. Rolul lor constă în educarea micilor vlăstare, 

respectând ritmurile și nevoile lor. Dânsele se implică în diverse activități și le conduc 

jocurile, menținând o relație afectivă și o disciplină fondată pe limite care sunt ușor de 

respectat. Responsabile de ceea ce se întâmplă în sala de grupă și în materie de 

pedagogie, pregătesc copiii pentru principiile fundamentale ale școlii elementare, printr-o 

pedagogie adaptată stadiului lor de dezvoltare. 

 Grădinița are mai multe obiective: dezvoltarea tuturor capacităților copiilor, atât 

intelectuale cât și fizice, deschiderea spiritului pentru a le permite să-și formeze 

personalitatea și să le ofere cele mai bune șanse de succes ulterior. Simțindu-se 

înconjurați de atenție și apreciați, ei vor câștiga autonomia necesară pentru a continua o 

școlaritate ce va ocupa un sfert din viața lor. Deși activitățile se prezintă sub formă de 

jocuri, ele nu sunt lipsite de obiect: prin intermediul lor, copiii învață să gândească și să-și 

exercite toate facultățile. Găsind plăcere în joc, copiii vor putea să aprecieze, puțin câte 

puțin, activități mai elaborate. 
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 Astfel, se respectă o programă școlară fixată la scară națională, fiecare unitate 

școlară aplicând propriul proiect pedagogic, despre care părinții pot afla. 

Echipa de cadre didactice o concretizează prin patru mari tipuri de activități: 

  Expresia orală și scrisă: Copiii învață să comunice cu ocazia unor situații de 

expresie individuale sau colective. Comentarea unei povestiri sau a unor 

imagini, jocuri vocale, cântece, fragmente muzicale, mici cântece pentru 

copii le dezvoltă vocea, le facilitează stăpânirea limbajului, le ascute 

urechea. Cercuri, linii drepte, jocuri de colorat, alfabet sau copierea 

prenumelui: desenatul le dezvoltă abilitatea manuală și îi familiarizează cu 

scrisul. 

 Activități fizice:  Recreerea și exercițiile fizice programate le permit 

copiilor să-şi cunoască corpul și favorizează coordonarea mișcărilor și libera 

expresie corporală. 

 Știință și tehnică: Grădinărit, bricolaj, fabricarea și așezarea obiectelor, 

jocuri, materiale, asamblare și montare sau informatică, toate acestea îi 

pasionează pe copii. Își exercită simțul observației și capacitatea de a 

descoperi lumea. 

 Artă și estetică: Copiii își dezvoltă spiritul creativ și capacitatea de 

imaginare prin descoperirea uneltelor și tehnicilor. Ei se familiarizează cu 

formele de artă prin reproduceri, video, vizitarea muzeelor sau a 

expozițiilor. 

  Între 3 și 6 ani, ziua la grădiniță este ”lungă”, dar este punctată de ritualuri 

care concură la a oferi repere în timp. De la grupa mică la cea mare, fiecare categorie de 

vârstă beneficiază de un ritm și de un învăţământ specific, ce urmează evoluția naturală a 

copiilor.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

„Copilul tău – ghid practic de la naştere la 6 ani”, - Enciclopedie Larousse, Editura Rao, 
2007. 

Realizat de Institutor Olguţa STÂNGA 
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 
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VIZITĂ LA BIBLIOTECĂ 
Preşcolarii grădiniţei „Floare de Colţ” Brad au vizitat  

Biblioteca Municipală „Gheorghe Pârvu”          
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PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL „GRĂDINIŢĂ – FAMILIE” 

Prof. Aurelia ANA  

Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 
 

PROMOVAREA COLABORĂRII, A SCHIMBULUI DE INFORMAŢII ŞI A EXEMPLELOR 

DE BUNĂ PRACTICĂ 

         “Cea mai importantă parte a meseriei de părinte este dragostea, precum şi timpul şi 

energia pe care le cheltuieşti ca să-i ajuţi pe copii. Deşi iubirea e cea mai importantă 

cerinţă, ea singură nu e suficientă. Dacă părinţii nu înţeleg care sunt nevoile unice ale 

copiilor lor, nu sunt capabili să le ofere ceea ce ei au nevoie astăzi. E posibil ca părinţii să 

le dăruiască iubire, dar nu în modul cel mai folositor pentru dezvoltarea lor ulterioară”.  

           Dr. John Gray 

         În contextul deschis de discuţia educaţiei timpurii, problematica instituţionalizării 

copiilor la vârsta preşcolară este extrem de delicată şi importantă. Înscrierea copiilor în 

grădiniţă presupune apariţia unor forme noi şi alternative de sprijin în care educaţia se 

manifestă ca o acţiune unitară, coerentă, scopul educaţiei preşcolare nefiind acela de a 

preda copilului cunoştinţe specifice, ci de a-l ajuta să îşi îndrepte eforturile  şi să 

construiască un sistem de căi şi de conexiuni care nu va cere să fie reconstruit mai 

târziu. 

         Educaţia preşcolară oricât de bine gândită ar fi şi sprijinită de mijloace materiale, 

nu este eficientă dacă nu este cunoscută de părinţi. “Familia românească este puternică 

prin tradiţiile şi prin modelele pe care le transmite generaţiilor tinere”, (Ecaterina 

Vrăşmaş, 2000). În familie sunt păstrate şi consolidate o serie de modele socio- 

culturale, uneori rigide, considerate “bariere” în educaţia modernă. 
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         Aşa cum lumea întreagă este astăzi altfel, şi copiii noştri sunt diferiţi. Nu mai 

răspund unei educaţii bazate pe sentimentul de teamă! Se simte nevoia acută la nivel 

social şi individual să se schimbe modele, atitudini şi percepţii sociale, nu numai pentru că 

astăzi vorbim de “Drepturile copilului” şi de “Programe de educaţie timpurie”, ci pentru 

că educaţia, ca acţiune eficientă impune o schimbare de modele şi de atitudini. 

         Astăzi mai mult ca niciodată, părinţii au mai puţin timp de a se dedica educaţiei 

copiilor. Din acest motiv, este esenţial ca ei să înveţe ce este important pentru copiii lor. 

Acest lucru nu numai că îi va ajuta să-şi folosească timpul mult mai eficient, dar le va da 

motiv, de asemenea să găsească mai mult timp. O cunoaştere mai mare a nevoilor copiilor 

lor îi determină pe părinţi să-şi petreacă mai mult timp cu aceştia. 

         Pornind de la aceste puncte de vedere şi pentru realizarea unei eficiente colaborări 

cu familia am iniţiat un “Protocol de colaborare GRĂDINIŢĂ-FAMILIE” în baza căruia se 

promovează cooperarea, schimbul de informaţii şi exemplele de bună practică. Acţiunile 

desfăşurate în cadrul acestui protocol au pornit de la adevărul că familia trebuie 

sprijinită să-şi cunoască copiii, să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi 

creşterea lor armonioasă. 

         În demersurile noastre am demonstrat că este nevoie de încredere în rolul şi 

funcţia educativă a familiei şi mai ales de o comunicare eficientă cu întreaga societate. 

La toate vârstele, dar mai ales la cea preşcolară, copilul are nevoie de încredere şi 

valorizare, are nevoie de intervenţie din partea părinţilor şi de sprijin direct. 

        Protocolul de colaborare  cu familiile copiilor au avut ca punct de plecare principiile 

educaţiei timpurii care au fost discutate în cadrul lectoratelor cu părinţii. Prezentăm 

doar câteva: 

 Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice şi particulare; 
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 Educaţia este continuă, ea începe din primele momente ale vieţii şi durează cât 

aceasta; 

 În centrul actului educativ trebuie să stea copilul cu cerinţele sale individuale; 

 Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă jocul; 

 Nevoile copilului sunt cerinţe importante pentru educaţie, ele sunt diferite de la copil 

la copil şi de la o perioadă la alta; 

 Nevoile, cerinţele copilului sunt nu numai cele de bază (de îngrijire, cunoaştere şi de 

hrană) ci şi cele afective (de dragoste, securitate afectivă şi întărire pozitivă a 

acţiunilor) dar şi de acţiune (prin joc liber ales); 

 Educaţia timpurie nu se adresează ”copiilor“, ci fiecărui copil în parte. 

         Colaborarea cu familia a urmărit în primul rând schimbul de informaţii, influenţarea 

reprezentărilor realităţii despre educaţie, formarea unor atitudini şi comportamente noi 

pe baza exemplelor, însuşirea, înţelegerea, analizarea şi evaluarea unor fapte. Aceste 

acţiuni s-au derulat în cadrul Proiectului Naţional ”Educaţi aşa” prin care părinţii au 

înţeles mai bine ce drepturi şi responsabilităţi au precum şi în cadrul acţiunilor CRED 

(Centrul de Resurse, Educaţie şi Dezvoltare) care se desfăşoară lunar potrivit planului 

managerial, întocmit de Echipa CRED. 

 OBIECTIVELE  GENERALE: 

 Democratizarea educaţiei prin atragerea părinţilor ca parteneri în actul 

educaţional, luarea unor decizii comune privind educaţia copiilor; 

 Cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor educaţiei preşcolare, a 

particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului, pentru a evita riscul unei 

prestaţii educative ineficiente sau al unor influenţe negative, ca efect al 

greşelilor pedagogice;  
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 Sprijinirea conducerii unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale, atât în activităţile curriculare cât şi 

extracurriculare;  

 Atragerea de sponsorizări; 

 Desfăşurarea de activităţi financiare strict reglementare, în folosul grupei şi al 

grădiniţei.  

C A L E N D A R U L    A C Ţ I U N I L O R  

r e a l i z a t e  în c ad r u l  p a r t e n e r i a t u l u i  g r ă d i n iţ ă –f a m i l i e 

Tema Modalităţi de realizare 

Parteneriatul grădiniţă – familie 

deziderat pentru o educaţie 

eficientă 

- Dezbatere. Referate prezentate de 

educatoarele grupelor:  

- “ Modernizarea metodelor de educaţie”  

      (Dr.John Gray); 

- Chestionare pentru părinţi ”Copilul meu” ; 

- Activităţi interactive în cadrul C.R.E.D. 

 -“Împreună pentru binele copiilor 

noştri” - modalităţi de sprijinire a  

grădiniţei pentru dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale atât 

pentru activităţile curriculare cât 

şi extracurriculare. 

- Dezbateri interactive, stabilirea unor proiecte 

comune; 

- Atragerea unor surse extrabugetare cu sprijinul 

comitetelor de părinţi. 

 -“În aşteptarea lui Moş Crăciun” - 

Cunoaşterea tradiţiilor locale;  

-„Colindul copiilor” / „Colindăm la 

case mari - la case de gospodari”. 

- Părinţii în colaborare cu educatoarele pregătesc 

recuzita şi costumele, asigură sponsorizarea 

acţiunilor, colaborarea cu partenerii educaţionali; 

- Program de colinde şi obiceiuri tradiţionale – 

„Împreună - la colindat”; 

-“Cele cinci mesaje ale educaţiei 

pozitive - Lista recompenselor “ , 

Dr. John Gray 

 -Metode de educaţie pozitivă 

pentru creşterea unor copii 

cooperanţi, încrezători, nu supuşi. 

- Invitarea unor specialişti – medici, psihologi, cadre 

didactice - studiu de caz, referate pe tema educării 

copilului preşcolar (principii şi metode didactice); 

„Focus – group”. 

-Tulburările de limbaj – - Invitarea unui logoped – dezbateri, masă rotundă. 
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particularitate de vârstă sau 

defect de vorbire? 

-Efectele acţiunilor educative în 

plan moral: “Mama –cea mai iubită 

fiinţă”. 

-“Tot ceea ce sunt sau sper să 

ajung datorez îngerului meu, 

mama”. 

- Expoziţii la nivel de oraş realizate în cadrul 

parteneriatelor cu alţi parteneri educaţionali (Clubul 

Copiilor, şcolile  cu clasele  partenere); 

- Program artistic dedicat Zilei de 8 Martie. 

-„Târg de Paşte” -“Fapte bune în 

ajun de Paşte” - 

-Activităţi gospodăreşti şi 

antreprenoriale dedicate sprijinirii 

familiilor cu posibilităţi materiale 

deficitare; 

- Realizarea unor expoziţii cu vânzare şi 

valorificarea produselor muncii comune educatoare -  

copii – părinţi. 

- Participarea copiilor şi părinţilor la slujbe 

religioase cu prilejul sărbătorilor pascale, la acţiuni 

de ajutorare a familiilor sărace. 

-“Cei 7 ani de-acasă” -“Educaţia 

bazată pe dragoste –împotriva 

educaţiei bazată pe frică”;  

-“Ascultarea şi înţelegerea - 

adevărul; ”Adaptarea voinţei 

părinţilor sau cedarea în faţa 

copilului”; ”Greşeli obişnuite”; “În 

curând vom fi şcolari”. 

- Seminar şi dezbatere “Părinţii şi educatoarea - 

modele în educaţia copiilor de vârstă şcolară”; 

 

 

- Realizarea unor activităţi demonstrative pentru 

părinţi şi învăţătorii claselor a IV-a. 

-“Copiii - viitorul nostru”; 

-”Drepturile mele-drepturile 

copilului”; Dezvoltarea voinţei, 

formarea încrederii şi cooperării – 

modernizarea metodelor de 

educaţie; 

-Acţiuni dedicate încheierii anului 

şcolar. 

- Implicarea părinţilor în organizarea şi 

sponsorizarea acţiunilor dedicate manifestărilor 

prilejuite de “Ziua copilului” (carnaval, spectacole, 

concursuri sportive, ş.a); activităţi demonstrative, 

serbări, excursii tematice, întâlniri tematice. 

- Consiliere pe teme educative 

legate de evoluţia copiilor în 

cadrul programului educativ 

instituţionalizat, corelat cu 

comportamentele şi atitudinile 

manifestate în sânul familiei; 

-Teme educative, dezbateri pe tema abordată de 

celebrul Dr. John Gray ”Copiii sunt din rai”, Editura 

Vremea , 2001, Bucureşti. 

-”Împreună pentru copiii noştri”; 

- “Familia în sala de clasă” 
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- Antrenarea părinţilor în acţiuni 

de autogospodărire şi 

autofinanţare; 

- Vizite ale educatoarei la 

domiciliul copiilor pentru a 

cunoaşte manifestările acestuia în 

familie; 

- Participarea periodică a 

părinţilor la acţiunea “O zi în 

grădiniţă”; 

- Acţiuni cu participarea unor 

invitaţi – specialişti ai domeniilor 

abordate în parcurgerea 

programei preşcolare; 

- Derularea Proiectului Naţional 

“Educaţi aşa”; 

- Desfăşurarea acţiunilor lunare în 

cadrul C.R.E.D. 

   Parteneriatul „Grădiniţă - Familie” presupune, cooperare, muncă în echipă, cadru 

didactic – părinte, stabilirea unor obiective comune pentru educarea copiilor.  

 Grădiniţa a găsit răspuns la multe probleme ale părinţilor. Acceptarea sprijinului 

reciproc, comunicarea, cooperarea educatorilor şi a părinţilor dovedeşte că a şti nu 

înseamnă nimic dacă ştiinţa ta nu o împărtăşeşti celorlalţi cu emoţie şi forţă spirituală. 

BIBLIOGRAFIE: 

Dr. John Gray, “Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus…Copiii sunt din Rai”, 

EdituraVremea, Bucureşti, 2001; 

Ecaterina Vrăsmaş, “Dimensiuni ale educaţiei timpurii în România”, studiu tipărit cu 

sprijinul UNICEF, Bucureşti, 2000; 

Liliana Ezechil, Mihaela Păiş Lăzărescu,”Laborator preşcolar”, Editura Vδ I.Integral, 

Bucureşti, 2002; 

Viorica Preda, “Grădiniţa altfel”, Editura Vδ I.Integral, Bucureşti, 2003 
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Pagină realizată de  
Prof. Alina DEZSO  
       Ed. Maria LUP 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 
 

 

        iTeach este o platformă online pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 

didactice prin încurajarea participării şi a schimbului de resurse, facilitarea colaborării, 

formarea competenţelor pedagogice şi de specialitate. 

          iTeach propune crearea unui mediu virtual avansat destinat dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice, care integrează instrumente web şi facilităţi specifice 

comunităţilor virtuale, pentru informare şi formare, pentru facilitarea schimbului de 

experienţă, pentru dezvoltarea de proiecte didactice la distanţă, pentru colaborare 

socio-profesională, pentru familiarizarea naturală cu noile tehnologii. 

           Colectivul Grădiniţei „Floare de Colţ”, Brad, dintr-o continuă dorinţă de 

perfecţionare, a descoperit acest site. Cursurile pe care le-am desfăşurat până în acest 

moment sunt: 

           „Introducere in eTwinning”- Cursul "Introducere în eTwinning" se adresează 

cadrelor didactice înscrise pe portalul european www.etwinning.net, care au experienţă 

redusă în valorificarea Acţiunii eTwinning pentru activităţile didactice sau de dezvoltare 

profesională. Cursul urmăreşte să-i familiarizeze pe participanţi cu scopurile şi cu 

misiunea eTwinning, precum şi să le dezvolte capacităţile de bază pentru utilizarea 

instrumentelor oferite de acest program european. 

             Intel Teach Elements: Evaluarea în şcolile secolului XX I -Acest curs vă oferă 

informaţiile şi instrumentele de care aveţi nevoie pentru a implementa noi abordări ale 

evaluării cu care să răspundeţi nevoilor elevilor secolului XXI. Cursul este dezvoltat de 

compania Intel şi susţinut în România de TEHNE - Centrul pentru Inovare în Educaţie.  

            Intel Teach Elements: Abordari bazate pe proiecte "- Abordări bazate pe 

proiecte", primul curs din seria Intel Teach Elements, ajută cadrele didactice să-şi 

îmbunătăţească înţelegerea abordărilor bazate pe proiecte şi aplicarea acestora în 

contextul şcolii secolulului XXI. După o lecţie introductivă care vă familiarizează cu 

spaţiul cursului, sunt disponibile cinci lecţii cu elemente teoretice şi practice.  Cursul 

este susţinut de TEHNE - Centrul pentru Inovare în Educaţie. 

      Site-ul  iTeach oferă oportunitatea tuturor cadrelor didactice să comunice între ele, 

să schimbe informaţii, să se perfecţioneze şi să se formeze fără a impune o deplasare în 

alt oraş sau costuri materiale. 

 

http://www.etwinning.net/
http://www.tehne.ro/
http://www.tehne.ro/
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Prof.  Alina DEZSO  
Grădiniţa  „Floare de colţ” Brad 

PROIECT EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL 

„BIODIVERSITATEA ÎNSEAMNĂ VIAŢĂ – BIODIVERSITATEA 

ESTE VIAŢA NOASTRĂ” 

 

AN ŞCOLAR 2010 – 2011  

 

ENO-ENVIRONMENT ONLINE -  JOENSUU, FINLANDA 

 
- Prezentare- 

 

 ENO-Environment Online este o şcoală virtuală globală care doreşte 

conştientizarea copiilor şi adulţilor asupra problemelor de mediu cu care planeta noastră 

se confruntă. Pe parcursul unui an şcolar, sunt propuse patru teme ecologice de bază care 

sunt studiate la nivelul fiecărei intituţii de învăţământ implicate. 
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 ENO este o reţea de şcoli de pe întreg mapamondul, extrem de activă şi în 

dezvoltare continuă. Acţiunile sale se derulează încă din anul 2000 şi este administrată 

de oraşul Joensuu, Finlanda.   

 Ideea principală este de a accentua aspecte ale mediului natural global şi de a-l 

include în cel global: acţionează local – gândeşte global. Informaţia este inventariată la 

nivel local, iar apoi distribuită la nivel global pe website. Învăţarea este centrată pe elev, 

prin activităţi derulate online sau offline. La sfârşitul studiului unei teme de învăţare, se 

iniţiază şi derulează o săptămână de campanie pe tema respectivă, prilej pentru 

preşcolari de a împărtăşi rezultatele activităţilor derulate  şi de a se evidenţia în cadrul 

comunităţii locale. Ei devin mici ambasadori ce susţin dezvoltarea comunităţii locale 

respective, a regiunii în care locuiesc. 

  

PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII  LA NIVEL  LOCAL PROPUSĂ DE  ENO 

ENVIRONMENT ONLINE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educarea tineretului în spirit ecologic a fost, este şi va rămâne în viitor, una dintre 

ţintele prioritare ale aproape fiecărui sistem educaţional din lume. Gestionarea calculată 

a resurselor planetei, protejarea faunei şi florei, diminuarea surselor de poluare a 

mediului înconjurător, reciclarea, trebuie conştientizate din punct de vedere al 

importanţei fiecăreia în sine, de către tineri, viitori adulţi. Atitudinea proecologică a 

fiecăruia depinde de gradul de conştientizare a problemelor de mediu cu care omenirea 

se confruntă în zilele noastre, de consecinţele grave ce preced unele activităţi pe care 

încă le desfăşurăm fără a ne gândi la viitor. 

         Activităţile pe teme ecologice propuse în cadrul acestui proiect educaţional se 

doresc a fi o oportunitate oferită copiilor de a se implica în mod direct în problematica 

ecologiei, de a-şi însuşi comportamente pozitive faţă de mediu, de a propaga principiile 

 

GRUPA ENO 

GRADINITA/SCOALA 
ENO

SAT/ORAS

COMUNITATEA 
VIRTUALA GLOBALA

GRĂDINIŢA ESTE O PARTE A COMUNITĂŢII, ÎNSĂ TOATĂ 
COMUNITATEA PARTICIPĂ LA ÎNVĂŢARE 
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ecologice, de a lua atitudine în cazul în care asistă la încălcarea acestora. Plantarea 

copacilor sau promisiunea de a economisi apa, curentul electric, carburanţii, sunt doar 

câteva aspecte practice prevăzute în cadrul activităţilor de învăţare şi a Campaniilor ce 

urmează a fi derulate.  

         Pe de altă parte, implicarea altor factori educaţionali (specialişti în silvicultură, 

profesor de biologie, părinţi), ne conduc spre ideea eficienţei proiectului nu doar în ce 

priveşte nivelul preşcolar, ci cu impact la nivelul comunităţii din care grădiniţa face parte, 

constituind exemplu de bună practică pentru alte şcoli şi grădiniţe din oraş, dar şi pentru 

locuitorii acestuia. 

  

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

 

1. Lansarea proiectului de către Eno Environment Online: 1 septembrie 2010 

http://www.joensuu.fi/eno/themes/schedule0910.htm2 

2. Înscrierea grădiniţei pe site-ul Eno Environment Online în perioada 1 – 15 septembrie 

2010. http://www.joensuu.fi/eno/themes/schedule0910.htm 

  

                                                                                      
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.joensuu.fi/eno/themes/schedule0910.htm2
http://www.joensuu.fi/eno/themes/schedule0910.htm
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PROIECT EDUCAŢIONAL INTERNAŢIONAL 

“SPRING DAY” – “PRIMĂVARA EUROPEANĂ” 

AN ŞCOLAR 2009 – 2010  

Pagină realizată de prof. Alina DEZSO 

Educ. Maria LUP 

Grădiniţa „Floare de colţ” Brad 

 

SPRING DAY EUROPE – 2010 

“ANUL EUROPEAN AL COMBATERII SĂRĂCIEI 
 ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE” 

 
„Primăvara europeană” este o campanie anuală ce se desfăşoară între 22 martie şi 

30 iunie 2010 şi la care pot participa toate şcolile primare şi gimnaziale, precum şi liceele 

din Europa. Cadrele didactice şi elevii care se alătură campaniei pot participa la o gamă 

largă de activităţi, concursuri şi dezbateri. Aceste manifestări inserează tematica 

europeană în demersul pedagogic într-un mod inovator şi creativ. 

În fiecare an, campania se axează pe o temă specială. Anul acesta, ea este 

dedicată „cetăţeniei şi drepturilor fundamentale”. Iniţiativa „Primăvara europeană” 

atrage atenţia elevilor asupra unor aspecte-cheie de natură economică, socială şi politică. 

2010 este şi Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, iar 
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campania  „Primăvara europeană” subscrie la obiectivele acestuia stimulând organizarea 

de întâlniri şi dezbateri care contribuie la modelarea viitorului Europei. În plus, 

activităţile şi concursurile campaniei se vor axa şi pe o serie de teme de larg interes 

precum biodiversitatea şi modificările climatice. 

T THIS Obiectivul principal al campaniei “Primăvara europeană” este de a organiza 

activităţi prin intermediul cărora elevii să reflecteze la Europa şi să-şi exprime opiniile 

pe marginea acestui subiect. Portalul „Primăvara europeană” oferă cadrelor didactice un 

corp amplu de materiale didactice, care pot fi adaptate cu uşurinţă la lecţiile acestora. 

Şcolile participante pot organiza una sau mai multe manifestări circumscrise campaniei, 

după care îşi pot împărtăşi experienţele pe site. 

Campania contribuie, de asemenea, la conceperea unor activităţi de învăţare creativă, 

care stimulează utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. PROJECT IS 

FUNDED BY THE EUROPEAN UNION HIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN 

UNIO 

FONDATOR AL PROIECTULUI: UNIUNEA EUROPEANĂ, CU SEDIUL ÎN 

BRUXELLES. 

Echipa European Schoolnet (EUN) care coordonează campania „Primăvara 

europeană” din Bruxelles: 

          Marc Durando,director executiv 

Santi Scimeca, manager de proiect 

Janos Blasszauer, coordonator de proiect 

Alessandra D'Angelo, coordonator conţinut web 

Sofia Aslanidou, coordonator vizite şcolare 

Gabriela Collado, coordonator activităţi şi concursuri online 

Diane Kelecom, coordonator comunicare 

Nathalie Scheeck, coordonator traduceri 

Ivo Šír, administrator de sistem 

Mourad Etbaz, coordonator tehnic site 

Jose A. Fernandez, programator Java 

Yves Beernaert, coordonator evaluare. 

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE: 

   “SĂ DESCOPERIM ŢĂRILE UE!” 

Participare: 

Grupe de 4-5 copii 

Pregătirea activităţii: 

 Copiii vor începe prin a identifica ţările UE pe o hartă. Apoi, fiecare va prezenta 

informaţiile pe care le deţine despre respectivele ţări (limbă, cultură, tradiţii etc.). 

 

Adresa poştală: 
European Schoolnet (EUN) 
Rue de Trèves, 61 
1040 Bruxelles 
Belgia 

 

Adresa WEB: 

springday@eun.org 
 

mailto:springday@eun.org
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Activitatea propriu-zisă: 

 Grupele vor alege câte o ţară a Uniunii Europene şi vor căuta informaţii despre 

acestea. Apoi vor realiza o prezentare pentru restul clasei. Prezentările pot include: 

• dansuri tradiţionale: identificaţi şi învăţaţi un dans popular; folosiţi costume 

tradiţionale, realizate acasă. 

• preparate culinare tradiţionale: prepararea acestora. 

• geografie: folosiţi fotografii, videoclipuri, materiale de informare turistică, obiecte 

reprezentative etc. 

• biodiversitate: prezentarea faunei şi florei specifice cu ajutorul miniaturilor din 

plastilină. Acolo unde este posibil, se pot organiza vizite la grădina zoologică, într-o 

rezervaţie naturală, drumeţii în pădure. 

• patrimoniul cultural, drapel, imn etc: identificare, descriere, desene/pictură/cântece. 

 Grupele vor fi identificate cu ajutorul ecusoanelor puse la dispoziţie de cadrele 

didactice. Activitatea poate fi realizată sub forma unei vizite, în cadrul căreia o clasă o 

invită pe cealaltă să admire, să deguste, să danseze şi să pună întrebări. 

 Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană).  

- o fotografie (obligatorie) reprezentând activitatea şi un videoclip (opţional) (*)  

- descriere, o pagină (*). 

(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din „Ghidul 

cadrului didactic”.  

 Limbi uzitate: 

- limba naţională. 

- un rezumat în traducere (în engleză, franceză sau germană): nu este obligatoriu, însă 

recomandabil. 

 Termen-limită: 

 Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2010. Lucrările trimise 

după această dată nu vor fi luate în consideraţie. 

 

   “PODCAST  TEMATIC”- invitarea unor personalităţi în grădiniţă, realizarea  

                                    unui interviu,   

  Grupa de vârstă: 5-20 de ani 

Participare: Individual sau în grupe de 3-5 elevi 

Pregătirea activităţii: 

Elevii vor pregăti întrebări despre una dintre temele „Primăverii europene 2010” 

(cetăţenie, tratatul de la Lisabona, excluziune socială şi combaterea sărăciei,modificările 

climatice, biodiversitate). Anterior redactării interviului, cele mai interesante întrebări 

vor fi selectate la nivelul clasei. Un expert de pe plan local va fi intervievat în prezenţa 

elevilor (exemple de experţi: un funcţionar public din cadrul unei autorităţi locale, 



Revista „Floare de colţ” 

 

 

58 

cercetători de la universitatea din localitate, tehnicieni, alţi experţi pe teme de interes, 

vizitatori etc.). 

 În cazul grupelor de vârstă 5-8 ani şi 9-12 ani, interviul propriu-zis va fi realizat 

de un cadru didactic, iar concluziile vor fi desprinse alături de elevi. 

 În cazul grupelor de vârstă 13-15 ani şi 16-20 ani, interviul propriu-zis va fi 

realizat de elevi, iar concluziile vor fi desprinse în prezenţa cadrului didactic 

coordonator. 

 

Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană). 

- interviul creat de elevi, în format audio (*). 

- fotografie sau videoclip (opţional). 

- descriere, o pagină (*). 

(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din „Ghidul 

cadrului didactic”. 

 

Limbi uzitate: 

- limba naţională. 

- un rezumat în traducere (în engleză, franceză sau germană): nu este obligatoriu, însă 

recomandabil. 

 

Termen limită: 

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2010. Lucrările trimise după 

această dată nu vor fi luate în consideraţie.                                                           

  “CINE ŞTIE, CÂŞTIGĂ!” – concurs de cultură generală; 

 

       Participare: pe grupe sau întreaga clasă 

 

Pregătirea activităţii: 

 Un grup de elevi mai mari (o clasă) va prezenta unor elevi mai mici tema care va 

face obiectul concursului (cetăţenie, tratatul de la Lisabona, Excluziune socială şi 

combaterea sărăciei, modificările climatice, biodiversitate). Apoi vor organiza un concurs 

„Cine ştie câştigă!” pentru una sau mai multe clase de elevi mici, concurs având tema 

prezentată anterior. Rezultatele concursului vor fi evaluate de un juriu format din elevi 

mari. Juriul va alege clasa câştigătoare. Câştigătorii vor primi câte o „bulină roşie”. 

Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană). 

- chestionarul conceput de elevi (*). 

- prezentarea temei alese şi motivaţia alegerii, o pagină (*). 
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(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din 

„Ghidul cadrului didactic”. 

Limbi uzitate: 

- limba naţională. 

- un rezumat în traducere (în engleză, franceză sau germană): nu este obligatoriu, însă 

recomandabil. 

Termen-limită: 

 Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2010. Lucrările trimise 

după această dată nu vor fi luate în consideraţie.  

 

 CONCURSURI: 

  “FII PROFESOR PENTRU O ZI!” 

Grupa de vârstă: 9-12, 13-15 şi 16-20 ani 

Participare: Individual sau grupe de 3-5 elevi 

Descrierea concursului: 

Un grup de trei elevi vor deveni cadre didactice pentru o zi. 

Elevii vor fi identificaţi cu ajutorul ecusoanelor din trusa cadrului didactic. 

Aceştia se vor documenta pe marginea uneia dintre temele de mai jos: 

• Cetăţenie şi drepturi fundamentale (tratatul de la Lisabona): importanţa 

acestora pentru cetăţenii Uniunii Europene şi pentru mine. 

• Cum îi poate ajuta Europa pe tinerii săi cetăţeni? Combaterea sărăciei şi a 

excluziunii sociale, protecţia mediului înconjurător, posibilitatea de a studia şi munci în 

străinătate (sistemul Erasmus, CV-ul european etc.). 

• Să descoperim ţările UE: geografie, cultură, gastronomie tradiţională, natură, 

dezvoltare durabilă etc. 

• Date despre schimbările climatice, pe care trebuie să le cunoască toţi copii: 

informaţii despre consecinţele activităţilor umane şi despre modul în care putem reduce 

impactul nostru asupra mediului. 

Elevii vor prezenta tema aleasă colegilor de clasă şi vor propune activităţi conexe 

(artistice, discuţii, joc de rol etc.). 

Opţional: Pot participa şi prietenii şi familiile elevilor. 

Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană). 

- material video, prezentare PowerPoint, WebQuest (*). 

- descriere, o pagină (*). 

(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din „Ghidul 

cadrului didactic”. 

Limba de comunicare: 

- Limba naţională. 
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- Rezumat în traducere (în engleză, franceză sau germană): nu are caracter obligatoriu, 

însă e recomandabil. 

Termen-limită: 

Termenul-limită de trimitere a lucrărilor este 31 mai 2010. Lucrările trimise după 

această dată nu vor fi luate în consideraţie. 

 “FILMUL MEU DESPRE SCHIMBĂRILE CLIMATICE!”  

Grupa de vârstă: 9-12, 13-15 şi 16-20 ani 

Participare: individual sau grupuri de 3-5 elevi 

Descrierea concursului: 

În cadrul ediţiei din acest an, tematica modificărilor climatice va fi abordată din 

următoarele perspective: 

• Tot ce trebuie să ştie copiii despre modificările climatice: Filmul trebuie să 

prezinte informaţii despre consecinţele activităţilor umane asupra modificărilor 

climatice şi despre contribuţia fiecăruia la reducerea impactului acestora. 

• „Cum pot combate şcolile modificările climatice?”: Pe baza studiului preliminar şi 

a interviurilor cu alţi copii, elevii vor propune diferit soluţii prin care şcolile pot combate 

modificările climatice. 

  “URME DE ANIMALE!” 

Grupa de vârstă: 5-8 ani 

Participare: individual sau grupuri de 3-5 elevi 

Descrierea concursului: 

Elevii vor crea machete din argilă cu urme de animale existente sau dispărute 

(dinozauri). În acest scop, elevii se vor documenta pe marginea animalelor alese: trăsături 

principale, habitate, adaptare la mediu, ţările în care se găsesc (localizare pe hartă) etc. 

Speciile trebuie să se regăsească în Europa. Lucrările pot fi expuse apoi în cadrul unei 

expoziţii destinate altor colective de elevi. Cadrele didactice se vor asigura că fiecare 

urmă este însoţită de o mică imagine a respectivului animal, precum şi de numele acestuia. 

Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană). 

- imagini: fotografie sau film (*). 

- lista animalelor ale cărora urme apar în imagini. 

(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din „Ghidul 

cadrului didactic”. 

Termen-limită de participare: 

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 31 mai 2010. Lucrările trimise 

după această dată nu vor fi luate în consideraţie. 

  “BIO – MĂŞTI!” 

Grupa de vârstă: 5-8 ani 
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Participare: individual sau grupuri de 3-5 elevi 

Descrierea concursului: 

Cu ajutorul tehnicii „papier-mâché”, elevii vor realiza măşti de 

animale/plante/flori. Măştile trebuie să prezinte trăsăturile principale ale 

animalului/plantei/florii. În acest scop, elevii se vor documenta pe marginea 

animalelor/plantelor alese: trăsături principale, habitate, adaptare la mediu, ţările în 

care se găsesc (localizare pe hartă) etc. Speciile trebuie să se regăsească în Europa. 

Cadrele didactice se vor asigura că fiecare mască este însoţită de numele 

animalului/plantei alese. 

Formatul lucrărilor participante: 

- titlu (în engleză, franceză sau germană). 

- imagini: fotografie sau film (*). 

- lista animalelor reprezentate. 

(*) Important: Consultaţi cerinţele tehnice privitoare la „formatul lucrării” din „Ghidul 

cadrului didactic”. 

Limbi uzitate: 

- limba naţională. 

- un rezumat în traducere (în engleză, franceză sau germană): nu este obligatoriu, însă 

recomandabil. 
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ASPECTE ALE ACTIVITĂŢILOR DERULATE  ÎN GRĂDINIŢĂ CU OCAZIA 

ZILEI EUROPEI 
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Parteneriat educaţional intercultural  
„Frăţior şi surioară” 

Educ.  Marioara GOIA 
Prof. Mihaela FAUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Cine spune intercultural, …spune interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, 

solidaritate obiectivă. Spune, de asemenea, dând deplinul sens termenului cultură: recunoaşterea 

valorilor, a modului de viaţă, a reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane 

( …), în interacţiunea lor. 

Micheline Rey 

   

 În învăţământ, culturile se cer a fi studiate într-o manieră comparativă şi, în acelaşi timp, 

complementară. Educaţia interculturală trebuie să vizeze mai întâi dirijarea interesului copiilor 

înspre teritorii spirituale inedite, altele decât cele încetăţenite. 
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     Ce înseamnă interculturalitate?   

 

 

Interculturalitatea este termenul ce 

denumeşte contactul dintre culturi, 

existenţa unui dialog între acestea şi nu 

în ultimul rând   interacţiunea şi 

influenţa pe care o primesc reciproc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/www.tuna.ro/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=54
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1687/2421232/1/steague.jpg
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GRĂDINIŢE ÎNFRĂŢITE ÎN PROIECTUL INTERCULTURAL 

“FRĂŢIOR ŞI SURIOARĂ” 

RESPECTĂM VALORILE ŞI  
TRADIŢIILE CULTURALE ALE FIECĂRUIA 

 

 

Grădiniţa Grupului Şcolar 

„Teglaş Gabor” Deva 

 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Petrila 
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