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Argument 

Micul Prinț… un personaj minunat de poveste… cum care poveste? Povestea 

noastră… a copiilor de la grădiniță… Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" din 

Baia Mare, un loc plăcut, minunat, scăldat în aer şi lumină! Un loc care arată și ne face să 

ne simțim ca acasă!  

 

De cum deschidem uşa, totul pare rupt dintr-o poveste. O poveste cu imagini viu 

colorate care ne întâmpină, flori și expoziții cu minunate creații lucrate cu atâta drag și 

pricepere de mânuțe dibace, chipuri de copii care ne zâmbesc și ne împărtășesc din veselia 

și frumusețea copilăriei lor, o mie şi una de jucării care ascund secrete care abia așteaptă 

să fie explorate și care dau atâta bucurie şi viaţă mânuţelor care le frământă. Fiecare 

colțișor și fiecare piesă de mobilier pare să-și spună povestea, o poveste a cunoașterii și 

toate par să te atragă în această lume fermecată de unde nu ai mai vrea să pleci 

. 

La noi, educatoarea se îngrijeşte de toate! Ea pune totul 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.  

 

Aici puteți întâlni zilnic exploratori, constructori, gospodine, pictori, oameni de 

știință, actori, deoarece grădinița noastră este locul care dă frâu liber imaginației și 

dorinței de cunoaștere și explorare. Cadrele didactice de aici îi sprijină pe cei mici în 

achiziționarea de cunoștințe, deprinderi, în satisfacerea curiozității, clădind pas cu pas 

bagajul de cunoștințe atât de important pentru mai departe, în viața de școlari. 

 

Aceasta este grădinița noastră, Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia 

Mare.   

Și pentru că vrem să vă facem părtași ai acestei lumi de poveste și să vă invităm să 

vă alăturați nouă pe drumul cunoașterii, am considerat că cea mai frumoasă invitație pe 

care v-o putem oferi este această revistă care nu face altceva decât să spună pe fiecare filă o 

parte din povestea noastră.  

Vă invităm așadar, cu mic, cu mare, să fiți alături de noi, să vă bucurați de 

realizările noastre, să construim împreună planuri de viitor, să trecem împreună peste 

micile obstacole care vor apărea și să fim ca și o mare familie.  

Deoarece fiecare copil are nevoie de o familie pentru a crește frumos și sănătos, bine 

ați venit în familia noastră… a grădiniței "Micul Prinț". 

 

Director prof. Nechita Elena Oana 
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A fost odată ca niciodată... Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Baia Mare a 

fost inaugurată în luna noiembrie a anului 1976, fiind 

cuplată atunci cu Creşa nr. 9.Grădinița este situată în 

cartierul Decebal, în oraşul Baia Mare, fiind amplasată 

oarecum strategic, în apropierea Spitalului Judeţean 

“Constantin Opriş”,  în apropierea Palatului de Justiţie şi 

lângă Şcoala cu clasele I – VIII “Alexandru Ioan Cuza”. În 

anul 1999, creşa a fost desfiinţată. La solicitarea Asociaţiei 

ASSOC, în luna septembrie a anului 1997, a fost înfiinţată o grupă pentru copii hipoacuzi care a 

funcţionat timp de doi ani, beneficiind de cadre didactice de specialitate, desfiinţată ulterior prin plecarea  

copiilor la diverse şcoli.   

Din punct de vedere geografic, Baia Mare este situată într-o zonă puternic afectată de factorii 

poluanţi produşi de industria minieră şi metalurgică, care, chiar dacă acum s-au diminuat, se resimt ca 

efecte a ceea ce a fost. Zona nu a suferit numai un dezechilibru puternic în conservarea mediului, dar şi în 

dezvoltarea economico-socială, mulţi părinţi devenind şomeri. Drept urmare, fiind o grădiniţă cu program 

prelungit am încercat să venim în sprijinul părinţilor prin menţinerea unui preţ convenabil pentru hrană.  

Dacă, până în anul şcolar 2010 - 2011, au funcționat cu un număr de 6 grupe de copii, din anul 

2011 - 2012, datorită numărului mare de cereri am înființat cea de-a șaptea grupă.  

În urma consultării partenerilor educationali ai grădiniței, a părinților și copiilor care frecventează 

această unitate, dar și la inițiativa colectivului de cadre didactice, am considerat oportună personalizarea 

grădiniței prin atribuirea numelui Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia Mare. De ce 

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia Mare? Pentru că noi, educatoarele, am vrut să ne 

adresăm copiilor într-un limbaj universal cunoscut, cel al personajelor din lumea miraculoasă a poveștilor. 

Pentru că am vrut ca preșcolarii care frecventează această grădiniță, atunci, când peste ani se vor întreba 

precum Antoine de Saint Exupery „De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca 

dintr-o țară”, să poată spune cu sufletul deschis, că au aparținut, chiar și pentru puțin timp unui loc 

magic,  Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia Mare.  

Pentru că în urma discuțiilor avute cu copiii și cu părinții acestora, numele „Micul Prinț” a fost 

cel mai frecvent în opțiunile tuturor.  Pentru că povestea MICUL PRINȚ scrisă de Antoine de Saint-

Exupéry reușește să concentreze esențe tari ale ceea ce suntem, vorbind despre imaginație, sistem de 

valori, prejudecăți, moralitate, afecțiune, aroganța de a dori să comanzi, superficialitate, frica de a 
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recunoaște că greșești, lăcomie, frica de a lua decizii, frica de a explora, prietenie, încredere, trăsături pe 

care noi, personalul Grădiniței cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia Mare, vrem să le așezăm într-o 

balanță perfectă prin munca pe care o depunem, și fără a uita nici o clipă că avem de modelat cel mai 

complex material din lume – sufletul copiilor.  

În grădinița noastră, lumea copiilor este 

una a permanentelor căutări, a bucuriei cunoașterii, 

în care există o explicație și o solutie pentru toate. 

Aici natura, limbajul, matematica și toată realitatea 

înconjurătoare, capătă o dimensiune nouă în 

mintea și sufletul copilului, le întelege cu candoare 

și nevinovăţie, le integrează în cotidian așa cum 

numai el știe, făcând din lumea aceasta atât de 

nesigură, una a jocului, a bunei dispoziții, o lume 

ideală. Grădinița cu Program Prelungit "Micul 

Prinț" Baia Mare păstrează cheia magică cu ajutorul căreia copiii vor reuși să deschidă apoi porțile tuturor 

școlilor.  

În prezent Grădiniţa cu Program Prelungit Micul Prinţ Baia Mare este o grădiniţă de prestigiu, 

predarea făcându-se în limba română, fiind una dintre primele înfiinţate în oraşul Baia Mare. Graţie unui 

colectiv didactic competent, preșcolarii se bucură aici de un sistem educativ de cea mai bună calitate, 

având asigurat un ambient deosebit de plăcut  şi o spaţioasă curte de joacă. Instruirea  şi educaţia copiilor 

se face în spiritul idealului educaţional naţional şi european. 

Directori care au cârmuit cu multă pricepere şi dăruire această instituţie: 

 Ed. Ţiplea Ortensia 

 Prof. Ghioroaie Margareta 

 Ed. Pop Florica 

 Ed. Rozsnyai Eugenia Adriana – 1995 -2011 

 Prof. Nechita Elena Oana din iulie 2011 – până în prezent 

Începând cu anul şcolar 2013 - 2014, în urma restructurării reţelei şcolare, Grădiniţa cu Program 

Normal Nr. 2 Baia Mare, a devenit structură a grădiniţei noastre. Situată pe str. Oituz, nr. 2 B, într-un 

parter de bloc, în 3 apartamente, unitatea de învăţământ reprezintă singura instituţie de educaţie din zona 

respectivă.  

Colectivul de cadre didactice se remarcă prin profesionalism, competenţă. 

În anul şcolar curent avem 10 grupe de preşcolari (7 grupe cu program prelungit şi 3 grupe cu program 

normal). 
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Viziunea  
Grădiniţei cu Program Prelungit “Micul Prinţ” Baia Mare: 

“E BINE CA TIMPUL CARE SE SCURGE SĂ NU NE MACINE ŞI SĂ NE PIARDĂ 

ASEMENEA UNUI GRĂUNTE DE NISIP, CI SĂ NE ÎMPLINEASACĂ. E BINE CA 

TIMPUL SĂ FIE O CONSTRUCŢIE. “ 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

 

Viziunea grădiniţei derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al 

comunităţii încă de la vârsta preşcolară şi vizează următoarele aspecte: 

 Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile. 

 Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ. 

 Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară,apoi la cea socială. 

 

Misiunea 
Grădiniţei Cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare: 

“SĂ NE DĂM TOATĂ SILINŢA SA FACEM DIN COPIL UN OM SI UN 

CARACTER” 

Liviu Rebreanu 
 

Misiunea grădiniţei  – cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi 

indirecţi: educatoare, preşcolari, părinţi, autoritatea locală se focalizează asupra unor obiective şi 

valori comune, precum:  

 Realizarea şi asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la 

formarea unei personalităţi autonome şi creative, care să se adapteze cu uşurinţă la 

regimul muncii şcolare şi pe tot parcursul vieţii. 

 Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă. 

 Colaborarea cu comunitatea locală, cu parteneri sociali şi educaţională din ţară şi 

străinătate. 

 Asigurarea cadrului adecvat pentru implementarea cu succes a sistemului de 

management al calităţii. 

În concondanţă cu noile programe de integrare europeană şi cooperare internaţională, 

grădiniţa noastră va considera o prioritate absolută atingerea aspectelor legate de calitate, 

eficienţă şi comunicare. 
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Să ne prezentăm în imagini... 

 

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" cuprinde 7 grupe cu program prelungit precum și 3 

grupe cu program normal, aflate în cadrul structurii – Grădinița nr.2. 

Și cum o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte, iată-ne și pe noi, cei mici, alături de doamnele 

noastre educatoare. 

Grupe program prelungit: 

 

 

 

 

 

 

                 

Grupa mică "Fluturașii" 

Ed: Brîndău Anuța și Puț Veronica 

Grupa mică "Buburuzele" 

Ed: Onea Eugenia și Meseșan Cristina 

Grupa mică "Zum-Zum" 

Ed: Băbaș Luciana și Neagotă Elena 
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Grupa mijlocie "Păpădiile" 

Ed: Stan Antoaneta și Filipciuc Delia 

Grupa mijlocie "Steluțele" 

Ed: Ghiț Daniela și Mihali-Avram Raluca Ioana 

Grupa mare "Ștrumfii veseli" 

Ed: Fănățan Maria și Mătăsaru Adriana 

Grupa mare "Fifi" 

Ed: Andreicuț Florica și Bretan Maria 
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Grupe program normal: 

   

  

           

  

Grupa mijlocie "Bondăreii" 

Ed: Lemeni-Pop Doina 

Grupa mare "Fluturașii" 

Ed: Filip Anamaria 

Grupa mică"Floricelele" 

Ed: Roșu Viorica 
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Pagina de poveste… 

 

 

A venit Primăvara! 
de Emilia Plugaru 

 

        - Cipcirip! Cipcirip! Priviţi, ninge! A venit iarna!  

Două vrăbiuţe ţopăie fericite pe o crenguţă de brăduţ. La rădăcina brăduţului e căsuţa iepuraşului 

Blăniţă Albă. 

        - A venit iarna?! îşi flutură iepuraşul 

urechiuşele prin ferestruică. Ce minunăţie! În 

curând pădurea noastră va fi îmbrăcată într-o 

mantie de culoarea blăniţei mele. Eu ştiu de ce 

iarna alege anume această culoare. 

        - De ce? întreabă vrăbiuţele. 

        - Fiindcă iarna mă iubeşte foarte mult. Mai 

mult ca pe alte animăluţe. 

        - Nu ai pic de modestie, se enervează 

vrăbiuţele. Eşti un lăudăros. La o adică, baba 

Iarnă purta cojoc alb mai înainte de a apărea voi, 

iepuraşii, pe lume! Şi dacă vrei să ştii – Iarna ne 

iubeşte pe toţi! Pe toţi! 

        - Da! Da! Se alătură celor două vrăbiuţe o veveriţă roşcată. E adevărat! Iarna ne iubeşte pe 

toţi! 

        - Bine… se dă bătut iepuraşul. Nu mai zic nimic. Şi totuşi, şopteşte el pentru sine, pe mine 

mă iubeşte mai mult. 

        - Mămulică dragă! Nu cumva ninge?! Iese în uşa bârlogului său ursuleţul Mişani. 

        - Ninge, Mişani! Ninge! sar bucuroase vrăbiuţele. A venit iarna! 

        - A venit… Cine a poftit-o? Nu putea să stea la ea acasă? Hm… Nu pricepeam de ce mă 

trage la somn… Când colo… Baba e de vină. Morr, morr, morrr! Voi fi iarăşi nevoit să dorm trei 

luni de zile încheiate. Morr, morr, morr… 

Şi Mişani se retrage în bârlog, dar peste câteva clipe revine: 

        - Auziţi?! Strigă el. 

        - Pe cine strigi, Mişani? întreabă vrăbiuţele. 

        - Pe voi, răspunde ursuleţul. Am o rugăminte. Imediat cum e primăvară, să mă treziţi! Să nu 

mă lăsaţi să dorm. 

        - De ce să dormi atâta amar de vreme, Mişani? Nu poţi şi tu ca şi ceilalţi să dormi doar în 

timpul nopţii? În curând va veni Moşul cu daruri. Va fi atât de frumos. 

http://www.povesti-pentru-copii.com/emilia-plugaru.html
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        - Eh… Aş vrea eu… Dar nu pot. Dacă rămân treaz – mor de foame. Baba îmi ascunde hrana 

sub gheaţă, sub zăpadă. Nu mă iubeşte bătrâna. Nu mă iubeşte… 

Când dorm – visez că pădurea e doldora de căpşuni. Şi astfel trece 

vremea… Să nu uitaţi să mă treziţi… Vă rog! 

        - Te vom trezi, Mişani, promit vrăbiuţele apoi zboară pe crenguţele 

lor de brăduţ. 

Iarna aduce în pădure zăpadă şi multă lumină. Zile în şir cad fulgi 

măşcaţi şi pufoşi. Toată lumea aşteaptă Crăciunul. Crăciunul vine şi 

pădurea se umple de zarvă şi de veselie. Moş Crăciun împarte daruri. 

        - Această ulcică cu miere… zice el scotocind prin desagă, pentru 

cine credeţi că e? 

        - Pentru mine! Strigă bursucul. 

        - Ba e a mea! Se bagă la moş vulpea cea roşcată. De altfel… Nu 

mi-a plăcut niciodată mierea. Să o ia bursucul, hotărăşte ea. 

        - Această ulcică, zâmbeşte moşul, e pentru Mişani. Nimeni nu trebuie să fie uitat într-o 

asemenea zi. Nimeni. 

        - Mişani are prieteni? Întreabă bătrânul. 

        - Are! Se apropie de moş vrăbiuţele, veveriţa şi iepuraşul. Noi suntem prietenii lui. 

        - Bravo, îi mângâie cu privirea bătrânul. Duceţi-i mierea. Când se va trezi să-i spuneţi că e 

de la Moş Crăciun şi că e norocos cu asemenea prieteni. 

După sărbători pădurea pare pustie. Toată lumea se odihneşte. Iepuraşul rar îşi scoate urechiuşele 

pe fereastră. Vrăbiuţele moţăie somnoroase pe brăduţ. Veveriţa ronţăie nuci în cămăruţa sa. 

Uneori, veselă şi bine dispusă, sare din creangă în creangă privind cum se scutură zăpada. 

        - Eu ştiu de ce Iarna acoperă pământul cu o plapumă de nea! strigă ea. 

        - De ce? întreabă plictisite vrăbiuţele. 

        - Ca să-i fie cald! Ca şi Mişani – Pământul doarme trei luni de zile. Acolo, sub plapumă, se 

odihneşte iarba, se odihnesc floricelele ce vor răsări la primăvară. Iernii îi este frică să nu le 

îngheţe gerul pe toate. 

        - Gerul nu ştie de milă, oftează vrăbiuţele. Oare când va veni primăvara? 

        - Nu degrabă… Iarna e abia la început. Şi veveriţa intră în scorburică să ronţăie nuci. 

Zilele sunt scurte, nopţile – lungi, vremea trece greu. Totuşi, într-o bună zi Iarna îşi ia 

aşternuturile albe şi pleacă. Ce mai bucurie! 

        - Cipcirip! Cipcirip! A venit Primăvara! 

Odată cu venirea primăverii, pădurea se trezeşte la viaţă. Peste tot fierbe munca. Vrăbiuţele se 

grăbesc să-şi clădească o nouă căsuţă. Adună crenguţe, firicele de iarbă uscată, le lipesc 

împreună şi căsuţa e gata. 

        - Dar unde e Mişani? Îşi aminteşte veveriţa. 

        - Aoleu! Am uitat! Se agită vrăbiuţele. 

        - Cipcirip! Cipcirip! Aleargă ele spre căsuţa ursuleţului. Trezeşte-te, Mişani! A venit 

primăvara! 
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În bârlog, nici o mişcare. 

        - Nu se trezeşte, oftează o vrăbiuţă. 

        - O fi păţit ceva, e îngrijorată cealaltă. 

        - Trebuie să intrăm să vedem, propune veveriţa. 

Aerul din încăperea unde doarme Mişani e atât de îmbâcsit, atât de greu încât toţi trei – mai să 

leşine. 

        - Să deschidem ferestrele! Strigă veveriţa. Să aerisim, să lăsăm să pătrundă lumina! 

        - Slavă Domnului că e viu. Ce mizerie e aici… 

Şi vrăbiuţele împreună cu veveriţa, cărora li se alătură şi Blăniţă Albă, imediat se pun pe treabă. 

În scurt timp, locuinţa lui Mişani, e de nerecunoscut. Pe pereţii proaspăt vopsiţi, veveriţa 

desenează mănunchiuri de căpşuni. Draperiile vechi sunt înlocuite cu altele noi, de culoare roz, 

cu albinuţe şi fluturaşi coloraţi pe ele. Podeaua e spălată şi acoperită cu covoraşe moi. Un 

scăunaş lung, de lângă perete, e învelit cu un ţol în dungi de toate culorile. Nu mai e nimic de 

făcut. Prietenii se aşează pe scăunaş şi aşteaptă să se trezească Mişani. 

        - Trezeşte-te, Mişani! Trezeşte-te! Îşi pierd răbdarea vrăbiuţele. A venit Primăvara! Nu e 

timp de dormit! 

        - Ştiţi ceva? Zice o vrăbiuţă. Mă duc să-l gâdil la tălpi. Va face ochi imediat. 

        - Îhî, zâmbeşte pe sub mustăţi iepuraşul. Du-te… O labă de-a lui Mişani şi socoteşte că nu 

mai are cine-ţi cloci ouăle. 

        - Atunci? Ce e de făcut? Dacă aşteptăm până se trezeşte de bună voie – ne prinde iarna aici. 

        - Nu vă enervaţi, îi sfătuieşte veveriţa. Acuş îl trezim. Aduceţi ulcica cu miere de la Moş 

Crăciun! Puneţi samovarul. La aroma ceaiului cu miere – Mişani nu va rezista. 

Aburii ceaiului umple toată încăperea. 

        - Ce miros plăcut, deschide un ochi Mişani. Miroase a 

primăvară. Aoleu! Nu cumva? A venit? Sare el speriat de pe 

cuptor. 

        - A venit, a venit! Dacă mai dormi, primăvara pleacă fără să 

o vezi, glumeşte iepuraşul. 

Mişani iese în uşa bârlogului. Îşi întinde lăbuţele, răsuflă din toţi 

plămânii. Pădurea e aproape verde. Peste tot flori, zumzet de 

albine, ciripit de păsărele. Cerul e albastru, soarele e vesel. 

        - Ce minunată e Primăvara, se întoarce Mişani la prietenii lui. 

Cu această ocazie, nu ar fi rău să chefuim! Sunt flămând ca un 

lup! Apoi, observând ulcica cu miere, o duce la gură şi nu se opreşte până nu dă de fund. 

Vrăbiuţele, iepuraşul şi veveriţa se strecoară afară pe neobservate. 

        - Uf… L-am trezit, se bucură vrăbiuţele. Acum la treabă! Nu e vreme de chefuri! O zi de 

primăvară hrăneşte un an! 

Poveste culeasă de prof. Băbaș Luciana 
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Să învățăm… jucându-ne 

 

Unește punctele pentru a descoperi ce se ascunde în imagine, apoi colorează! 
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Completează imaginea! 
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Ajută câinele să ajungă la cușcă! 
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Ghici, ghicitoarea mea! 

Ghicitori despre cele patru anotimpuri 

- Primavara, Vara, Toamna, Iarna - 

  

 
 

Zăpada s-a topit, 

Ghiocelul a răsărit, 

Pomul a înmugurit. 

Ce anotimp a sosit? 

               (Primăvara) 
   

Voinicel cu haină albă, 

Iese primul din zăpadă 

Şi vesteşte-n toată ţara 

Că soseşte primăvara? 

               (Ghiocelul) 
 

Spicele înalte şi bogate 

Pe câmpii stau înălţate, 

Iar la munte şi la mare 

Merg copiii să stea la soare. 

Cred că-i uşor de ghicit 

Ce anotimp a sosit? 

                 (Vara) 
  

Are raze, străluceşte, 

Chiar de sus ne dogoreşte? 

              (Soarele) 
 

Frunzele pe ramuri 

Au îngălbenit 

Plouă, plouă-ntruna 

Cine a sosit? 

               (Toamna) 

 

 

Totu-i îngheţat în drum, 

Florile-s pe geam acum, 

În sobă focul trosneşte, 

Spune, ce anotimp este? 

                 (Iarna) 
  

Parc-ar fi niste petale, 

Ori stelute ce danseaza 

Norii le presara iarna 

Si pe gene ti le asaza. 

            (Fulgii de nea) 
  

  
Moale, alba si pufoasa 

Pentru camp e haina groasa. 

                (Zapada)
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Decupăm și asamblăm… jucării confecționăm 

 
Castel din şmirghel 

 

 
 

Ai nevoie de:  
 hârtie abrazivă (şmirghel),  

 scobitori,  

 hârtie colorată, 

 lipici,  

 bandă adezivă,  

 foarfecă. 

 

Instrucţiuni:  

Taie dreptunghiuri din şmirghel în diferite mărimi. Rulează-le pentru a crea 

mici turnuri. Lipeşte-le cu bandă adezivă pentru a sta fixe. Dacă vrei să faci 

o poartă de intrare, fă mici conuri din hârtie colorată pentru a le pune pe turnuri – 

ca în imagine. Decupează din şmirghel şi intrarea în castel. Apoi decupează 

steaguri din hârtie colorată. Lipeşte toate părţile castelului între ele. 

 

Castelul tău de basm este gata! 
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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.... 

Poveste culeasă de prof. Băbaș Luciana  
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Sfatul medicului 

Reguli de aur în alimentație 

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. 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.  

 

5. 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.  

 

6. 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.  

 

7. 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. 

  

8. 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 

http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/10-reguli-de-aur-pentru-parinti
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Scrisoare către părinți 

VĂ ROG… 
Romulus Chelbegean 

 

Dacă ar avea părinții ochi să vadă 

Si sufletul le-ar fi mereu atent, 

În ochii pruncilor cu viața fadă 

Ar descifra mesajul cel urgent: 

“Vă rog iubiți-mă inteligent!” 

Nu glume, nici minciuni, bomboane-amare; 

Nu vreau bunici si nici televizor, 

Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare… 

Puțin îmi pasă de trăiesc sau mor 

Dar vreau să fiu al vostru, nu al lor! 

Eu stiu c-aveți profesii elevate 

Că sunteți la curent cu date noi, 

C-aveți serviciu ca eu să am de toate, 

Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi 

Vă spun: “Eu am nevoie doar de voi!” 

As vrea ca jucărie ochii mamei, 

Nu ochii-ndepărtați ai vreunui unchi. 

Când ne-ntâlnim atrași de glasul foamei 

Si nu pot sta la tata pe genunchi 

Mă simt ca o mlădiță fără trunchi. 

Nu vreau să fiu un deget ce acuză 

Gasind olarul singur vinovat 

Am gând curat și inima refuză 

O bombă cu efect întârziat: 

Vreau să devin un om adevărat! 

De aceea vreau părinții mei să vadă, 

Să aibă sufletul mereu atent, 

Ca-n ochii mei umbriți de viață fadă 

Să descifreze strigătul urgent: 

“Vă rog, iubiți-mă inteligent!” 

Poezie culeasă de prof. Băbaș Luciana 
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De vorbă cu psihologul 

CE LE SPUNEM PĂRINŢILOR, SĂ 

NU LE SPUNĂ COPIILOR? 
 

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: „Nu fac suficient”, „Nu fac niciodată 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!”. 

 

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.  

           Sursa www.didactic.ro                                               Pagină culeasă de prof. Băbaș Luciana 

http://www.didactic.ro/
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Prezentarea grupelor din grădiniță 

Grupa Fluturașii cu educ. Brîndău Anuța și educ. Puț Veronica 

                          “Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile 

ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, 

de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune.” - Francesco Orestano 

                           Astfel am pornit în grupa mică, atât preșcolarii, cât și părinții, împreună cu 

educatoarele, cu pași repezi și curioși spre o lume nouă. Ne-am luat zborul în grupa Fluturașilor, 

și de la începutul anului școlar trăim tot mai frumos fiecare zi, și  învățăm mereu lucruri noi și 

constructive pentru a forma caractere și a pregăti fiecare mână de om, pentru viață.  

                          Suntem harnici, ambițioși, iar activitățile desfășurate la grupă sunt o bucurie 

pentru toți partenerii implicați. Pe lângă aceste activități, am pregătit serbări minunate, am 

participat la spectacole organizate la nivel de grădiniță și ne-am creat astfel un bagaj de 

cunoștințe și de amintiri pe care îl reînnoim în fiecare zi.  

                         Mergem cu încredere înainte, având alături de noi un colectiv minunat de copii, 

de părinți, de cadre didactice și o doamnă director care ne susține în toate.  

                         Cu bucuria și recunoștința de-a fi adulți printre copii și de-a ne juca zilnic de-a 

copilăria.  

 

Prof. Înv. Preșcolar Brîndău Anuța 
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Din stupul lor… 

Zum, zum, zum, z um… un zumzăit firav se aude în fiecare zi dinspre 

sala unde ne desfășurăm activitatea noi, cei de la grupa mică. Și se pare ca de 

aici ne-a venit și numele de GRUPA ZUM-ZUM. 

 Suntem 18 albinuțe vesele și frumoase, cu vârste cuprinse între 3 și 3 ani 

și jumătate, unele chiar mai mici. Toată ziulica muncim de zor, ne distrăm și 

ne jucăm aici, în stupul nostru de la Grădinița cu Program Prelungit "Micul 

Prinț". 

 Începutul a fost mai greu... ca doar așa-i la început... mai cu plânsete, 

mai cu suspine și despărțiri grele de cei dragi ai noștri, dar deja suntem mai 

mari și mai înțelegători, iar doamnele noastre educatoare Băbaș Luciana și 

Neagotă Elena ne  primesc mereu cu căldură și dragoste și sunt dornice să ne 

învețe lucruri noi și interesante.  

 Dacă doriți să ne cunoașteți și să aflați mai multe despre noi, iată câteva 

poze.. 

.               

         
                                         Iar dacă încă sunteți curioși... vă învităm să ne vizitați! 

Ed. Neagotă Elena și Băbaș Luciana 
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PĂPĂDIILE PE DRUMUL CUNOAȘTERII 
Ed. FILIPCIUC DELIA / STAN ANTOANETA 

 

        Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. 

Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în 

îmbunătăţirea performanţei copiilor . S-a observat faptul că activitatea de învăţare 

dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi 

detensionare. 

       Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde 

de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi 

de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest 

cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

În acest scop ”grupa PĂPĂDIILOR”  a îmbinat activitățile curriculare cu 

cele extracurriculare  desfășurând activități cu un conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau de joc, la care se adaugă activități  

de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

 

Fotografii din călătoria cunoașterii... 

 

Noi și florile 

 

 

 

 



25 
 

Party de Haloween 

 

             

 

La fabrica de lapte 

 

 

 

 

  Și călătoria continuă... 

 

 

 

 



26 
 

GRUPA STELUȚELOR 

 

             Copii minuați, care te inspiră, te fascinează, ochii lor sunt pagini de 

carte , in care poți citi emoția, supărarea, grija, incântarea, visarea...   

             Aici, propriile speranțe și vise sunt cultivate cu ințelepciune, oferindu-

le cunoștințe, ocazii de dezvoltare și căldura la care fiecare dintre ei are 

dreptul.    

 

                                              Ne dăruim cu responsabilitate profesionalismul,  

  Prof. Ghiț Rodica Daniela   

                                                                        Prof. Mihali-Avram Raluca Ioana 
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Grupa mare „Ştrumfii veseli” 

 
Salut! Cred că mulţi dintre voi ne cunoaşteţi deja. Dacă nu aţi auzit încă de 

noi, ceea ce pare a fi imposibil de crezut, noi suntem grupa „Ştrumfii veseli” sau pe 

înţelesul adulţilor grupa mare.  

   
Spre deosebire de adorabilele personaje animate care v-au înveselit 

copilăria, noi suntem  altfel de ştrumfi…ceva mai diferiţi.  Suntem mai drăgălaşi 

decât micuţele creaturi, curioşi din fire, veseli şi jucăuşi, pricepuţi în demontarea 

oricărei jucării, foarte talentaţi şi buni dansatori, noi suntem cei care reuşim să 

aducem în fiecare zi bucurie şi speranţă în viaţa părinţilor noştri. Într-un cuvânt,  

suntem speciali! 

                 
 

Ca să nu lăsăm impresia că suntem lăudăroşi pentru cele spuse mai sus, o să 

vă prezentăm câteva secvenţe din activităţile pe care le desfăşurăm la grădiniţă.  

 

La centrul Construcţii proiectăm şi construim blocuri, case, castele, parcuri, 

ferme etc. … în viitor unii dintre noi vor deveni mari arhitecţi care poate vă vor 

proiecta viitoarea locuinţă; 
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Alţii au gânduri serioase…să-şi dezvolte o afacere (gen restaurant, patiserie) 

sau să participe la masterchef. De aceea exersează încă de pe acum. 

 

  

  
 

 

Sper că nu v-am făcut poftă  
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Deoarece toată ziua auzim adulţii plângându-se că nu le ajunge timpul, am 

luat în serios această problemă şi ne-am propus să găsim un ceas magic la Muzeul 

de Istorie din oraşul nostru. 

 

                                            
 
 

 La centrul Artă dăm frâu liber imaginaţiei noastre, iar după câteva minute 

foaia albă prinde viaţă prin creaţiile noastre plastice. La cât de talentaţi suntem  

peste câţiva ani o să ni le admiraţi în galeriile de artă. Să nu rataţi vernisajul, 

sunteţi primii invitaţi.  

 

  

,,Care o fi ceasul 

magic?” 

 

„Momentan 

exersăm.” 
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Chiar ne pricepem să dansăm!  

   
 

Ar mai fi multe lucruri frumoase de spus despre noi,  dar o să le aflaţi în numărul viitor al 

revistei noastre.  

  

 

 

 

 

Educatoare: 

  

Mătăsaru Adriana 

Fănăţan Maria 
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Grupa mare "Fluturașii" G.P.N. nr. 2 

 

Suntem grupa mare ”Fluturașii” de la Grădinița cu program normal nr.2 Baia Mare. 

Suntem un grup de prieteni veseli și plini de energie. Ne place mult matematica distractivă, să 

reparăm poveștile care conțin violentă și răzbunare și chiar să punem în scenă poveștile reparate 

la serbările noastre. 

Însă pasiunea noastră este să compunem noi povești, împreună cu doamna educatoare. Și 

ca să vedeți cât suntem de talentați, v-am trimis și vouă o poveste…  

Împăratul ”Vânt nervos” și norișorul curajos 

 Povestioară creată de copii 

A fost odată ca niciodată un norișor curajos și un Împărat periculos-Împăratul ”Vânt Nervos”. 

Într-o zi norișorul plimbându-se așa pe cer, s-a gândit sa îi facă o vizită Împăratului ”Vânt 

Nervos” în împărăția lui, să-l întrebe de ce e mereu nervos și cauzează atâtea dezastre naturale. 

Norișorul era un pic speriat ca nu cumva Împăratului ”Vânt Nervos” să îi facă rău, dar s-a gândit 

să fie curajos și să-l convingă pe împărat să nu mai pornească furtuni și vijelii și să lase vremea 

bună în pace. 

Pe drum s-a întâlnit cu o ” norișoară ” foarte drăgălasă, albă și pufoasă care l-a întrebat: 

-Unde mergi norișorule? 

-Merg la Împăratului ”Vânt Nervos” să îl rog să lase vremea bună în pace. 

-Și eu vreau să fie vreme bună. Pot să vin cu tine? 

-Sigur că da - îi răspunde norișorul curajos. 
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S-au luat de mână și au mers  mai departe împreună. Pe drum au salutat soarele, un curcubeu, o 

pasăre, care le-au urat mult succes în călătoria lor. 

În sfârșit au ajuns. Împăratul ”Vânt Nervos” i-a întrebat: 

-Ce căutați aici în împărăția mea, norișori micuți? 

-Maiestate noi am venit să te rugăm ...să nu mai faci vijelii și furtuni. 

-De ce să ascult eu de voi? 

-Pentru că nouă nu ne place vremea rea și în plus nici copiii nu se pot juca când e vremea rea, ci 

trebuie să stea în casă și uneori tremură de frică, iar noi vrem să fie fericiți și jucăuși. 

-Prea bine...și eu vreau să fie copiii fericiți...de aceea de acum va fi vijelie doar în împărăția 

mea... 

-Mulțumim maiestate... 

Și-au luat rămas bun și s-au întors acasă fericiți....De atunci copiii de fiecare dată când se joacă 

afară și e vreme frumoasă îi salută pe cei doi norișori curajoși care le-au rezolvat vremea bună. 

Norișorii le zâmbesc copiilor de pe cer  și îi salută înapoi făcând diferite forme pe cer.  
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Patreneriate educaționale 

Și pentru că drumul cunoașterii este unul lung și anevoios, ne-am gândit să 

ne facem niște prieteni de călătorie: 

 “Împreună vom cuceri noi orizonturi” – parteneriat cu familia – 

grupa mică "Buburuzele" 

 “Împreună pentru copiii noștri” – parteneriat cu familia – grupa 

mică "Zum-Zum" 

 “Împreună vom reuși” – parteneriat cu familia – grupa mică 

"Fluturașii" 

 “Părinți și copii” – parteneriat cu familia – grupa mijlocie "Steluțele" 

 “Biblioteca, prietena copiilor” – parteneriat cu Biblioteca județeană 

"Petre Dulfu" – grupa mijlocie "Steluțele" 

 “Pas cu pas spre viața de școlar” – parteneriat cu Școala gimnazială 

"Avram Iancu" Baia Mare – grupa mijlocie "Păpădiile" 

 “Acceptă-mă așa cum sunt” – parteneriat cu Asociația de Autism 

Baia Mare – grupa mijlocie "Păpădiile" 

 “Departe în trecut” – parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie Baia 

Mare – grupa mijlocie "Păpădiile" 

 “Dinți frumoși, dinți sănătoși” – parteneriat cu Cabinet stomatologic 

Sabou Diana Baia Mare – grupa mare "Fifi" 

 “Azi preșcolari, mâine școlari” – parteneriat cu Școala gimnazială 

"Avram Iancu" Baia Mare – grupa mare "Ștrumfii veseli" 

 “Străzile noastre, alegerea noastră” – parteneriat cu Palatul 

Copiilor Baia Mare – toate grupele din grădiniță 

 “Copil ca tine sunt și eu” – parteneriat cu Grădinița Caritas Baia 

Mare – grupa mijlocie "Păpădiile", grupa mijlocie "Steluțele", grupa 

mare "Fifi", grupa mare "Ștrumfii veseli" 

 “Scrisorile prieteniei” – parteneriat cu G.P.N. nr. 8 Zalău – grupa 

mare "Fluturașii" 

 “RoRec” – parteneriat cu Asociația RoRec – toate grupele din 

grădiniță 
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