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I. Grădinița “Micul Prinț”... un crâmpei din viața noastră ... 

 

 

 

Grădinița … tărâm de poveste! 
 

 

Băieții mei au perceput diferit primele zile de grădiniță: Tudor (cel mare), entuziast și 

curios pentru nou, iar Traian (cel mic), reticent și sceptic. 

Și uite că au trecut 5 ani de când frecventăm an de an și zi de zi Grădinița “Micul Prinț”. 

Au fost ani în care veneam cu 2 copii care au ajuns să perceapă grădinița cu adevărat ca fiind a 

doua lor casă. 

Admiram evoluția extraordinară și acumularea de informații și cunoștințe a copiilor 

noștri, toate fiind posibile doar prin dăruirea și profesionalismul educatoarelor, chiar al întregului 

personal al grădiniței, fiecare având rolul și locul bine stabilit în viața acestor “pui de om”. 

Chiar și prin prisma colaborării profesionale pot spune că am avut activități și proiecte 

legate de protecția mediului care au fost o adevărată reușită, cu participarea directă a copiilor și 

implicarea părinților. 

Bucuria de a-mi vedea copiii mulțumiți și fericiti că vin la grădiniță, plăcerea cu care își 

caută colegii și partenerii de joacă, precum și dorința de a lua legătura cu doamnele educatoare 

chiar și în vacanțe, sau deja școlari fiind, această bucurie cred că este unică și irepetabilă. 

 

   O mamă mulțumită și fericită pentru copiii ei,  

      Laura Costin  

 

 

 

"Din punctul meu de vedere, în Grădinița "Micul Prinț" am descoperit un cadru atractiv și 

modern în care copiii sunt înconjurați de căldura sufletească a cadrelor didactice, sunt ocrotiți și 

înțeleși. Am siguranța că în această grădiniță micuțul meu va fi supravegheat, îngrijit și educat, 

va deveni independent, își va face prieteni și va învăța o mulțime de lucruri." 

Moroșanu Ramona 
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Grădina copilăriei... 

 

Grădinița și școala reprezintă pentru om o șansă de împlinire și de succes în viață, e o 

necesitate a timpului în care trăim, o oportunitate de asimilare a mai multor culturi  și civilizații. 

Pe scaunele grădiniței se nasc marile prietenii care îmbogățesc sufletul, întăresc încrederea și 

respectul. 

Grădinița „Micul Prinț” Baia Mare oferă un mediu liniștit unde primează calmul și buna 

dispoziție, loc în care copiii desfășoară o multitudine de activități educative adaptate vârstei și 

intereselor acestora. 

Cadrele didactice sunt specializate, dornice de perfecționare continuă și foarte creative. 

Personal mă declar foarte mulțumită de toate serviciile pe care le oferă grădinița și o recomand 

părinților care doresc pentru copiii lor aptitudini frumos dezvoltate, creștere frumoasă și 

armonioasă. 

Mulțumesc doamnelor educatoare! 

 

Felicitări conducerii! 

Cu toată stima și respectul, 

Lucaciu – Gredjuc Mariana 

 

 

"Vă mulțumim tuturor din tot sufletul pentru efortul și seriozitatea de care ați dat dovadă 

și pentru modul în care ați lucrat cu copiii noștri. Mulțumim că ne-ați fost alături în grupa mică 

ZUM-ZUM și ne dorim în continuare să fiți alături de scumpii noștri copilași." 

Giurge Iuliana 
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II. Pentru cei mici... 

Pagina de poveste… 

 

Ciupercuța fermecată 

       De Elizabeta Preda 

 

Trăia odată, într-o pădure, un moșneag cu băbuța lui. Cum nu aveau copii, tare urât le era 

in pustietatea codrului... 

Într-una din zile, pe când umblau prin pădure după ciuperci și lemne pentru foc, s-a 

pornit deodată o furtună puternică. În curând plaia începu să cadă rece și deasă, trecând prin 

frunzișul copacilor, udându-i până la piele. Atunci, bătrânii s-au uitat imprejur, în speranța că vor 

vedea un adăpost potrivit, unde să nu-i mai bată ploaia. Nu departe au văzut o ciupercă mare, 

mare, sub pălăria căreia au alergat să se ascundă. 

Cum ședeau ei sub ciupercă, numai ce zice 

moșneagul: 

- Vezi tu, băbuțo, dacă aveam acum 

copii, nu mai trebuia să umblăm noi prin pădure, 

că avea cine să ne îngrijească. 

- Așa-i, moșule, îi răspunse băbuța, 

necăjită. Uite, abia că m-au udat stropii și au 

început să mă scuture frigurile. Bătrânețea, 

moșule, tare este grea. 

Cum ședeau necăjiți și oftau, numai ce aud 

ei un plâns de copil. Se uită în toate părțile, dar nu 

văd nici urmă de copil. Cum înceta ploaia, porniră 

să-l caute. Dar, ca o magie, pe măsură ce se 

îndepărtau de ciupercă plânsul se auzea mai slab, 

iar lângă ciupercă nu era nimeni. Atunci băbuța 

zise: 

- Moșule, aici nu-i lucru curat. Am auzit eu că sunt ciuperci pe care este destul să le 

atingi și te otrăvesc, dar ciuperca asta parcă ne-a luat de tot mințile! Nu se vede nici 

urmă de copil și parcă tot îl aud plângând. 
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Tocmai atunci moșul strigă: 

- Ia uite, băbuțo, ce-am găsit! 

- Ce-ai găsit? Că doar n-ai găsit copilul, că pe acolo l-amn căutat și eu, zise băbuța cu 

neîncredere. 

- Ba am găsit, dacă-ți spun. Am găsit o ușă. 

- O ușă? Păi la ce ne trebuie nouă ușă? O să-ți rupi spinarea degeaba cărând-o acasă, îl 

ceartă băbuța. 

- Ei, vino să vezi, o îndemnă moșul. Am găsit o ușă care nu-i ca toate ușile. O ușă de   

ciupercă. 

- Dacă-i așa, deschide-o, ce mai stai, îl îndemnă 

bătrâna. Caută mai repede, să vezi, ce-o fi 

dincolo! 

Cu inima strânsă de teamă, moșneagul deschide 

portița și intră în ciupercă. După câteva clipe se întoarse, de 

data aceasta arătând tânăr și frumos cum fusese în tinerețe. 

Băbuța încremeni de uimire. 

- Intră și tu, să vezi ce-am găsit! 

Băbuța intră și ea pe ușită, nu întârzie mult, ieșind 

afară tânără și frumoasă. În brațe ținea un copilaș drăgălaș. 

- Mare minune, măi omule! Zău că ciuperca asta-i 

fermecată. Eu zic să însemnăm drumul, poate mai 

avem vreodată nevoie să ne dea ceva și s-o găsim 

mai ușor. 

Își făcură semne cu crengi uscate și cu frunze, apoi plecară fericiți acasă. Dar, cum intrară 

în căsuță, numai ce începu femeia: 

- Ce cap sec ai, omule! Să dăm noi peste un lucru așa nemaipomenit și să nu ne vină în 

minte să-i cerem și pentru noi o bogăție, că destul am trăit în sărăcie. Dar cel mai 

nimerit era să aducem ciuperca acasă, ca să nu o găsească cineva, să ne-o ia. Ia du-te 

fuga-fuguța și ad-o acasă, colea, s-o am lângă mine! 

Alergă barbatul în pădure, dar nici urmă de ciupercă. Nu mai găsi nici semnele pe care le 

făcuseră. Vântul și animalele ce trecuseră pe acolo le împrăștiaseră prin pădure. 

Ciupercuța fermecată parcă intrase în pământ. Oricât au căutat-o cei doi oameni, pe care 

îi apucase lăcomia, n-au mai găsit-o niciodată. Acasă, copilul țipa de foame, fiindcă îl uitaseră 

de-a binelea și, auzindu-l, celor doi li se făcu dintr-odată rușine. Și-i ziseră:  
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- ”Copilașile scump, tu ești comoara noastră cea mai de preț din lume. Tu ești 

adevăratul nostru rost pe pământ!” 

Și de atunci nu-i mai duse gândul la bogăție, ci, apucându-se de lucru, pentru că acum 

erau tineri, puternici și sănătoși, își crescuseră copilul în cinste și dragoste de muncă. Dar tot își 

mai aminteau de ciupercuța fermecată, ce le dăruise copilul și deodată cu el și tinerețea... 

 

Iar eu încălecai pe-o nuia, încheind povestea mea. 

Poveste culeasă de ed. Andreicuț Florica 
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Să învățăm… jucându-ne 

Colorează imaginea! 
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Decupăm și asamblăm… cadouri confecționăm 

 

Ramă foto 

Ai nevoie de: şase beţe de lemn 

(medicale sau de la îngheţată), 

culori tempera, pensulă, lipici, 

diferite ornamente (pietricele, 

mărgele, flori de plastic etc.) 

Instrucţiuni: Trebuie să faci 

o ramă din şase beţe de lemn. 

Părţile laterale ale ramei trebuie să 

fie mai groase – lipeşte câte două 

beţe una lângă cealaltă pentru 

fiecare laterală. Apoi lipeşte de 

laterale un băţ pentru partea de sus 

şi unul pentru partea de jos. Rama ta este gata. Acum e timpul pentru 

decorat :) Picteaz-o, lipeşte diverse ornamente pe ea şi lipeşte o poză 

înăuntru – totul conform imaginaţiei tale! 

Cadoul tău perfect este gata! 

Acvariu 

Ai nevoie de: un recipient transparent 

(de la muştar, maioneză…), nisip, 

scoici, pietricele, hârtie pentru 

colorat, creioane, aţă, scotch (pentru 

lipit), carioci 

Instrucţiuni: În primul rând, pune 

puţin nisip în recipient şi apoi pune 

câteva scoici şi pietricele. Apoi 

desenează şi colorează peştişori pe 

hârtie, apoi decupează-i. Lipeşte cu 

scotch, pe spatele fiecărui peştişor, câte un capăt de aţă. Lipeşte celălalt 

capăt de aţă de capacul recipientului. Pune capacul pe recipient – peştii 

rămân agăţaţi! Poţi, de asemenea, să pictezi partea exterioară a 

recipientului pentru a da impresia că e apă înăuntru.  
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Poezii pentru cei mici… 

1 IUNIE 

Pământul este foarte mare 

Și astăzi e în sărbătoare 

Aduce pentru ai lui copii 

Numai bucurii. 

 

Astăzi este  ziua lor 

Și pământu-i mândru tare 

Toți copiii la un loc 

Pentru el sunt ca o floare. 

 

Sunt ca florile de mac, 

Ca cele de liliac 

Ce te fac să fii mai bun 

Cu al lor parfum. 

 

 

 

 

PENTRU TINE, DRAG COPILE 

Câmpul este numai flori,  

Plin de fluturi în culori 

Și mult zumzet de albine 

Pentru tine! 

 

Razele calde de soare 

Încălzesc dragile ogoare 

Ca să fie roditoare 

Pentru tine! 

 

Pentru tine, drag copile, 

Să ai zilele senine, 

Pline doar de sănătate 

Și de multă bunătate. 
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DRAGA MEA EDUCATOARE 

Draga mea educatoare, 

Anii au trecut în zbor. 

Am venit la grădiniță 

Când eram un puișor. 

 

Eram mic și răsfățat, 

Uneori cam supărat. 

Tu m-ai ajutat să cresc 

Ce-i frumos să îndrăgesc. 

 

Să învăț și să respect 

Munca, cinstea, omenia, 

Să fiu harnic, să fiu drept, 

Asta mi-este datoria. 

 

Împreună ani la rând 

Ne-ai fost mamă adevărată, 

Anii repede-au trecut 

Și plecăm la școală-ndată. 

 

Anii cei frumoși s-au dus, 

Râdem, plângem împreună, 

Nu te vom uita nicicând 

Ne-ai fost ca o mamă bună. 
 

Poezii compuse de ed. Filipciuc Dorina Delia 
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III. De știut...  pentru părinți 

De vorbă cu psihologul 

Bunele maniere pe înțelesul copiilor 
 

Bunele maniere se învață în timp, 

dar asta nu înseamnă că sunt o 

corvoadă. Există metode nostime, 

prin care copilul tău va întelege mai 

ușor normele sociale de bază. 

De ce este important să îți înveți 

copilul bunele maniere 

fundamentale? Pentru că prima 

impresie se formează întotdeauna 

din primele gesturi, primele 

secunde. Folosindu-te de bunele maniere, le arăti celor din jur că îi apreciezi și că ești atent(ă) la 

nevoile lor. și, pe lângă faptul că astfel îi faci pe ei să se simtă bine, te pun și pe tine într-o 

lumină bună. 

Iar lecția de bază, în ceea ce privește aceste norme, este întotdeauna aceeași: comportă-te cu alții 

așa cum ai vrea să se comporte și ei cu tine. Nu ai vrea să vezi pe cineva strănutând fără să își 

pună măcar mâna la gură, nu? Te simți mai bine când auzi un Mulțumesc? Atunci, începe prin a 

folosi bunele maniere și învață-ți puiul același lucru. 

Mai jos, iată câteva metode prin care copilul tău poate integra mai ușor aceste gesturi. 

 Exemplele celor din jur 

Pe lângă exemplul părinților, este bine să conștientizezi că micuțul tău este înconjurat și de alți 

oameni – alți membri ai familiei, prieteni, învățători sau profesori etc. Explică-le și celorlalți că 

sunt un exemplu pentru copilul tău și roagă-i să ii arate celui mic că știu să se folosească de 

bunele maniere. În cazul prietenilor copilului, poți vorbi cu părinții lor. 

 Limbajul pozitiv 

Bunele maniere nu vor fi interiorizate de copii, dacă aceștia sunt amenințați sau dacă se țipă la ei. 

De aceea, este mai bine să creezi o experiență pozitivă și plăcută pentru cel mic, nu una bazată pe 

http://www.itsybitsy.ro/bune-maniere-esentiale-pentru-copii/
http://www.itsybitsy.ro/bune-maniere-esentiale-pentru-copii/
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pedepse. Explică-i copilului tău de ce este bine să fie politicos, atât pentru alții, cât și pentru el 

însuși, și folosește cuvinte pozitive. De exemplu, te poți folosi de vechea zicală: „Prinzi mai 

multe muște cu o picătură de miere decât cu un butoi de oțet”. 

 Râsul 

Imită-ți copilul atunci când nu este manierat, maimuțărindu-te. Dacă îi arăți un comportament 

greșit într-un mod amuzant, cel mic va fi mai dispus să îți asculte apoi explicațiile. 

 Jocul de rol 

Pentru că tot vorbeam de râs și maimuțărit, încearcă și jocul de rol, pentru a demonstra cât de 

eficiente sunt bunele maniere și cât poate să doară lipsa lor. Împreună cu micuțul tău, imaginați-

vă diverse situații în care să folosiți bunele maniere. De exemplu, cumpărăturile de la magazin: 

când copilul tău nu găsește ceva, cum cere ajutorul? 

 Masa în familie 

O altă ocazie excelentă de exersare a bunelor maniere este la masa, atât acasă, cât și la restaurant. 

Astfel, copilul învață de ce nu este frumos să mestece cu gura deschisa sau de ce este indicat să 

vorbești mai încet când ești într-un spațiu public. Învață-l cum să se folosească de tacâmuri și 

cum să spună într-un mod politicos că nu mai poate mânca. 

 Situații întâlnite 

Se poate întâmpla ca micuțul tău să se confrunte cu diverse situații în care să nu se simtă bine. Iar 

cauza poate fi o lipsă de maniere din partea celor din jur. Când îți vezi copilul supărat, roagă-l să 

îți spună ce anume l-a deranjat. Ce a facut greșit colegul său? Cum s-a simțit în acel moment? Ce 

ar fi făcut diferit? Astfel, cel mic poate găsi soluția de unul singur. 

 Repetiția este mama învățăturii 

Un copil va învăța mereu mai bine atunci când repetă un comportament. Când îl înveți pe 

micuțul tău „cuvintele magice” (Te rog și Mulțumesc) poți folosi următorul truc: de fiecare dată 

când îi mulțumești sau îl rogi ceva, pune accent pe acele cuvinte: Te rog să mă 

ajuți sau Îți mulțumesc că m-ai ajutat.  

http://www.itsybitsy.ro/bunele-maniere-pe-intelesul-copiilor/ 

  

http://www.itsybitsy.ro/formarea-atitudinilor-pozitive/
http://www.itsybitsy.ro/joaca-pentru-parintele-serios/
http://www.itsybitsy.ro/in-pielea-celuilalt-despre-jocul-de-rol/
http://www.itsybitsy.ro/importanta-jocului-viata-familiei/
http://www.itsybitsy.ro/masa-in-familie/
http://www.itsybitsy.ro/prima-iesire-la-restaurant-familie/
http://www.itsybitsy.ro/repetitia-chiar-este-mama-invataturii/
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LEGILE COPILULUI 

 

1. Nu mă răsfăța. Știu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer. Dar te încerc 

totuși! 

2. Nu-ți fie teamă să fii ferm cu mine. Eu prefer așa. Asta ma așează la locul meu. 

3. Nu folosi forța cu mine. Asta mă obișnuiește cu ideea că numai puterea 

contează. Voi răspunde mult mai bine dacă sunt condus. 

4. Nu fi inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură și mă face să încerc să scap 

nepedepsit, indiferent ce fac.  

5. Nu-mi face promisiuni. S-ar putea să nu le poți ține. Asta mă face să-mi pierd 

încrederea în tine. 

6. Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te supără. 

Voi încerca atunci să capăt și mai multe “victorii”. 

7. Nu te supăra prea tare când îți spun “te urăsc”. Nu cred ce spun, dar vreau să 

te fac să-ți pară rău pentru ceea ce mi-ai făcut. 

8. Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi incerca să-ți demonstrez 

contrariul purtându-mă ca o “persoană importantă”. 

9. Nu face în locul meu nimic din ceea ce aș putea să fac singur. Asta mă face să 

mă simt ca un copil și voi continua să te folosesc în folosul meu. 

10. Nu-mi menaja relele obiceiuri, acordă-mi cât mai multă atenție. Altfel nu faci 

decât să mă încurajezi să le continui. 

11. Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blând între 

patru ochi. 

12. Nu încerca să discuți comportamentul meu în febra conflictului. Din anumite 

motive, auzul meu nu este foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea e chiar 

și mai slabă. E mai bine să acționezi așa cum este cazul, dar hai să nu vorbim 

despre asta decât mai tarziu. 

13. Nu încerca să-mi ții predici. Vei fi surprins să constați cât de bine știu ce e 

bine și ce e rău. 

14. Nu mă face să simt că greșelile mele sunt păcate. Trebuie să învăț să fac 

greșeli fără a avea sentimentul că nu sunt bun de nimic. 

15. Nu mă cicăli. Dacă o faci va trebui să mă protejez prin a părea surd. 
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16. Nu-mi cere explicații pentru comportările mele greșite. Câteodată nici nu știu 

de ce am procedat așa. 

17. Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii ușor și atunci spun minciuni. 

18. Nu uita că-mi place să experimentez. Învăț din asta, deci te rog să te 

obișnuiești. 

19. Nu mă feri de consecințe. Trebuie să învăț din experiențe. 

20. Nu băga prea mult în seamă indispozițiile mele. S-ar putea să profit de faptul 

că îmi acorzi mai multă atenție când sunt bolnav. 

21. Nu mă respinge când pun întrebări cinstite. Dacă o faci, vei constata că nu te 

mai întreb și îmi caut informațiile din altă parte. 

22. Nu-mi răspunde la întrebările prostești și lipsite de sens. Altfel, voi încerca 

mereu să te agăț de mine cu asemenea întrebări. 

23. Nu încerca niciodată să arăți că ești perfect sau infailibil. Mă faci să simt că 

nu voi putea să te ajung niciodată. 

24. Nu te teme că petrecem prea puțin timp împreuna. Ceea ce contează este cum îl 

petrecem! 

25. Nu te teme dacă eu sunt speriat. Voi deveni și mai speriat. Arata-te curajos! 

26. Nu uita că eu nu pot crește fără o gramadă de încurajări și înțelegere, dar 

câteodată o apreciere, câștigată cinstit, este uitată.  

27. Poartă-te cu mine cum te porți cu prietenii tăi; atunci voi deveni și eu prietenul 

tău. Ține minte: învăț mai mult de la un model decât de la un critic. 

Și, în afară de asta, te iubesc mult…,te rog, iubește-mă și tu în schimb!!! 
 

http://psiholog-recrutare.ro/legile-copilului/ 

 

http://psiholog-recrutare.ro/legile-copilului/
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IV. Din activitatea noastră… a cadrelor didactice 

 

Parada ECO-MODA 

Motto: ” Din natură folosesc, învăț să înlocuiesc” 

 Natura, această creație divină, trebuie mai întâi îndrăgită, apoi 

ocrotită și păstrată așa cum este ea. Trebuie să trăim în armonie cu 

natura. Ce poate fi mai frumos decât să admiri culorile și parfumul 

florilor, puritatea și cântecul izvorului, liniștea pădurii, șoaptele 

frunzelor? Să ne deschidem ochii sufletului spre natura de lângă noi, 

să-i aflăm tainele, s-o ascultăm, s-o îndrăgim, s-o facem să dăinuiască. 

Cei care receptează cu bucurie aceste frumuseți sunt, cine alții, decât 

copiii. Ei sunt cei care vor să știe, să descopere, să învețe și doresc să trăiască într-un mediu curat 

și sănătos. Mesajul lor este clar, exprimat prin desene, picturi, construcții ecologice, creații din 

materiale din natură și refolosibile. Ei demonstrează că le pasă. 

 Împreună am colectat deșeuri, materiale reciclabile (cutii, cartoane, sticle, ziare, pet-uri, 

ambalaje, hârtii), cărora cu dibăcie și măiestrie, cu mânuțe îndemânatice, am reușit să le dăm 

viață, să le punem în valoare, realizând personaje din povești, flori, animăluțe, obiecte pentru 

decorarea sălii de grupă, măști pentru carnaval, jucării, materiale pentru expoziții tematice etc. 

Am îmbinat munca cu arta, cu frumosul, am decupat împreună, am lipit, am cusut, am asamblat, 

ne-am înțepat, ne-am murdărit cu lipici, ne-am amuzat, dar satisfacția a fost pe măsură. Copiii au 

fost încântați și au îmbinat în mod plăcut informațiile cu caracter ecologic cu joaca. 

 Pornind de la această reușită am propus organizarea unei Parade ECO-MODA, în care au 

fost implicați părinții. Au confecționat costume din materiale reciclabile deosebite, unele chiar 

hazlii, iar când acestora au fost imbrăcate de către copii, impactul a fost uluitor. S-au privit, s-au 

admirat, s-au amuzat, s-au mirat, citindu-se pe chipurile lor: ” Uau, ce frumos!” și exprimând: ” 

Ce de cofrage de ouă ai pe tine!”, ”Vreți sa fac o piruetă să vedeți cum se deschid petalele?”. 

Privindu-i cum se bucură ne-a cuprins o satisfacție fără margini. 

 În costume confecționate din materiale reciclabile, pe ritmurile muzicii și o coregrafie 

adecvată fondului muzical și costumației, copiii noștri au defilat elegant într-o superbă Paradă 

ECO-MODA etalându-și talentul, grația, sensibilitatea. 

 Au intrat în scenă ecologeii, florăreasa și florile, ariciul, indian, roboței din sticle, cutii și 

beculete, prințesa dansatoare, cowboy... prezentându-și fiecare în versuri și mișcări, costumul pe 

care-l poartă. Parada a încununat-o mireasa, condusă grațios, de către doi ecologei. Copiii s-au 

distrat copios, bucurându-se de asemenea de rodul muncii lor și de faptul că, reciclând, au fost 

și ei de folos. 
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 Ce-am învățat? 

 Copiii preșcolari au înțeles necesitatea refolosirii materialelor reciclabile, pentru a 

căror producere se consumă o cantitate mare de energie. 

 Din materialele pe care le puteam arunca, am realizat lucruri folositoare, fără 

costuri mari. 

Ed. Neagotă Elena și prof. Băbaș Luciana 
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Amintiri din grădiniță 

 

               Am ajuns la finele semestrului II, și astfel se încheie primul an de grădiniță pentru 

preșcolarii grupei mici, “ Fluturașii”. A fost greu, a fost ușor, au fost zâmbete și lacrimi, 

împreună sau separat, au fost iubiri, prietenii, înțelegeri, neînțelegeri, dar mai ales respect , 

căldură și dragoste adunate într-un minunat colectiv de oameni 

frumoși, mari și mici.  

                Am acumulat cunoștințe, atât copiii cât și noi 

educatoarele, ei de la noi și noi de la ei, căci fiecare copil ne-a 

oferit din farmecul lui și-al copilăriei hrană spirituală pentru a 

învăța tainele vieții prin mai multe prisme, prin ochiul adultului, 

dar și prin ochi de copil, și astfel ne-am format alături unii pe 

alții, zi de zi.  

                Acum, la sfârșit de an, noi educatoarele ne putem 

mândri cu copii harnici, talentați, ambițioși, inteligenți, puternici, care într-adevăr au învățat să 

zboare în acest an. Fluturași care și-au luat zborul din brațele părinților și au pornit într-o lume 

complet necunoscută lor, și care le-a adus și le aduce satisfacții, oferindu-le astfel motivația de-a 

iubi și îndrăgi grădinița.  

                Sfârșitul anului școlar a venit împreună cu 1 iunie, ziua copilului, așadar copilașii 

noștri trebuiau răsfățați și recompensați pentru răbdarea primului an de grădiniță. S-a hotărât 

organizarea unei excursii, și iată-ne pe meleagurile Muzeului de Etnografie și Artă Populară din 

Baia Mare. O adevărată surpriză pentru fiecare copil în parte. Case vechi care amintesc de 

poveștile bunicilor, de poveștile ascultate în grădiniță, un început de vară verde și călduros, o 

lume de basm în care copiii au desfășurat jocuri din cele mai creative, au participat și au câștigat 

concursuri, au primit diplome, au explorat în voie colțurile cele mai ascunse ale Muzeului și au 

putut povesti mai apoi că au călătorit într-o altă țară, într-o nouă poveste.  

               Poveștile din anii grădiniței nu se încheie niciodată, ele nasc și renasc alte și alte 

povești, iar timpul petrecut în grădiniță am putea spune că este pentru copii o vacanță în care 

aceștia se află permanent. Să sperăm că vacanța de vară nu va face diferența și că începutul 

anului școlar următor ne va lega și mai strâns relațiile și ne va face să ne fie tot mai dor de 

reîntâlnire și de noi și calde îmbrățișări.  

              Cu dragoste pentru fluturașii noștri și pentru grădinița care ne-a adus împreună. Să 

rămânem veseli, să rămânem copii.  

Educatoarele grupei mici, “Fluturașii”: Brîndău Anuța și Puț Veronica 
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21 
 

Micii ecologiști 

 “Curtea dacă e-ngrijită, 

Joaca parcă-i mai plăcută. 

Dacă umbră nu găsim, 

Copăcei o să sădim. 

Nu te agăța de crengile din pomi, 

Că nu te lasă vara la umbra lor să dormi. 

 

Grupa buburuzelor vor să fac-o faptă bună, 

Să lucreze împreună în curtea grădiniței. 

Jocuri ei au învățat și pomi ei au plantat.” 

 

Ne place în natură și drept urmare am ieșit să sădim copaci. Vrem să ne asigurăm un aer 

curat, să avem o șansă de viitor. Sădirea unui pom nu e o activitate solitară şi de o singură dată. 

Pomul este simbolul grijii față de natură, de mediu, al grijii pe care omul trebuie s-o aibă faţă de 

spaţiul în care trăieşte… 

Ed. Onea Eugenia și prof. Meseșan Cristina 
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GRUPA STELUȚELOR 

 

PROF. GHIȚ DANIELA 

PROF. MIHALI AVRAM RALUCA IOANA 

  

Grupa mijlocie, o treaptă importantă din viața grădiniței, cu zile liniștite și frumoase, cu 

glasuri zglobii de copii jucăuși, cu sorele în priviri, gata să se prindă în melodiosul tainic al 

cântecului, jocului și poeziei, să descopere zborul in lumea de mister a florilor multicolore, să 

pătrundă în minunata lume a poveștilor cu Feți-Frumoși și Ilene Cosânzene.         

Prietenoși, sinceri și inocenți pășim curioși spre grupa mare cu multe speranțe și vise.    
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NE PREGĂTIM PENTRU FESTIVALUL JUDEȚEAN DE DANS 

  

LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ CU COVORAȘUL POVESTITOR 

ȘI CARTEA JUCĂRIE 

 

O lume minunată, unde fiecare știe ce vrea și nimeni nu 

pierde timpul! 
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COVORAŞUL POVESTITOR 

Grupa Păpădiilor – ed. Stan Antoaneta / Filipciuc Delia 

 

MOTTO: “ Poate că povestea, este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti, …cu poveşti ne 

leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme….Ne trezim şi murim cu ele”. Mihai Eminescu 

Copilăria nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferită de basme, poveşti şi 

povestiri. Poveştile le oferă copiilor posibilitatea de a se identifica cu personajele prezentate, de a 

se recunoaşte în ele şi de a identifica unele trăsături ale persoanelor din jurul lui. Prin intermediul 

poveştilor, copilul poate fi oricine îşi doreşte, poate experimenta roluri diverse: de părinte, de 

bătrân sau vrăjitor, de zână, de zmeu sau de dragon, de orice personaj pe care îl îndrăgeşte sau în 

care se redescoperă. 

Copii trăiesc cu adevărat întâmplările din poveşti, iar datoria noastră este aceea de a le da 

aripi să zboare în depărtări, să le clădim palate de azur în grădini fermecate în care se plimbă 

zânele cele bune sub clanul lunii. 

Am clădit acest palat de poveste alături de păpădiile noastre, stimulându-le imaginaţia, 

cultivându-le afectivitatea şi nevoia de cunoaştere, dezvoltându-le gândirea şi corectându-le 

limbajul. Nu de puţine ori covoraşul povestitor ne-a adunat pe pernuţe pentru a ne spune încă o 

poveste fascinantă ( Scufiţa Roşie, Cine a spus miau, Soarele şi albiniţa). De data aceasta 

povestea s-a numit Soarele şi albiniţa de Nina Stănculescu. 

  

Ajutaţi de covoraş am pătruns în lumea de poveste şi am descoperit aventurile albiniţei,i-

am oferit ajutor, muncind la fel ca harnicuţele  albine, am ajutat-o să găsească drumul către 

stupul ei, am pictat câmpul cu flori mult îndrăgit de ea şi am folosit  mierea pentru a pregăti 

gustări dulci. 
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Paul Hazard a spus: “Ce departe se află împărăţia copiilor!. Ei au bogăţia a tot ceea ce 

încă nu posedă, bogăţia minunilor unui posibil. A imagina nu este pentru ei doar o primă 

plăcere, reprezintă şi semnul libertăţii lor, e elenul lor vital.   Ei îşi proiectează visele pe nori, şi 

fără griji, fără interes fără poveri, ei se joacă şi sunt fericiţi”.   
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ÎN ARMONIE CU NATURA 

Grupa Păpădiilor  - Ed. FILIPCIUC DELIA / STAN ANTOANETA 

 

Frumuseţea şi bogăţia naturii ne este dată de 

Dumnezeu spre hrănirea şi vindecarea trupurilor şi 

sufletelor noastre. Păstrarea ei nepoluată şi 

conservarea cu respect şi responsabilitate majoră 

pentru binele multor generaţii depinde  de noi 

oamenii.  

Scopul nostru este să descoperim şi să 

înţelegem nevoile Pământului de la cea mai fragedă 

vârstă. Copiii să-şi formeze atitudini, abilităţi, 

capacităţi şi comportamente de relaţionare cu lumea 

şi mediul înconjurător, să-şi formeze aptitudini de 

protejare şi înfrumuseţare a mediului. 

Prin joc, copilul descoperă mediul 

înconjurător, prin joc învaţă să-l protejeze, prin joc contribuie la păstrarea şi înfrumuseţarea lui. 

 Frumuseţea naturii descoperită din descrieri, poveşti, poezii, cântece ne-a dus dincolo de 

curtea grădiniţei, vizita la sere fiind o experienţă unică pentru copii. Serele imense, mormanele 

de pământ, sutele de ghivece cu flori, straturi viu colorate, oameni care lucrează cu dăruire şi 

dragoste faţă de flori ne-au transformat în mici ecologişti. 

Îmbrăcaţi cu şorţuleţe verzi, cu mini-unelte de grădinărit am trecut şi noi la acţiune. Am 

plantat în curtea grădiniţei copaci şi flori, apoi le-am udat şi le-am cântat. 

 Responsabilitatea, atitudinea pozitivă, toleranţa pentru mediu sunt acum mai profunde în 

acţiunile copiilor. Preşcolarii realizează lucrări plastice, practice pe teme ecologice, cântă şi 

recită poezii. Acum copiii ştiu că nu rupem florile fără un scop anume, nu vătămăm copacii, 

colectăm selective deşeurile, plantăm flori, copaci, economisim energia şi apa. 

 În concluzie, la grădiniţă organizăm o susţinută activitate privind educaţia ecologică şi 

protecţia mediului înconjurător, iar împreună cu familia şi alţi factori îi determinăm pe copii să 

înţeleagă că “tot ce e pe lume, are un rost anume”. Astfel vom putea spune că în urma noastră va 

rămâne ceva.  
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Să învăţăm şah, jucându-ne 

 

       Moto: 

„N-avem cuvinte destule ca să-i îndemnăm pe 

părinţi şi pe profesori să îndrume preocupările 

tineretului spre jocul de şah…” 

         Mihail Sadoveanu 

 

Copiii sunt un tezaur de  aptitudini şi talente nebănuite, care pot fi valorizate optim atunci 

când sunt depistate cât mai de timpuriu.  

Conducerea grădiniţei noastre a oferit o gamă largă de 

activităţi opţionale pentru copii, prezentând şahul ca fiind „cel 

mai minunat mijloc de disciplinare a gândirii, de ordonare a 

domeniilor de cunoaştere şi de recreaţie a spiritului” (Nicolae 

Iorga). Deoarece „sportul rege” nu cunoaşte anotimp, aparţine 

întregii lumi, înseamnă viaţă spirituală intensă, părinţii au 

îmbrăţişat cu bucurie ideea ca una dintre activităţile opţionale 

ale copiilor să fie „Să învăţăm şah, jucându-ne”. Cei care au 

copii mai mari, ce practică jocul de şah încă din grădiniţă, au 

constatat că prin acest univers comprimat pe 64 de pătrăţele ei 

învaţă lucruri folositoare, îşi formează deprinderi intelectuale, 

au rezultate mai bune la şcoală, sunt mai dinamici, au 

rapiditate în gândire şi decizie. 

Educatoarele grupei mari Fifi şi-au manifestat dorinţa sinceră de a contribui la aplicarea 

ideilor propuse prin proiectul profesorului maestru Uţă Corneliu, oferind copiilor oportunitatea 

de a le fi valorizat talentul şi interesul prin acest sport al minţii.  

Cu multă măiestrie, copiii au fost atraşi în lumea şahului într-o manieră foarte captivantă, 

alături de păpuşile îndrăgite de la teatrul de păpuşi. Fiecare piesă a fost prezentată de păpuşi într-

un mod interesant şi inedit, fiindu-i atribuită o caracteristică principală: calul miroase a fân, 

regina miroase a parfum, tura miroase a var, regele a sabie etc. 

Am confecţionat ecusoane cu piesele de şah, fiecare copil devenind una dintre piese şi 

prezentându-se personajului de la teatru. Treptat, copiii au învăţat prin joc valoarea şi modul de 

operare a pieselor, puterea fiecăreia, au făcut exerciţii de aşezare corectă pentru începerea unei 

partide, modul în care se mişcă fiecare piesă pe tabla de şah. 

Dacă Sadoveanu spunea despre şah că „este prea mult joc pentru a fi ştiinţă şi prea multă 

ştiinţă pentru a fi joc”,  am constatat şi noi că, fără efort, copiii au învăţat noţiuni şi fac exerciţii 
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simple: şah-atac la rege, şah mat- sfârşit de partidă, remiză-egalitate, rocada mică şi rocada mare 

etc. 

Le-am pus la dispoziţie materialele potrivite şi, de multe ori, copiii preferă ca în timpul 

jocurilor alese să joace şah la măsuţă, ori la tabla demonstrativă cu piese magnetice, pe care o 

utilizează adesea cu mult interes. 

La început au concurat cu păpuşile, apoi au jucat în echipe, fiecare a devenit şi arbitru, 

stabilind cu obiectivitate cine este câştigătorul. Astfel, le-a fost cultivat spiritul de competiţie şi 

s-au antrenat rapid în atmosfera de concurs. 

Fără să simtă efortul, copiii au fost apoi testaţi individual, au fost antrenaţi în jocuri 

combinate, au concurat în faza pe grupă, fiind determinaţi să stabilească ei înşişi care sunt 

câştigătorii, să accepte cu demnitate înfrângerea.  

Cei mai buni şahişti ai grupei au participat 

la concursul între grădiniţe „Cupa iepuraşului”, 

unde au dovedit multă pricepere, stăpânire de sine, 

spirit competitiv, rapiditate, obţinând un onorant 

loc I.   

Toţi copiii din grupă au fost bucuroşi 

pentru rezultatele obţinute de reprezentanţii lor şi 

i-au felicitat, demonstrând că şahiştii nu au 

duşmani, ci numai rivali, cărora le strâng 

prieteneşte mâna înainte şi după partidă. 

 Mediatizarea în ziarele şi televiziunile 

locale a constituit un motiv de mândrie pentru 

întreaga familie a grădiniţei noastre, iar dacă 

răspândirea jocului de şah poate fi o indicaţie a 

stării culturale a unei naţiuni, avem satisfacţia că 

am făcut un pas mic în această direcţie. 

  

 

 

Educatoare: 

Andreicuţ Florica și Bretan Maria 
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O carte pentru prietenul meu 

 

Autism ... un cuvânt care ne dă fiori, reprezentând una dintre  marile ,,enigme” care de 

ceva timp a devenit fie o marea provocare, fie o mare necunoscută, dar în acelaşi timp şi o mare 

problemă a numeroşi părinţi, educatori sau chiar a unor specialişti în domeniul serviciilor 

psihopedagogice. 

Copiii cu autism trăiesc în lumea noastră, o lume pe care nu o înţeleg în totalitate, sunt 

diferiţi şi de aceea trebuie să-i abordăm diferit. Pentru a-i ajuta trebuie să facem din punctele lor 

slabe punctele lor forte şi să încercăm să adaptăm mediul pentru ei în loc să aşteptăm să se 

adapteze ei la mediul nostru. Măsura în care aceşti copii vor reuşi să se integreze în societate ca 

persoane adulte nu depinde de inteligenţa, aptitudinile sau posibilităţile de comunicare, ci de 

toleranţa noastră, de capacitatea de a-i ajuta să-şi folosească fixaţiile, stereotipiile într-un mod 

creator spre activităţi manuale şi arte, dându-şi seama de propria valoare şi devenind astfel utili 

societăţii. 

Dacă vom dori să înţelegem cu adevărat un copil autist şi să îl ajutăm în acelaşi timp, 

trebuie să ne privim mai întâi pe noi înşine ca pe o parte componentă a comunităţii în care el 

trebuie să trăiască şi mai apoi pe el, ca pe un copil imperfect în atingerea performanţelor sociale, 

dar perfect în unicitatea lui.  

Pornind de la aceste premise ne-am propus să demarăm acţiunea „O carte pentru 

prietenul meu”, acţiune prin care dorim să ne apropiem de copiii care suferă de autism, să 

încercăm să-i înţelegem şi să devenim prietenii lor. 

În acest sens, sprijiniţi de părinţii copiilor din grupa mare ,,Ştrumfii veseli”, am pregătit 

pacheţele cu cărţi de colorat, de poveşti, jucării şi dulciuri pe care le-am dăruit cu plăcere 

copiilor de la asociaţie. Aceştia s-au bucurat foarte mult şi au răsfoit cu mare curiozitate cărţile 

primite.  
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Împreună am desfăşurat mai multe jocuri de mişcare, socializare, îndemânare şi atenţie. 

    

 

     

A fost o exprienţă plăcută pe care sperăm să o repetăm cât de curând. 

Prof. Fănățan Maria și ed. Mătăsaru Adriana 
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Vizită la planetariu 

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost fascinaţi de cer şi de stele. Ei au trasat 

constelaţiile sub forma unor animale sau oameni, au creat poveşti pe seama lor sau diverse teorii 

despre forma Pământului.  

Şi în prezent cerul este cercetat de către astronomi doar că acum aceştia au alte 

modalităţi, mult mai performante, de a colecta informaţia şi concepte noi despre modul de 

funcţionare a universului.   

Se pare că nu doar oamenii sunt atraşi de misterele universului, ci şi copiii care vin nu 

doar cu numeroase întrebări, curiozităţi legate de acesta, dar şi cu un bagaj surprinzător de 

cunoştinţe şi informaţii.  

Cu ocazia Zilei Pământului (22 aprilie) am discutat în cadrul proiectului tematic 

„Universul” despre sistemul solar, aprofundându-ne cunoştinţele printr-o vizită la Planetariul din 

Baia Mare.  

 

      

       

Călătoria printre stele şi constelaţii din sala de proiecţie, legenda despre Ursa Mare şi 

Ursa Mică a fost pentru copii cel mai fascinant lucru din toată vizita. 

 

Prof. Fănățan Maria și ed. Mătăsaru Adriana 
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SCRISORILE PRIETENIEI 

“Depărtarea nu-i departe, dacă sufletele sunt apropiate” 

 

   

Prietenia este comoara cea mai de preț pe care o poate avea un om. Și pentru că ne dorim și noi să 

avem mulți prieteni, doamna noastră educatoare Anamaria Filip s-a gândit să ne ajute prin intermediul 

unui parteneriat cu numele “Scrisorile prieteniei”. Astfel, noi, preșcolarii grupei mari ”Fluturașii” de la  

Grădinița cu Program Normal nr.2 Baia Mare, am ”zburat” prin intermediul scrisorilor la Grădinița cu 

Program Normal nr.8 din Zalău unde ne-am făcut prieteni noi. 

În cadrul derulării parteneriatului ”Scrisorile prieteniei”, am fost încântați să  

scriem fiecare, ajutați de doamna educatoare și familie, cele mai frumoase și 

hazlii lucruri despre noi... dar și să pregătim câte un mic cadou pentru noul nostru 

prieten sau noua noastră prietenă din Zalău. Am fost foarte fericiți când fiecare 

dintre noi am primit raspuns personal de la prietenul nostru.... 

 

     Prof. Anamaria Filip 
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