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DATINI STRĂBUNE 

- Proiect tematic - 

 

 

Autori: Prof. înv. preşc. PETRUŢA ANGELA 

Prof. înv. preşc. BORDEU GEORGETA 

Prof. înv. preşc. CIOANCĂ RAMONA 

G.P.P. Nr. 12, Alba Iulia 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este / a fost şi va fi  aici, pe pământ? 

TEMA PROIECTULUI : „Datini străbune” 

NIVELUL: II 

SUBTEME: 

            1. Sfântul Nicolae, prietenul copiilor  

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun  

SCOPUL PROIECTULUI: Cultivarea interesului copiilor pentru datinile româneşti specifice sărbăto-

rilor de iarnă şi sensibilizarea acestora pentru a deveni ei înşişi purtători şi păstrători ai portului, credin-

ţei, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în 

calitate de auditor; 

Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; 

Să recite poezii cu  respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis; 

Să identifice activităţi specifice sărbătorilor de iarna (împodobirea bradului, colindul, pluguşorul); 

Să-şi formeze deprinderi de triere, grupare, seriere, comparare, clasificare a elementelor unei mul-

ţimi; 

Să numere de la 1-6  recunoscând grupele cu 1-6  obiecte şi cifrele corespunzătoare; 

Să audieze şi să interpreteze cu drag cântece şi colinde dedicate sărbătorii Crăciunului; 

 Să-şi exprime trăirile proprii prin activităţi artistico-plastice, practice şi muzicale; 

 Să cunoască valori ale moralei creştine: iubirea faţă de semeni, bunătatea, dorinţa de a fi generoşi; 

 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/ sau comportamente, 

pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri. 
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CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAR DE PROBLEME 

ARTĂ 

-suporturi pentru  desen; 

-culori;tempera; 

-acuarele si pensule; 

-pahare pentru apa; 

-paie pentru suflat; 

-betisoare pentru lipiri 

-foarfeci, hârtie colorată 

- sârmuliţe, flori 

- resturi de beteală 

- conuri de brad, crenguţe 

-hartie creponată, carton 

-suporturi pentru expoziţii 

BIBLIOTECA 

-Albume foto si reviste 

- imagini cu aspecte de iarnă; 

- cărţi religioase ilustrate 

- fotografii cu obiceiuri din dife-

rite zone 

-cărţi de  povesti şi basme 

-creioane colorate, cerate, cario-

ca; 

-planse demonstrative; 

-fise de munca 

independenta; 

JOC DE ROL 

-cizmulite pt. cadouri, 

-păpuşi, truse; 

-Vase traditionale, linguri de 

lemn 

- costume populare, trăistuţe 

stergare 

- stea, sorcovă, clopotei 

- mere, nuci, colăcei 

- brad ecologic; 

-ornamente pentru brad; 

-ghirlande,decoruri, 

-costumaţii pentru Moş Crăciun 

CONSTRUCŢII 

  

- cuburi din lemn 

- truse Arco, Lego 

- mozaic 

- cuburi din lemn, plastic 

     JOC DE MASĂ 

-puzzle cu teme de iarnă;    - 

încastre 

-imagini de iarnă 

-jetoane pentru jocul „Din 

jumatati întreg”; 

-lotto,domino, 

 

 STIINŢĂ 

  

- Icoane 

- Imagini specifice iernii 

- costum popular 

-Softuri educationale 

 ( Joc educativ Piticlic Obiceiuri 

şi traditii) 

-cifre, piese magnetice 

  

Ce ştim? 

- Iarna nige; 

- E foarte frig si totul îngheaţă; 

- Vine Mos Nicolae si ne lasă daruri în ghetuţe; 

- Copiilor neascultători Sfântul Nicolae le aduce 

un băţ; 

- Mos Crăciun aduce jucării copiilor cuminţi; 

- Moş Crăciun locuieşte la Polul Nord si acolo e 

veşnic iarnă. 

- De Crăciun mergem la colindat. 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? 

  

- Ce se întâmplă cu plantele si animalele iarna? 

-Semnificatia si mesajul colindelor; 

-Despre naşterea Domnului Iisus Hristos 

-De unde ştie Moşul tot ce facem noi? 

- De ce copiii colindători de la Tv poartă costume 

populare? 

- Cum se confecţionează ornamentele de Crăciun? 
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SĂPTĂMÂNA: 02 – O6. XII. 2013                                                                                                                      

SUBTEMA: Sfântul Nicolae, prietenul copiilor  

 

 

ZI-

U

A 

TIPURI DE 

ACTIVITA

TI DE 

INVATARE 

TURA 

I 

TURA A II-A 

  

L 

U 

N 

I 

Jocuri şi ac-

tivităţi di-

dactice alese 

  

Artă: modelare  „Fulgi de nea” 

Bibliotecă –sortăm cărţi imagini , 

jetoane cu subiecte de iarnă 

Activităţi 

complemen-

tare 

  

Artă 

-colaj - peisaje de iarnă 

Activităţi pe 

domenii 

experienţial

e 

  

Activitate integrată 

DŞ- Experienţe –Apa, gheaţa, ză-

pada 

DEC: Ţine Baba Iară sfat-

învăţare cântec 

Euritmie: 

Fulgi de nea 

  

  

DŞ-Noi experienţe –

Apa, gheaţa, zăpada 

DEC: „Ţine Baba Iară 

sfat ”-învăţare cântec 

  

  

Activităţi de 

dezvoltare 

personală 

  

Întâlnirea de dimineaţă. -
Salutul. Şţirea zilei Calendarul 

naturii. Activitate de grup„Cum 

s-a schimbat vremea ” 

Deprinderea săptămânii: de  a 

oferi ajutor copiilor care îi solicită 

  

  

Deprinderea săptămâ-

nii : De  a oferi ajutor 

copiilor care îi solicită 

Activitate de cultivare a 

înclinaţiilor: Tablou de 

iarnă - pictură 

  

M 

A 

R 

Ţ 

I 

Jocuri şi ac-

tivităţi di-

dactice alese 

  

Construcţii: Căsuţa Sf. Nicolae 

Bibliotecă: Scrisoare pentru Moş 

Nicolae 

  

Activităţi 

complemen-

tare 

„Cine şi-a 

schimbat lo-

cul” 

Bibliotecă: -„Cristale” 

antrenament grafic-linii 

în diferite poziţii 

  

Activităţi pe 

domenii 

experienţial

e 

  

Activitate integrată 

DLC Lectura religioasă: „Viaţa 

Sfântului Nicolae” 

DEC Icoana „Chipul blând al Sf. 

Nicolae” 

Pictură pe sticlă 

    

DLC Viaţa Sf. Nicolae -

Repovestire 

DEC Finalizarea lucrări-

lor de pictură 

Realizarea expozitiei de 

icoane 

  

Activităţi de 

dezvoltare 

personală 

Întîlnirea de dimineaţa. -
Salutul. Şţirea zilei .Calendarul 

naturii. Activitate de grup„Cine 

e Sfântul Nicolae?” 

R:Prietenul la nevoie se cunoaşte 

Tranziţie – Trenuleţul 

  R :Prietenul la nevoie se 

cunoaşte 

  

Poveste creată de copii: 

De ce îl iubesc pe Moş 

Nicolae 
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M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

Jocuri şi activi-

tăţi didactice 

alese 

  

Joc de rol :„Baba Iarnă intră-n sat”-

dramatizare 

Artă: „Peisaj de iarnă - pictură” 

  

Activităţi com-

plementare 

„Fulgi de nea ”-

euritmie majorete 

Ştiinţă: „Fenomene specifice 

iernii” – lectură din enciclopedie 

  

Activităţi pe 

domenii  

experienţiale 

  

  

 

Activitate integrată 

DŞ  Ajută-l pe Moş Nicolae! 

 Recunoaştere, constituire,operare cu mul-

ţimi 

DEC activitate practică „Ghetuţe roşii”-

îndoire, lipire, şnuruire 

Opţional Limba 

engleză 

  

DŞ Jocuri cu mulţimi 

DEC activitate practică 

„Ghetuţe”-expoziţie cu lucrări 

  

Activităţi de 

dezvoltare per-

sonală 

  

Întîlnirea de dimineaţa -Salutul. Şţirea 

zilei .Calendarul naturii. Activitate de 

grup„Să fim darnici precum Sf. Nicolae!” 

R: Învăţăm să dăruim 

  Deprinderea săptămâ-

nii :Prietenul meu are nevoie de 

mine 

Activitate de cultivare a înclinaţi-

ilor  –desen liber 

  

  

  

  

J 

O 

I 

Jocuri şi activi-

tăţi didactice 

alese 

  

Ştiinţă experienţe:„Cristale de gheaţă la 

microscop” 

Artă: Ce mi-a adus Sf. Nicolae - desen 

Activităţi com-

plementare 

Jocuri de mişcare 

la alegerea copii-

lor 

Construcţii:Adăposturi de iarnă 

pentru oameni şi animale... 

  

Activităţi pe 

domenii 

experienţiale 

  

  

DS Exerciţii –Constituire mulţimi după di-

ferite criterii 

DLC: Memorizare„Moş Nicolae” 

    

DS Exerciţii –Constituire mulţimi 

după diferite criterii 

DLC: repetarea poeziei„Moş 

Nicolae” 

Activităţi de 

dezvoltare per-

sonală 

  

Întîlnirea de dimineaţa. -Salutul. Şţirea 

zilei .Calendarul naturii. Activitate de 

grup„ Darurile Sf. Nicolae” 

R :„O faptă bună” 

  Deprinderea săptămânii  -fapte 

bune 

Activitate de cultivare a înclinaţi-

ilor–audiţii colinde 

  

  

V 

I 

N 

E 

R 

I 

Jocuri şi activi-

tăţi didactice 

alese 

  

Construcţii„ Poduri de gheaţă” 

Joc de masă:Puzzle –Jocuri de iarnă 

Activităţi com-

plementare 

Plimbare în curtea 

grădiniţei 

Ştiinţă:„Rece- cald”-joc -

senzorial 

  

  

Activităţi pe 

domenii 

experienţiale 

  

DOS  poveste creată de copii „O faptă bu-

nă” 

  

DPM-„Dansul fulgilor de nea” 

  

  DLC „Minuni ale Sfântului Nico-

lae”- lectura educatoarei 

DPM-„Dansul fulgilor de nea” – 

repetare 

Activităţi de 

dezvoltare per-

sonală 

Întâlnirea de dimineaţa. -Salutul. Şţirea 

zilei Calendarul naturii. Activitate de 

grup„ Hai la joacă afară” 

R :„Vreau să fac fapte bune” 

  Deprinderea săptămânii :„O 

faptă bună 

 „Activitate de ordonare a jucării-

lor din sectoare” 
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PROIECT TEMATIC “MOŞ NICOLAE PRIETENUL COPIILOR" 

 
 

Prof.înv.preşc. MUREŞAN DOINA MARIA – GRĂDINIŢA P.P. NR.12 ALBA IULIA 

Prof.SUCIU VERONICA – GRĂDINIŢA P.P. NR.12 ALBA IULIA 

Inst. CÎMPIAN CAMELIA - GRĂDINIŢA P.P. NR.12 ALBA IULIA 
 

 

TEMA: „Cine sunt, suntem?” 

Grupa:  „VOINICEII” (mijlocie) 
 

 

Argument 

În fiecare an, în seara de 5 decembrie, copiii știu că trebuie să-și lustruiască ghetuțele sau ciz-

mulițele, pentru că Moș Nicolae va trece pe la ei să le aducă daruri celor cuminți. Celor neascultători, 

Moș Nicolae le aduce o nuielușă, pentru a-i atenționa să îşi asculte părinții şi bunicii şi este suficient să 

se uite pe fereastră ca să-şi dea seama dacă un copil a fost cuminte sau nu. Deși este grăbit să alerge la 

copiii din lumea întreagă, Moș Nicolae are timp să plece urechea la dorințele fiecărui copil în parte. 

Tradiția îşi are originea în povestea personajului legendar și mitic, care a existat cu adevărat în 

persoana episcopului din Myra - Lichia (pe meleagurile Turciei de astăzi), persoană cu credință nețăr-

murită în Dumnezeu, care a trăit în secolul al IV-lea. Lui Nicolae de Myra îi sunt atribuite numeroase 

fapte bune față de cei săraci și năpăstuiți, dar și miracole.  

Povestindu-le despre Sfântul Nicolae, copiii au dorit să afle mai multe de aceea ne-am hotărât 

să desfăşurăm proiectul tematic „Moş Niolae, prietenul copiilor”, pe parcursul unei săptămâni. 

Obiectivele proiectului: formarea virtuţilor creştine; dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere 

a unor datini şi obiceiuri creştine specifice sărbătorilor de iarnă; dezvoltarea capacităţii de sensibilizare 

a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai portului, tradiţiilor şi obiceiurilor zonei noas-

tre;  sistematizarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă. antrenând capacităţi dobândite la 

nivelul tuturor domeniilor experienţiale. 

Obiective de referinţă vizate: 

- să se implice în acţiuni caritabile; 

- să afle aspecte legate de Sfântul Nicolae 

- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi 

în calitate de auditor; 

- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; 

- să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile 

expresive şi estetice ale acestuia; 

- să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare; 

- să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze formele  geometrice învăţate ( cerc, 

pătrat, triunghi, dreptunghi); 

- să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securi-

tate personală; 

- să intoneze cântece şi colinde pentru copii; 

- să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice; 

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activităţi practice; 

- să se comporte adecvat în diferite contexte sociale; 

- să-şi formeze deprinderi motrice de bază: mers, alergare, sărituri; 

- să-şi formeze o ţinută corporală corectă; 

- să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare). 
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Resursele proiectului: 
Resurse procedurale: brainstorming; ciorchinele; explicaţia; conversaţia; exerciţiul; 

      problematizarea; munca pe grupe; joc de rol; observarea; turul galeriei. 

Resurse materiale: costume naţionale, felicitări de Crăciun, Biblia pentru copii, planşe ilustrate, reviste, cărţi 

cu sau despre obiceiuri tradiţionale, felicitări, invitaţii, creioane colorate, cărţi de colorat, acuarele, coli de 

desen, pensule, hârtie colorată, creponată şi autocolantă, lipici, plastilină, planşete, foarfeci, sârmuliţe, su-

port din lemn pentru sorcove, resturi de beteală, crenguţe de brad, „Din jumătăţi în întreg”, „Alege şi gru-

pează”, jetoane, puzzle, bici, sorcove, clopoţei, costum de moș, coșuleţe, măşti, trăistuţe, iesle, paie, toiag, 

obiecte tradiţionale, obiecte şi ornamente de brad, brad, lego, mozaic, cuburi din lemn, calculator. 

Resurse de timp: Trei săptămâni – 2.XII.2013 - 6.XII.2013 

Resurse umane: 31 preşcolari grupa „Voiniceii”; părinţi; educatoare; preot 

 

Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor: 

Inventar de probleme: 

 

 

Scrisoare de intenţie 
Dragi părinţi, 

            În următoarea săptămână dorim să trezim interesul copiilor faţă de sărbătorile  tradiţionale de iarnă. În 

acest sens, vă rugăm să purtaţi discuţii cu copiii d-voastră referitoare la ritualuri şi obiceiuri specifice sărbăto-

rilor de iarnă.Vă rugăm, de asemenea, să ne sprijiniţi în procurarea unor materiale ajutătoare legate de tema 

noastră: obiecte şi costume populare, icoane etc. 

                                                                        Vă mulţumim copiii şi educatoarele! 

ALFABETIZARE: 
-cărţi, reviste, diafilme, jetoane; 
-cărţi de colorat, seturi cu poveşti în ima-

gini, siluete ale unor personaje din po-

veşti; 
-DVD-uri, calculator, colinde, cântece; 

JOC DE ROL: 
-Păpuşi, şorţuleţe, bonete; 

truse de bucătărie; fructe şi 

legume din plastic; 

JOC MANIPULATIV: 
-Alege şi grupează; Jocul umbre-

lor; Loto; Puzzle; Numără şi po-

triveşte; 

ARTĂ: 
-caiete de desen;creioane colorate, ascu-

ţitori; 
-coli pentru pictură; acuarele, pensule de 

diferite mărimi; -pahare, paie pentru su-

flat culoarea, beţişoare, diferite ştampile, 

cârpe de şters; 
-plastilină, planşete; 
-sârme, mărgele, coşuleţe; 

ŞTIINŢĂ 
-costum national; icoane; 

siluete, album, biblia pentru 

copii; seturi de planşe;  

CONSTRUCŢII/NISIP ŞI 

APĂ 
-Mozaic; „Lego”; Cuburi din 

lemn, plastic; materiale din natu-

ră, cutii din carton; forme, lopă-

ţele, greble, stropitoare;  

Moş Crăciun şi Moş Nicolae aduc daruri copii-

lor cuminţi şi ascultători, în ghetuţe şi sub brad; 

Moş Nicolae aduce dulciuri 

Semnificaţia religioasă a sărbătorii; 

Cine a fost Sfântul Nicolae? 

Legenda lui Moş Nicolae 

Cu cine pot împărtăşi bucuria Sărbătorilor de iarnă? 

Moş Nicolae lasă dulciuri in ghetuţe 
Moşul lasă o nuieluşă pentru copiii neascultători 
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Centru tematic 
Cu materialele aduse de părinţi şi copii vom organiza centrul tematic, într-un colţ al grupei: cărţi, 

poze, imagini, planşe, reviste, felicitări si icoane. Pe măsura înaintării proiectului, centrul tematic se va îm-

bogăţii cu materiale. 

Evaluare: jurnalul grupei, portofoliul copiilor, expoziţie, machete, euritmie. 

Finalitatea proiectului 
Produsele rezultate în timpul derulării proiectului: felicitări, podoabe pentru pom, expoziţii cu lucrări 

ale copiilor, album de fotografii din timpul derulării proiectului, portofoliu cu lucrări ale copiilor. 

 

 

CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI 

ZIUA/ 
DATA 

     ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE 

Luni 
2.XII 
2013 

Alfabetizare: ”Citim imagini despre Sfântul Nicolae” 
ÎD: (salutul, prezenţa, calendarul naturii, activ.de grup: „Am sărbătorit 1 Decembrie!”) 
R- Să fim mai buni de sărbători (deprinderea de a ajuta copiii nevoiaşi) 
T- Săniuţa – joc muzical 
Dans popular:”Haţegana” 

Activ.integrată - ,, Moş Nicolae, ne eşti foarte drag!’’ – DŞ + DEC 
DŞ – cunoaşterea mediului -  lectură după imagini 
DEC – ed.plastică - desen 

Marti 
3.XII 
2013 

Joc de rol: „Vine Moş Nicolae! ” 
ÎD: (salutul, prezenţa, calendarul naturii, activ.de grup: „Daruri de la Moş  Nicolae”) 

                                 R/T 
Joc de atenţie – „Zboară, zboară” 

  Activ.integrată – „Legenda lui Moş  Nicolae’’ – DLC + DŞ 
DLC – ed.limbajului - povestire 
DŞ – activ.matematică – joc didactic (alege, grupează, numără jucăriile aduse de Moş Nicolae) 

Miercu
ri 
4.XII 
2013 

Activ.integrată: ,,Să fim mai buni de sărbători” 
Joc de manipulativ: Puzzle: „Ghetuţa lui Moş Nicolae” 
Î.D: (salutul, prezenţa, calendarul naturii, activ.de grup: „Cum ne pregătim ghetuţele în aşteptarea 

lui Moş  Nicolae?”) 

                               R/T 
Joc de mişcare: „Ninge, ninge” 
DOS – ed.ptr.societate - ,,Să fim mai buni de sărbători” (strângere de jucării şi alimente pentru co-

piii nevoiaşi) 
Opţional: „Fantezie şi culoare” 

Joi 
5.XII 
2013 

Ştiinţă: „Alege darurile de la Moş Nicolae” 
ÎD: (salutul, prezenţa, calendarul naturii, activ.de grup: „Scrisoare la Moş Nicolae” 

                               R/T 
 Joc de mişcare: „Clopoţelul buclucaş” 
DPM – ed.fizică  - Săritură în adâncime; Joc: ,,Găseşte darurile de la Moş Nicolae” 

Vineri 
6.XII 
2013 

Activitate integrată: „Ghetuţa lui Moş Nicolae” 
Artă: Desenează darul primit 
ÎD: (salutul, prezenţa, calendarul naturii, activ.de grup: „Ce am primit de la Moş Nicolae?” 

                               R/T 
Audiţie: Moş Nicolae 
DOS – activ.practică - colaj 
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PROIECT TEMATIC 

TEMA ANUALĂ:  „Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

 

 

                                                                       

Educatoare: 

Prof. Pt. Înv. Preşc. Bara Livia Nicoleta 

Prof. Pt. Înv. Preşc. Bordea Claudia 

Prof. Pt. Înv. Preşc. Bregar Elena 

 

An şcolar: 2013-2014  
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ARGUMENT 

 După cum ştim,  fiecare copil aşteaptă cu nerăbdare iarna, anotimpul alb. În acest anotimp copiii au parte de cele mai mi-

nunate şi frumoase lucruri, mai ales în preajma sărbătorilor, o dată cu venirea moşului. 

În acest sens, noi trebuie să-i oferim copilului posibilitatea de a cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă, dar nu numai. 

DURATA: 

3 săptămâni 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

Grădiniţa, natura 

RESURSE 

UMANE 

- preşcolarii grupei combinate 

- educatoare 

- părinţi 

MATERIALE 

- planşe tematice 

- mulaje 

- cărţi, reviste, pliante, vederi 

- aparat de fotografiat 

- album pentru poze 

BIBLIOGRAFICE 

Revista Învăţământului preşcolar 1-2/2008 

„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Ed. DPH, 2008 

Filoftea Grama şi colab. „Activitatea integată din grădiniţă” DPH, 2008 

Preda V., Pletea M., Grama F. „Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră itegrată a activităţilor din grădiniţă” 

Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 

Ezechil L., Păişi-Lăzărescu M., „Laborator preşcolar” Ed. Integral, Bucureşti, 2002 
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HARTA PROIECTULUI 

 

 

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE 

● Domeniul limbă şi comunicare 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor 

verbale orale; 

● Domeniul Ştiinţe 

- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular 

adecvat; 

- Stimularea curiozităţii, privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare; 

● Domeniul Om şi societate 

- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţilor de a intra în relaţie cu 

ceilalţi; 

- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

● Domeniul estetic şi creativ 

- Formarea capacităţălor de exprimare prin muzică; 

- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj;  

● Domeniul Psihomotric 

 
IARNA ȘI  

FRUMUSEȚILE EI 

 

În aşteptarea lui Moş Nico-
lae 

 

Iarna – anotimpul colinde-
lor  

Vine, vine Moş Crăciun 
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE 

● Domeniul limbă şi comunicare 

- să audieze cu atenţie un text în versuri, să reţină versurile, să recite clar, corect şi expresiv; 

- să fie capabil să creeze el însuşi structuri verbale, utilizând intuitiv elemente expresive; 

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;  

● Domeniul Ştiinţe 

- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a 

mediului; 

- să numere de la 1 la 6, recunoscând grupele cu 1-6 obiecte şi cifrele corespunzătoare, să raporteze cifra 

la cantitate şi invers; 

● Domeniul Om şi societate 

- să descrie şi să identifice elementele locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc (zona Transil-

vaniei); 

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice; 

● Domeniul estetic şi creativ 

- să asculte şi să interpreteze liber cântece în aranjamente armonico-polifonice elementare; 

- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse; 

● Domeniul Psihomotric 

- să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte, pentru a exprima sentimente şi/

sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri. 
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INVENTAR DE PROBLEME 

 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI 

Stimaţi părinţi,  

 Din dorinţa de a afla cât mai mult despre anotimpul iarna, copiii grupei combinate au propus derularea proiectului „Iarna 

şi frumuseţile ei”.  

În acest sens, dorim să ne sprijiniţi cu fotografii, albume, filmuleţe realizate în timpul sărbătorilor de iarnă, cărţi reviste sau orice 

alte materiale, care consideraţi că ne-ar putea fi de folos. 

 Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi!  

                                                       Copiii grupei şi d-na educatoare 

 

CENTRE DE INTERES 

 

 

Ce ştim? 

● Vine Moş Crăciun şi toţi primesc daruri. 

● Împodobim bradul. 

● Se colindă, se fac urări şi se primesc dulciuri, 

fructe şi bani. 

● Anul Nou se mai numeşte şi Reveloin. 

● De Revelion se aruncă artificii. 

Ce nu ştim şi vrem să aflăm? 

● Semnificaţia Crăciunului, naşterea pruncului Iisus. 

● De ce se împodobeşte bradul şi nu un alt copac? 

● Care este povestea bradului? 

● Cum sărbătorim Crăciunul şi cănd se taie porcul? 

● Care sunt podoabele pentru brad şi pentru casă în zi de sărbătoare? 

● Care sunt urările pe care şi le adresează oamenii de Crăciun şi de Anul 

Nou? 

● Ce rol are fiecare în familieUnde se află casa lui Moş Crăciun şi cum se 

numesc renii? 

Bibliotecă 

- fişe adecvate 

- coli de scris 

- creioane 

- albume, imagini, cărţi, reviste 
cu obiceiuri de iarnă 

  

Artă 

- acuarele 

- pensule 

- plastelină, planşete 

- foarfecă 

- caiete de desen 

- hârtie glasată 

- lipici 

Joc de rol 

- jocuri creative pentru fetiţe 

- set bucătărie 

- păpuşi 

Construcţii 

- cuburi din lemn 

- cuburi de construit din plastic 

Știinţă 

- album 

-set cu jetoane 
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SĂPTĂMÂNA: 2.12-6.12.0113 

SUBTEMA: „În aşteptarea lui Moş Nicolae” 

ZIUA/DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Luni 

  

ADP: „Fapte bune!” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc pen-

tru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Imită acţiunea din imagine” – joc 

distractiv; activitate opţională (I, II); 

ALA: Bibliotecă: „Citim imagini despre iarnă”; 

          Artă: „Colorăm imagini cu Sfântul Nicolae”- desen; 

ADE:  DŞ: „Iarna anotimpul sărbătorilor” – lectură după imagini; 

           DEC:  „Cizmuliţa moşului” - pictură. 

ALA: Jocuri de mişcare. 

Marţi 

  

ADP: „Dacă ai fost cuminte ai primit daruri de la Moş Nicolae” Întâlnirea de dimineaţă; 
exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi 
tranziţii; Jocuri alese de copii; 

ALA: Ştiinţă: „Ce sunt fulgii de zăpadă?”; 

          Construcţii: „Căsuţa lui Moş Nicolae”; 

ADE:  DS: „Unde au ajuns ghetuţele?”; 

           DLC: „Ale cui sunt jucăriile din sacul lui Moş Nicolae?”-joc 

Miercuri 

  

ADP: „De la inimă, la inimă” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregă-
tesc pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Deschide urechea bine”- 
joc; Activitate opţională (II); 

ALA: Joc de rol: „De-a familia în aşteptarea lui Moş Nicolae”; 

          Artă: „Cadourile primite de la moşu”- desen; 

ADE: DEC:  „Astăzi s-a născut Hristos”- învăţarea colindei; 

          DPM:  „Fulgii de nea”- repetarea săriturii, euritmie; 

Joi 

  

ADP: „Să fim darnici” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc 
pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; Jocuri alese de copii; 

ALA: Ştiinţă: „Ce ştiu despre Moş Nicolae?” 

          Artă: „Sania lui Moş Nicolae”-modelaj; 

ADE: DȘ:  „Numără ordinea în şir”- exerciţiu cu material individual; 

          DOS:  „Cum îi ajutăm pe cei sărmani?” ; 

ALA: Joc distractiv: „Lupul şi mielul”. 

Vineri 

  

ADP: „Spune-mi o urare” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc 
pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; Jocuri din folclorul copiilor; 

ALA: Joc de rol: „De-a colindătorii”; 

Bibliotecă: „Scriem scrisori moşului”- scriere semne grafice; 

ADE:  DLC:  „Moş Nicolae” – memorizare; 

           DOS:   „Cizmuliţa moşului”- şnuruire; 

ALA: Jocuri de mişcare preferate de copii. 
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SĂPTĂMÂNA: : 9.12-13.12.2013 

SUBTEMA: „Iarna – anotimpul colindelor” 

ZIUA/DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Luni 

13.12. 

2010 

ADP: „Bine ai venit” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc pen-
tru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Vecinul meu”- joc; Activitate opţi-
onală (I, II); 

ALA: Bibliotecă: „Obiceiuri de iarnă”- citire de imagini; 

           Ştiinţă: „De ce ninge”- semnele iernii; 

ADE:  DS:  „Datini de Crăciun şi Anul Nou”- lectură după imagini; 

           DEC: „Iarna a sosit”- pata de culoare; 

Marţi 

14.12. 

2010 

ADP: „Colinde, colinde” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc 
pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Ce este colindul?”- activitate 
de grup; 

ALA: Construcţii: „Ieslea lui Iisus” 

          Artă: „Felicitări de Crăciun”- desen; 

ADE: DLC:  „De ce iubesc sărbătorile?”- joc didactic; 

          DEC:  „Astăzi s-a născut Hristos”- predare; 

Miercuri 

15.12. 

2010 

ADP: „Veselia sărbătorilor” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregă-
tesc pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; Jocuri la alegerea copiilor; 
Activitate opţională (II); 

ALA: Bibliotecă: „Povestea Naşterii Domnului Iisus” 

           Artă: „Podoabe de Crăciun”- confecţionare; 

ADE:  DȘ: „Caută vecinii”- exerciţiu cu material individual; 

           DOS:  Realizarea colţului „Naşterea Domnului”; 

Joi 

16.12. 

2010 

ADP: „Povestea pruncului” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregă-
tesc pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Colindătorii”- joc; 

ALA: Joc de rol: „De-a bucătăresele”; 

           Şiinţă: „Legenda bradului”; 

ADE:  DLC:  „Se apropie Crăciunul” – memorizare; 

           DPM: „Sus la clopoţei”- săritura în înălţime pentru artingerea unui corp suspen-
dat. 

Vineri 

17.12. 

2010 

ADP: „Povestea moşului” Întâlnirea de dimineaţă; exerciţii de înviorare; „Mă pregătesc 
pentru activităţi”; calendarul naturii; Rutine şi tranziţii; „Săculeţul fermecat” – joc; 

ALA: Construcţi „Căsuţa pentru Moş Crăciun”; 

          Joc de rol: „De-a colindătorii”; 

ADE:  DȘ: „Te rog să-mi dai multe/puţine cadouri” ; 

                    „Câte cadouri pu sub brad?”;, 

           DOS:: „O faptă bună înainte de sărbători”; 

ALA: Ne jucăm cu zăpada în curtea grădiniţei. 



20 

SĂPTĂMÂNA:16.12-20.12.2010 

SUBTEMA: „Vine, vine Moş Crăciun” 

DATA ACTIVITATI DE INVATARE 

  

  

LUNI 

19 DEC 

ADP: -Intalnirea de dimineata: “Cum imi voi petrece vacant de Craciun” 

            Tranzitii-joc musical:”Ninge” 

ALA: 1.Joc de rol:”Magazinul de jucarii”; Constructii:”Atelierul lui Mos 

Craciun” 

          2.Joc de miscare:”Drumul lui Mos Craciun” 

ADE: DS-Cunoasterea mediului:lectura dupa imagini”Mos Craciun 

imparte daruri” 

  

MARTI 

20 DEC 

ADP: -Intalnirea de dimineata: “Mos Craciun, mosul bun” 

            Tranzitii: Joc ritmic “Ceasul” 

ALA: 1.Biblioteca:”Citim imagini cu Mos Craciun” 

              Arta:”Scrisoare catrre Mos Craciun” 

          2.Joc de miscare:”Soldatii” 

ADE:▪DLC-Joc didactic:Daruri de la Mos Craciun” 

            DEC-predare cantec”Mos Craciun” 

  

  

MIERCURI 

21 DEC 

ADP: -Intalnirea de dimineata: “Buna dimineata, copii cuminti!” 

            Tranzitii: “Buna dimineata la Mos Ajun!” 

ALA: 1.Joc de rol:”Oraselul copiilor” 

          2. “Dansul oamenilor de zapada” 

ADE: DS- Joc logic”Casute pentru spiridusii Mosului” 

           DEC-Desen:”Ce doresc sa-mi aduca Mos Craciun” 

  

  

JOI 

22 DEC 

ADP: -Intalnirea de dimineata: “Pregatim prajiturele” 

            Tranzitii: “O brad frumos”(dand in jurul bradului) 

ALA: 1.Jocuri cu jucaria preferata 

             Constructii: “Covorase pentru bradutii de Craciun” 

          2.”Joc:”Urme pe zapada” 

ADE: DOS-Povestirea educatoarei:”Poveste de Craciun” 

  

  

  

VINERI 

23 DEC 

ADP: ▪ Intalnirea de dimineata: “Steaua sus rasare” 

          Tranzitii: “Sorcova, vesela” 

ALA: 1Arta-colorare in contur:”Jucarii din sacul Mosului” 

           2.Jocuri in aer liber:”Facem drum de saniuta” 

ADE: DPM-”Saritura cu deplasare de pe loc, inspre inainte:”Renii lui 

Mos Craciun” 
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Iarna, ca o poveste.. 
-Proiect tematic- 

 

Autori: Prof. înv. preşc. Decean Ioana Delia, GPP. Nr. 12, Alba Iulia 

Prof. înv. preşc. Burnete Corina, GPP. Nr. 12, Alba Iulia 

Prof. înv. preşc. Bufnea Ana Camelia, GPP. Nr. 12, Alba Iulia 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este / a fost şi va fi  aici, pe pământ? 

TEMA PROIECTULUI : „Iarna, ca o poveste” 

NIVEL: I(mijlocie) 

SUBTEME: 

Ghetuţa lui Moş Nicolae 

Bucuria iernii 

Iata, vin colindători! 

In aşteptarea moşului.. 

ARGUMENT:   

Decembrie este o lună de poveste! Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători(sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu 

magia aromelor, a culorilor și a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă  sfăntă a anului. Acum, ne amintim 

de cei dragi, ne amintim de copilărie, ne amintim să fim mai buni cu noi si cu cei din jurul nostru.  

O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta în care parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi 

al scorţişoarei sau cu cel al citricelor copilăriei. 

În lumea modernă, sărbătorile au ieşit puţin din sfera sacrului, nu am putea spune că au intrat în sfera profanului, ci mai 

degrabă că se află undeva, la mijloc, între cele două lumi. De ce spunem asta? Deoarece sărbătorile zilelor noastre au primit  un 

aspect comercial. Avem de toate:  cadouri, beculeţe, ornamente, avem de toate! Din păcate, ne lipseşte cel mai important lucru: 

TIMPUL! Timpul de a ne regăsi, timpul de a ne linişti şi mai ales, timpul de a întâmpina aşa cum se cuvine SĂRBĂTORILE DE 

IARNĂ! 

Şi totuşi,IARNA este un anotimp de poveste !           

 
INVENTAR DE PROBLEME: 

                    Ce ştiu copiii?                   Ce doresc copiii să afle? 

Moş Nicolae pune cadouri în ghetuţe 

Moş Crăciun aduce cadouri multe! 

Sania moşului este trasă de reni. 

Iarna împodobim bradul frumos! 

Iarna este frig, ninge. Ne îmbrăcăm gros. 

Fulgii de zăpadă cad de sus. 

Din zăpadă facem bulgări şi oameni de zăpadă. 

Cine este Moş Nicolae? 

Unde locuieste Mos Craciun? 

De unde vin fulgii de zăpadă? 

Ce sunt colindele? 

De ce colindăm? 

De ce se împodobeşte bradul? 
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SCOPUL: Dezvoltarea cunostintelor copiilor despre obiceiurile şi tradiţiile  specifice poporului român în anotimpul iarna  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor; 

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea; 

 - să audieze cu atenţie un text care i se povesteşte; 

- să fie capabil să memoreze câteva versuri; 

- să cunoască  aspecte caracteristice anotimpului iarna; 

- să fie capabil să descrie imagini simple; 

- să se familiarizeze cu obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă;  

- să grupeze după anumite criterii; 

- să cunoască şi să respecte reguli de securitate personală; 

- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului din care face parte; 

- să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; 

- să se familiarizeze cu termenul de ,,colind” 

- să acompanieze cântecele cu mişcări sugerate de text; 

- să redea teme plastice specifice desenului; 

- să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală; 

- să-şi formeze corect deprinderi motrice de bază: mers, alergare uşoară 

 

ANALIZA RESURSELOR 

Resurse umane: copiii grupei, educatoare, părinţi, preot; 

Resurse procedurale: Brainstorming, Explicaţia, Conversaţia, Gândiţi- Lucraţi în perechi Comunicaţi!, Joc de rol, Observaţia, 

Problematizarea. 

Resurse de timp: 4 săptămâni    

CREAREA CENTRULUI TEMATIC 

Centrul tematic, locul unde expunem materialele legate de tema proiectului, a fost organizat la Centrul Ştiinţă, aşa încât  

copiii să poată privi şi mânui materialele, să se poată juca cu ele, să vorbească, să “citească” şi să li se citească despre ele, să 

poată adăuga altele noi, produse sau procurate de ei.  

Proiectul a avut o durata de patru săptămâni, fiecărei săptămâni alocându-i-se o subtemă derivată din tema principală. Ast-

fel, centrul tematic a fost completat la începutul fiecărei săptămâni cu elemente referitoare la subtema săptămânii, urmând ca la 

sfârşitul perioadei alocate  să cuprindă elemente referitoare la toate bucuriile iernii. 

CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR  

ALFABETIZARE 

Cărţi ilustrate  cu obiceiuri de sărbă-

tori, Biblia pentru copii, planşe ilus-

trate, albume foto şi reviste, felici-

tări, imagini cu aspecte de iarnă, 

cărţi cu sporturi de iarnă.. 

ARTĂ 

Creioane colorate, culori de apă, 

pensule, hârtie xerox albă şi  color, 

glasată, creponată şi autocolantă, 

lipici, beţişoare, plastilină, planşete, 

carton duplex, etc. 

JOC MANIPULATIV 

 “Din jumătate-întreg”, 

 “Alege şi grupează”, 

 jetoane cu imagini, Puzzle cu teme 

JOC DE ROL 

 Cizmuliţe pentru cadouri, păpuşi şi 

truse, costum de Moş Crăciun, sanie, 

patine, măşti, sorcovă, stea, nuci, 

ŞTIINŢĂ 

 Icoane, imagini de iarnă, 

 enciclopedii, jocul “Priveşte şi 

potriveşte”, softuri  educaţionale.. 

CONSTRUCŢII 

Cuburi din lemn, piese de asamblat 

din plastic, 

maşinuţe.. 
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DIN INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI: 

Activitate integrată: „Scrisoare către Moş Nicolae” (DLC+DOS) 

Activitate integrată de o zi: „Sfinte Nicolae, te aşteptăm cu drag!” 

            ÎD: Legenda lui Moş Nicolae 

           Construcţii: Casa lui Moş Nicolae 

  Joc distractiv: Apără-l pe Moş Nicolae! 

  D.Ş.- Activ. Matematică: Aşază-ma la căsuţa mea!- j.d. 

Activitate integrată: „Brăduleţ, brăduţ drăguţ!”(DŞ+ DEC) 

Activitate integrată: „Camionul cu cadouri”( DŞ +DPM) 

Activ. integrată de o zi: „Şi eu pot fi Moş Crăciun!” 

 ÎD. Bună dimineaţa, copil bun! 

 Construcţii: Lădiţe pentru cadouri 

 Joc distractiv: Pregătim daruri pentru copiii nevoiaşi! 

 DOS- Ed. pt. Societate:  „Oferim daruri!”- j.d. 

Activ. Integrată de o zi: „Ne pregătim de colindat!” 

 Artă: „Decorăm traista pentru colindat!” 

 ÎD: „O noapte de vis..” 

 Colindiţă pe butuc- repetarea colindelor cunoscute 

 DOS- Activ. practică: „Steaua”- colaj 

Activ. integrată: „Moşul bun”(DŞ+DEC) 

Activ. integrată: „Povestea pomului de iarnă”(ALA+DLC) 

DOS- Activ. practică: „Bradul împodobit” 

Activ. integrată: „Săniuţa”(DŞ+DEC) 

Activ. integrată: „Ghiduşiile omului de zăpadă”(DLC+ DOS) 

DŞ- Activ. matematică: „Schiuri, patine, săniuţe”(multe, puţine)- j.d. 

FINALITATEA PROIECTULUI 

S-a realizat prin prezentarea rezultatelor în cadrul serbării de Crăciun „În aşteptarea moşului”,  prin completarea 

„Albumului grupei”, prin înregistrarea video a dansului popular „Haţegana” şi impărtăşirea acestei bucurii, prietenilor noştri 

şcolari din cls. II- C de la şcoala parteneră- Şc. Generală Mihai Eminescu 

 

BIBLIOGRAFIE 

 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Ed. DPH, 2008; 

Grama, F. şi colab. „Activitatea integată din grădiniţă” DPH, 2008; 

Preda, V., Pletea M., Grama F. „Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădini-

ţă” Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 

Ezechil L., Păişi-Lăzărescu M., „Laborator preşcolar” Ed. Integral, Bucureşti, 2002. 
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   BUCURIILE  IERNII 

    IARNA 

 

CIORAN PAULA –MARIA 

Clasa a VI-a A 

Şcoala Gimnazială ,,IULIU MANIU” 

Profesor îndrumator:IULIANA CÂMPEAN 

VINŢU DE JOS , ALBA 

 

 Fulgii uşori şi albi ca florile de cireş se joacă prin vazduhul ca cenuşa, apoi se lasă încetişor pe 

pamântul somnoros. Un pomişor cafeniu şi-a adunat pe braţele reci prodoabe argintii.Ceilalţi copaci s-

au învaluit în dantele albe, vaporoase. 

 Soarele palid ne surâde din înaltul cerului senin. Totul pare încremenit de gerul nemilos. Pe 

ferestre apar flori de gheaţă desprinse de pe mantia brodată a unei tinere castelane trecătoare pe strazile 

pustii. În freamat de vant copacii laudă frumuseţea iernii în şoapte neîntelese de pamânteni. Grădinile 

de flori strălucesc sub albul zapezii. Un praf de diamante acoperă tot orizontul. Toţi copii se bucură 

nespus şi ies la sănius. 

 Treptat se lasă amurgul. Liniştea acoperă satul. Undeva departe, pe întinderea albă, o pasare 

ţipa ascuţit. Soarele trimite luciri trandafirii norilor. 

 Noaptea în iernile aspre vine ca un duşman. Luna plină îşi reflecta razele în albul zăpezii. Iarna 

ia ţinutul în stăpanire cu multa graţie. 

 

 

                                                       VIS    DE     IARNĂ 

 

  PROF.ÎNV. PREȘCOLAR :   POPA   ELENA   AURA 

DIN  VĂZDUHUL  PLIN  DE  NOURI, 

CE  CU GREU  ÎȘI  MIȘCĂ  TRUPUL, 

SE-AȘTERNE  CUMPLITA  IARNĂ 

CA  UN  ROI  ALBIT  DE  FLUTURI. 

 

ȘI  EA  VINE,  VINE,  VINE, 

PESTE  CASE,  PESTE  SAT 

DOAR   DIN  HORNURI  MAI  ANINĂ 

FULGUL  NEGRU  TĂMÂIAT. 
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ȘI  ÎN  LINIȘTEA  DEPLINĂ 

CE-AMBRĂCAT  ÎNTREAGA  ZARE 

SE  AUDE-UN  CLINCHET  CARE, 

TE  ÎNDEAMNĂ  LA  VISARE. 

 

TOTU-I  ALB  ȘI  ALBE-S  TOATE 

ÎN  ÎNDEPĂRTATA  ZARE 

DOAR  IZVORUL  FĂRĂ  LACRIMI 

TE  ÎNDEAMNĂ  LA  MIȘCARE. 

 

ȘI  EA  TRECE,   TRECE,  TRECE, 

GREU  SE-ADUNĂ  ÎN  VĂI  LINE, 

SĂ  NE  POARTE  IAR  CU  GĂNDUL 

PESTE  ANOTIMPURI  LINE. 

                  Iarna 

Chiciudean Doriana, clasa a VI-a A 

Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia 

prof. coordonator: Oltean Rodica 

Dimineţi cu brumă albă 

Aşternută pe poteci, 

Lasă apa rece, gheaţă… 

Iarnă, vino şi să pleci! 

 

Iarna   

Rus Sebastian, clasa a VII-a B 

Liceul de Arte ,, Regina Maria”, Alba Iulia 

prof. coordonator: Adam Florica 

Norii cu căciuli pe frunţi 

Au adus iarna din munţi. 

Ea coboară de pe creste, 

Frumoasă ca o poveste. 
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Mai întâi, a pus pe stradă 

 Un covor alb de zăpadă, 

 Dalbe flori a prins pe ramuri, 

 A pictat stelele-n geamuri. 

 

 Cad în leagăne uşoare,  

  Pun beteală şi culoare 

  Prin păduri şi prin câmpii, 

  Joc de stele argintii  

Iarna 

Stan Adrian, clasa a VII-a B 

Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia 

prof. coordonator: Adam Florica 

 

 Iarna – unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Cine este, de 

pe acest pământ, mai frumos ca iarna? Nimeni! Cine se poate măsura cu un câmp de floricele albe, ca 

un diamant fin, nivelat şi uriaş, sau cu panglicele de pânză albă lăsate din cer pe copaci, ca de îngeri 

aruncate? Parcă ar fi o nouă primăvară, dar cu flori albe şi mult mai rece. 

 Pe la casele oamenilor, ferestrele se pot mândri cu o minunată podoabă de fulgi îngheţaţi cu for-

me uimitoare şi împreună dau impresia unor crini de gheaţă aşezaţi la pervaz. Nici Solomon, în toată 

măreţia lui, nu s-a îmbrăcat ca şi o simplă fereastră în timpul iernii! De câte ori am ignorat noi acest 

lucru! Şi lacurile nu mai sunt ce au fost odată. Doamna Iarnă, din caleaşca ei de zăpadă, le-a transfor-

mat în oglinzi reci, în care se priveşte şi corectează orice greşeală… şi cerne … şi opreşte fulgii pentru 

a nu creşte zăpada peste măsură. O dată cu venirea acestui anotimp, păsările călătoare i-au făcut loc şi 

nu s-au încumetat să o înfrunte. Doar vrăbiile şi ciorile negre au fost mai îndrăzneţe şi rămân ca nişte 

pete mici în tabloul alb-cenuşiu de iarnă. 

 Pe srăzi, unul câte unul, ies copiii din case cu sănii după ei, doar cu vântul şuierând pe la urechi 

şi cu salutările mamelor în spate. Merg la săniuş. Merg unul după altul, ca într-un şir indian, cu voinicie 

şi putere, în ciuda sării şi nisipului presărate pe drum pentru a evita accidentele. Copiii ies în cele din 

urmă din străzile şerpuite şi, pe rând, pornesc de pe culmea dealului până la vale, lăsând în urmă două 

linii, apoi alte două… şi aşa mai departe, una peste alta.când ajung jos, se dau rapid jos de pe sănioare, 

răsuflă uşor, îşi şterg feţele înfrigurate de zăpadă, apoi urcă din nou încet pe coastă … şi cercul se reia.  

Dar ce se aude? În depărtare, mama unui copil îşi strigă fiul: ,, Călin! Vino acasă, se face târ-

ziu!”. Băiatul întoarce capul, îşi ia sania, îşi salută prietenii, o ia pe maică-sa de mână şi porneşte spre 

casă. Acolo îl aşteaptă o mâncare caldă, sau, cine ştie? Poate şi nişte cadouri de la Moş Crăciun … 
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Iarnă, bine ai sosit! 

Săndulache Alex, clasa a VI-a A 

Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia 

prof. coordonator: Oltean Rodica  

 

 A venit iarna cu mare bucurie şi tot oraşul e acoperit de o pătură albă şi imaculată de nea. Afară 

nu se mai zăreşte nimic, oentru că zăpada cade din cerul alb foarte repede. 

 Luminile caselor sunt aprinse în timp ce părinţiişi copiii împodobesc bradul cu bucurie, deoare-

ce se apropie Crăciunul. Copiii sunt foarte bucuroşişi în suflet sunt cuprinşi de spiritul Crăciunului. 

Fulgii de nea sunt mari şi reci. Copiii se pregătesc prntru zăpadă cu haine groase, mănuşi călduroase şi 

căciuli pufoase. 

 Afară se aud chiote de copii şi zăpada zboară prin aer. Pe drum se zăreşte un băiat cu lacrimi 

îngheţate pe obraji. L-am întrebat ce a păţit, iar el a răspuns: 

Nu îmi mai găsesc părinţii! Erau în spatele meu şi acum nu ştiu unde sunt. 

Noi l-am chemat în casă la o ciocolată caldă. Am aflat multe lucruri despre acest băiat.  

Peste câtva timp, părinţii lui veniseră la noi căutându-şi copilul. Băiatul bucuros ne-a mulţumitşi 

a plecat acasă. 

O zi de iarnă 

Dan Andrada-Maria, clasa a VI-a A 

Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia 

prof. coordonator: Oltean Rodica 

 

 

 A sosit iarna. Totul e alb: pe câmp, pe dealuri … Iarna şi-a făcut cu adevărat apariţia. Copacii 

sunt plini de zăpadă, pe drumuri s-a aşternut un strat subţire de zăpadă. În parcuri oamenii sunt bucu-

roşi şi se joacă în zăpadă. 

 Acasă   la familia Petrescu este mare agitaţie. Toţi se pregătesc pentru venirea Crăciunului. De-

nisa şterge praful, Andrei scutură covoarele, mama lor spală geamurile, iar tata pregăteşte bradul de 

Crăciun. După ce copiii şi-au terminat treaba, au ieşit afară la joacă. 

 Acolo îi aşteptau prietenii lor. Denisa şi Andrei au scos sania din beci, au curăţat-o şi au mers 

pe deal să se dea cu sania. Alţi copii construiau un om de zăpadă, alţii se băteau cu bulgări … Denisa a 

încercat să se dea singură cu sania, dar, nu după mult timp, ea a căzut de pe sanie. Toţi copiii care erau 

prin prejmă au început să râdă de ea. Nu s-a supărat. După puţin timp, Denisa şi Andrei au intrat în 

bătălia cu bulgări. 

A venit seara. Toţi copiii se retrag spre casele lor. Deja părinţii au împodobit bradul şi au pus 

luminiţe pe geamuri. Toţi sunt bucuroşi şi cântă colinde în jurul bradului. 

A fost o zi minunată! 
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Iarna 

Motrici Anamaria, clasa a VII-a B 

Liceul de Arte ,,Regina Maria”, Alba Iulia  

prof. coordonator: Adam Florica 

 

         Iarna – zâna cea albă a sosit deja şi pe meleagurile noastre, în sania ei trasă de reni. Ca o adevă-

rată războinică, ea pune stăpânire pe pământ. După ce coboară din sanie, porneşte prin munţişi văi. Ia 

cu asalt oraşeleşi satele, pădurile şimunţii. Îmbracă totul în albul imaculat al zăpezilor. Cerul e poso-

morât şi trist. Soarele, prizonier în dosul draperiilor de nori grei şiameninţători, încearcă în zadar să se 

elibereze. 

Ieri – dimineaţă a nins cu fulgi mari şideşi care pluteau, zburau, fluturau uşor, erau jucăuşişi sclipitori. 

După – amiază a prins din nou să ningă tare. Oraşul s-a învăluit în fluturarea albă şi luminoasă. În câ-

teva minute, iarna a aşezat peste întinderi broderii albe, ţesutemărunţel cu miliarde de cârlige şi ace. 

Copacii s-au înfăşurat în mantii lucii, iar clădirile s-au împodobit cu lână rece şi scânteietoare. Copiii 

acum sunt mai veseli. Se întorc de la şcoală zburdând, strigând şi chicotind. Parcă nu-i mai muşcă fri-

gul. Nu-şi mai simt urechile sloi, nasul de sticlă şi obrajii de lemn.  

Ninge! strigă din când în când câte unul. 

Ninge! Ninge! răspund alte glasuri.  

 Copiii încearcă să prindă fulgi. Am întins şi eu palma ca să prind o fărâmă din această roire 

argintie. Am prins o floare mică, rotundă, mlădios lucrată. 

Micuţă floare, poţi să-mi spunişi mie povestea ta? 

Dar micuţa floare de-o secudă s-a topit în palma mea. Abia a putut să şoptească:,,Am fost o 

picătură de apă. Am poposit pe Norul cel Uriaşşi m-am întâlnit cu MoşCrivăţ…”. Altceva n-am mai 

înţeles.  

Sper că la următoarea întâlnire, fulgul să continue povestea şi eu să aflu cât mai multe lucruri 

despre cel mai frumos anotimp: IARNA. 
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Dulce iarnă! 

Sumzuian Loredana, clasa a VIII-a B 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

Prof. coordonator: Dumitrean Mariana 

 

Iarnă, iarnă, dulce iarnă! 

Cât te-am aşteptat şi noi 

Cu frumoasele-ţi veşminte 

Şi cu frigul ce-i în toi! 

 

Noi, copiii, să putem 

Cu cristale reci să ne jucăm. 

Să-i vedem pe toţi copiii 

Fericiţi de neaua albă 

Şi de ţurţurii de gheaţă 

Care singură-i aduci. 

 

Dulce iarnă! 
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Iarna  

Cira Sorana, clasa a V-a A 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

 

 

Afară este ceaţă 

Şi totul e pustiu. 

Pe jos e numai gheaţă, 

Geamul e argintiu. 

 

Şi ninge, ninge, ninge… 

Zăpada se adună. 

Geamul nu-l pot atinge 

Afară e furtună. 

 

E frig şi vântul bate, 

Pe casă e-un morman, 

O plapumă argintie 

Ce cade-ntr-un troian. 

 

E iarnă grea, dar totuşi 

Eu vreau să mă distrez, 

Să ies cu săniuţa, 

Sau chiar să patinez. 

Iarna 

Groza Zaharie Florin, clasa a VI-a B 

Şcola Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

 

 Este iarnă.  

Afară ninge. Fulgii albi ca spuma laptelui par ca un roi de fluturi.  Pe ferestrele caselor, dimi-

neaţa apar pictate flori de argint. Sub cojocul alb, gros şi pufos casele par mult mai mici. Afară atmo-

sfera era plină de fulgi. Mie-mi părea bine de asta.  

Când m-am dus la şcoală, noi, copiii, am făcut oameni de zăpadă, castele şi altele. 

Pe la case s-au format ţurţuri. Noi spuneam, în joc, că par înfiorătoare casele. Am început să 

adunăm ţurţuri şi să ne jucăm cu ei, transformându-i în veritabile săbii. Dar imaginaţia noastră nu s-a 

oprit aici. Aceşti ţurţuri puteau fi orice. Aşa că, am hotărât să facem un tunel şi la ieşire să punem ţur-

ţurii ca şi gratii. Câte jocuri şi bucurii ne oferă iarna! Nu ai cum să te plictiseşti când mereu eşti atras 

de aventura iernii. 

Încet, încet iarna s-a dus. Dar noi ne-am bucurat din plin de ea. Şi-am mai dori să fie aşa o 

iarnă… 
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Iarna 

Pâclişan Samuel, clasa a V-a A 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

 

 

Ninge ca-n poveste! 

Timpul e de săniuş! 

Haideţi, copiii, ca şi-altădată, 

S-a făcut alunecuş! 

Scoateţi săniile-afară, 

Lăsaţi alte jucării! 

Dealul v-aşteaptă cu jocul, 

Nu veţi fi mereu copii. 

Hai, veniţi cu sănătate! 

Maica iarnă pentru voi, 

S-a grăbit să cearnă norii. 

Stă numai un pic la noi! 

 

 

 

Vine, vine iarăşi iarna! 

 

Vine, vine iarăşi iarna! 

Ninge-afară, ninge. 

Mulţi copii afară sunt, 

Laudă colinde. 

 

Doar bunica stă în casă, 

Spune o poveste. 

Despre marele Iisus 

Spune o poveste. 

 

 

 

Fulgii de nea 

 

Prin văzduh de catifea 

Stele mici şi fulgi de nea, 

Cad în leagăne uşoare. 

 

Pun beteală şi culoare 

Prin păduri şi prin câmpii, 

Stol de stele argintii. 
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Iarna  

Sumzuian Loredana, clasa a VIII-a B 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

Prof. coordonator: Dumitrean Mariana 

 

 

 

A venit iarna deodată, 

Cu zăpada aşteptată, 

Cu gheţuşurişi ninsori 

Lăudate şi de voi. 

 

Iarna este mândra mamă 

A ninsorilor de iarnă. 

Ea ne-aduce bucurii 

Pentru toţiaceşti copii. 

 

Ea ne-aduce şi ne ia 

Bucuria, dragostea 

Ca şi vântul ce se varsă 

Peste-ntinderea măiastră. 

 

Chiar de vrei 

Ca să-l opreşti, 

E puternic! 

Nu-l răzbeşti! 
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Unde e iarna la care visam ? 

Pâclişan Iulia, clasda a VIII-a B 

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos 

Prof. coordonator: Dumitrean Mariana 

 

 Dezamăgire. Singurul lucru pe care pot să-l simt acum. 

 Mi s-a spus că va fi o iarnă grea. Mereu mi-a plăcut iarna. Totul se schimbă. E ca şi cum ai intra 

într-o lume albă, pustie, rece, care dispare şi apare din nou şi din nou… Acum nu este aşa. Totul este nor-

mal, dacă se poate spune aşa. E iarnă, dar nu e albul imaculat cu care sunt obişnuită, ci noroiul urât care 

caracterizează toamna, nicidecum iarna. Încă am speranţă  şi aştept cu nerăbdare acelor formaţiuni de apă 

îngheţată care să se unească şi să facă acea pătură albă care acoperă pământul. Vântul adie uşor …nu e 

acel vânt dulce de vară, e rece, usturător, care te face să lăcrimezi. În unele zile a mai ieşit soarele … ceva 

total neaşteptat în această perioadă a anului. 

Aş minţi dacă aş spune că nu am văzut zăpadă anul acesta. La începutul iernii a nins trei zile, dar 

repede zăpada s-a topit. Nici măcar nu am apucat să mă dau cu sania. Chiar dacă sunt mare, acest lucru nu 

mă împiedică să mai simt iarna aşa cum merită ea trăită de copii. 

Cerul e întunecat de mult timp, dar nu se întâmplă nimic. Nu ninge, nu plouă. Din cauza vremii e 

prezentă şi o stare de melancolie şi somn care se răspândeşte peste tot. 

,,Unde e iarna la care visam?” mă întreb iritată. Oare unde sunt fulgii aceia mari, reci? Unde sunt 

ninsorile care nu se mai terminau? Unde sunt toate lucrurile care fac acest anotimp atât de frumos!? 

 Sper ca iarna să vină şi să mă pot bucura de ea. 
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PIŢĂRATUL  

Adam Florica 

 

Sărbătorile nicăieri, parcă, nu au aceeaşi intensitate sufletească aşa cum o au la sat. Aşa cum spunea marele 

nostru poet : ,,veşnicia s-a născut la sat” şi aşa este. Crăciunul este aşteptat cu nerăbdare de fiecare dată, fiind-

că aduce multe bucurii tuturor. Ce frumoase sunt sărbătorile de iarnă lasat ! 

       Piţăratul este unul dintre obiceiurile de Crăciun din Craiva, moştenite din moşi-srămoşi.Să vă spun cum 

este. În ziua dinaintea ajunului de Crăciun, copiii stabilesc o oră şi un loc unde se vor întâlni în dimineaţa aju-

nului pentru a porni cu piţăratul. Zis şi făcut. Se scoală de dimineaţă, îşi pun straiţele ţesutede bunicile lor, că 

doar merg la piţărat nu la shopping, şi merg la locul stabilit. De acolo pornesc toţi în ,, ceata de piţărăi” spre 

casele gospodarilor care îi aşteaptă la porţi. Ajunşi la poartă, aceştia îi poftesc în curte şi copiii încep a striga: 

,,Bună dimineaţa la Moş Ajun! Dă-mi covrig că mor de frig, / Dă-mi colac de la găzdac, / Aliluia lui Novac!” . 

După ce au terminat de strigat, gazdele pun în străicuţa fiecărui copil fie fructe, fie dulciuri. Şi o ţin aşa pe la 

toate gospodăriile, până trec pe la toţi din sat. Ajunşi acasă cu straiţele burduşite,  încep să-şi facă inventarul! 

       Şi-apoi să vedeţi… câtă veselie, câte chiote şi-mbrâncituri… de răsună tot satul!  

Sărbătorile nicăieri, parcă, nu au aceeaşi intensitate sufletească aşa cum o au la sat. Aşa cum spunea marele 

nostru poet : ,,veşnicia s-a născut la sat” şi aşa este. Crăciunul este aşteptat cu nerăbdare de fiecare dată, fiind-

că aduce multe bucurii tuturor. Ce frumoase sunt sărbătorile de iarnă lasat ! 

       Piţăratul este unul dintre obiceiurile de Crăciun din Craiva, moştenite din moşi-srămoşi.Să vă spun cum 

este. În ziua dinaintea ajunului de Crăciun, copiii stabilesc o oră şi un loc unde se vor întâlni în dimineaţa aju-

nului pentru a porni cu piţăratul. Zis şi făcut. Se scoală de dimineaţă, îşi pun straiţele ţesutede bunicile lor, că 

doar merg la piţărat nu la shopping, şi merg la locul stabilit. De acolo pornesc toţi în ,, ceata de piţărăi” spre 

casele gospodarilor care îi aşteaptă la porţi. Ajunşi la poartă, aceştia îi poftesc în curte şi copiii încep a striga: 

,,Bună dimineaţa la Moş Ajun! Dă-mi covrig că mor de frig, / Dă-mi colac de la găzdac, / Aliluia lui Novac!” . 

După ce au terminat de strigat, gazdele pun în străicuţa fiecărui copil fie fructe, fie dulciuri. Şi o ţin aşa pe la 

toate gospodăriile, până trec pe la toţi din sat. Ajunşi acasă cu straiţele burduşite,  încep să-şi facă inventarul! 

       Şi-apoi să vedeţi… câtă veselie, câte chiote şi-mbrâncituri… de răsună tot satul!  
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                                          NAŞTEREA PRUNCULUI ISUS HRISTOS 

Prof. Înv. Preșc. Rotaru Mihaela Maria– Grădinița cu program normal Vințu de Jos 

Personaje: povestitorul, Maria, Iosif, trei păstori, Isus, trei îngeri 

Povestitorul:Aztăzi,cu ocazia sărbătorilor de iarna v-am pregătit o serbare închinată naşterii pruncului Isus 

Hristos. V-am pregătit o scenetă care ilustrează un eveniment sacru, care a marcat întreaga omenire 

“NAŞTEREA MÂNTUITORULUI”.Sceneta se deschide cu Maria şi Iosif. 

Maria:Am umblat destul şi nu am găsit un adăpost, va trebui să mergem la staulul acela de oi. 

Iosif:Maria,eu mă duc să aprind felinarul. 

Maria: -Iosif, Iosif, s-a născut Mântuitorul Lumii, s-a născut Fiul Domnului, Isus Hritos . 

Iosif:(îl ia în braţe ridicându-l spre cer şi zice). 

-Da! S-a născut salvarea noastră Isus Hristos, acest copil o să sufere mult pentru păcatele omenirii. 

 S-a născut Isus Hristos, fiul Domnului şi al tău Maria. 

Inger1 :(un înger coboară pe pământ şi cânta)”Aztăzi s-a născut Hristos”-colind 

Inger 2: Trei Crai de la răsărit                                    Inger 3:  Steaua-nori li s-a ascuns 

              Spre stea au călătorit                                                   Şi-au început a căta, 

              Şi-au mers până la Ierusalim                                       Prin oraş a întreba: unde s-a născut Isus 

              Acolo cum au ajuns                                                     Magii dacă l-au găsit 

                                                                                                   Steaua iar a răsărit. 

Cei trei păstori: “Trei păstori”-colind 

 -Bună seara! 

Păstorul 1:Auzit-am auzit, că s-a născut Domnul Sfânt, în ieslea boilor, în sălaşul oilor. 

Păstorul 2:În paiele grâului , în ogrinjii fânului şi la apa lui Iordan, tot pe drum de măghiran. 

Păstorul 3 :Acolo s-a botezat/ De Ioan cel prea curat/Frumos nume i-a aflat/Isus Hristos împărat. 

Maria: -Da, s-a născut Isus Mântuitorul Lumii, în ieslea boilor, în sălaşul oilor, încălzit de suflarea animalelor. 

Trei păstori : Isus o să îndure mereu, căt va trăi pe pământ . Am adus pentru El aur, smirnă şi tămâie. 

“O ce veste minunată”-colind 

Povestitorul: -Da, este adevărat!acum cateva decenii s-a născut Mântuitorul Lumii-ISUS HRISTOS, iar în 

fiecare an de Crăciun sărbătorim acest episod important din viaţa omenirii. 

Sceneta se închide cu colindul “Nici o sarbătoare-n lume.” 
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Preşcolar:  Păcurar Alessia 

Grupa: 

Îndrumător: Jitaru Ioana 

Preşcolar:  Tomuşa Teodora 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător:Moiceanu Ramona 

Preşcolar:  Filipan Roxana 

Grupa:mare 

Îndrumător: Dreghiciu Maria 

Preşcolar:  Orzeiu David 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Moiceanu Ramona 

Preşcolar:  Demian Daria 

Grupa: mare 

Îndrumător: Dreghiciu Maria 

Preşcolar:  Miclea Mădălina 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Diac Mariana 

Preşcolar:  Roşu Miruna 

Grupa:  

Îndrumător: Jitaru Ioana 

Preşcolar:  Avram Mihaela 

Grupa: mare 

Îndrumător: Nicola Alina 
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Preşcolar:  Gherman Luisa 

Grupa: mică 

Îndrumător: Comănici Ana 

Preşcolar:  Buciuman Sara 

Grupa: mică 

Îndrumător: Hăjmaşan Aurora 

Preşcolar:  Mihai Cristina 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Apalaghiei Cristina 

Preşcolar:  Alexia Birau 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Apalaghiei Cristina 

Preşcolar:  Crişan Mara 

Grupa: mică 

Îndrumător: Geogean Viorica 

Preşcolar:  Orian Bogdan 

Grupa: mică 

Îndrumător: Geogean Viorica 

Preşcolar:  Cioară Tudor 

Grupa: mică 

Îndrumător: Comănici Ana 

Preşcolar:  Claudiu Barbu 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Apalaghiei Cristina 
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Preşcolar:  Itu Anca 

Grupa: mamarutelor 

Educatoare: Nica Amalia/Otoiu 

Floare 

Preşcolar:  Popa remus 

Grupa: mică 

Educatoare: Schiau Iulia 

Preşcolar:  Alexa Raul 

Grupa: mică 

Educatoare: Geogean Viorica 

Preşcolar:  Jurcă Mathias 

Grupa: furnicuţelor 

Educatoare: Popa Rodica / Popa 

Liana 

Preşcolar:  Hălălaie George 

Grupa: mamaruţelor 

Educatoare: Nica Amalia/ Otoiu 

Floare 

Preşcolar:  Popovici Alessia 

Grupa: furnicuţelor 

Educatoare:Popa Rodica / Popa 

Liana 
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Preşcolar: Demian Daria 

Grupa: mare 

Îndrumător: Dreghiciu Maria 

Preşcolar: Ciuta Medeea 

Grupa: mică 

Îndrumător: Oprişa Ofelia 

Preşcolar: Oprinca David 

Grupa: mamarutelor 

Îndrumător: Nica Amalia/ Otoiu 

Floare 
Preşcolar: Jitaru Antonia 

Grupa: mică 

Îndrumător: Schiau Iulia 
Preşcolar:Manea Darius 

Grupa: mică 

Îndrumător: Schiau Iulia 

Preşcolar: Micu Ana Daria 

Grupa: mămăruţelor 

Îndrumător: Nica Amalia/Otoiu 

Floare 

Preşcolar: Ciuta Medeea 

Grupa: mică 

Îndrumător: Oprişa Ofelia 
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Elev: CONŢAN ŞTEFAN 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Conţan Angela 
Elev: Gavrilă Alexandra 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Conțan Angela 

Elev: Buda Andrei 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Conțan Angela 

Elev:Ogrean Ramona 

Clasa: a III-a 

Îndrumător:  Totoian Monica 

Elev:Gruian Ionuţ 

Clasa: a IV-a 

Îndrumător:  Totoian Monica 

Elev: Gavrilă Roxana 

Clasa: a III-a 

Îndrumător:  Totoian Monica 
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Elev : Radu Antonia 

Clasa: a III-a 

Îndrumător: Mărginean Sorina 

Elev: Muntean Elisa 

Clasa: pregătitoare 

Înndrumător: Mărginean Sorina 

Elev: Şuşman Andreea 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Mărginean Sorina 
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Preşcolar:  Crişan Alina, 

Grupa: combinată 

Îndrumător: Oprea Emilia 

Preşcolar:  Avram Daria 

Grupa: combinată 

Îndrumător: Oprea Emilia 
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Preşcolar: Vătăjelu Bianca 
Grupa: mică 
Îndrumător:Bota Delia Mariana 

Preşcolar: Ciulea Matei 
Grupa: mică 
Îndrumător: Bota Delia Mariana 

Preşcolar: Martin Andrada 
Grupa: mică 
Îndrumător: Bota Delia Mariana 

Preşcolar: Paşca Alexandra 
Grupa: mijlocie 
Îndrumător: Bara Livia 

Preşcolar: Bercu Ştefan 
Grupa: mijlocie 
Îndrumător: Bara Livia 

Preşcolar: Peli Alessia 
Grupa: mijlocie 
Îndrumător: Bara Livia 
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Preșcolar: Boancă Sofia 

Grupa: mică 

Îndrumător: Bălăneanu Monica 

Preșcolar: Martin Alexia 

Grupa: mică 

Îndrumător: Bălăneanu Monica 

Preșcolar: Mavrithakis Mariam 

Grupa: mică 

Îndrumător: Bălăneanu Monica 

Preșcolar: Gheza Patricia 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Bregar Elena 

Preșcolar: Șerban Casiana 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Bregar Elena 

Preșcolar: Oltean Sara 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Bregar Elena 
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Preşcolar:Bărbânţă Denis 

Grupa: mare 

Îndrumător: Neamţu Alexandra 

Preşcolar: Dobra Maria 

Grupa: mare 

Îndrumător: Neamţu Alexandra 

Preşcolar: Marcu Vlad 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Roff Nicoleta 

Preşcolar:Zbutea Carina 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Roff Nicoleta 

Preşcolar:  Popovici Răzvan 

Grupa: mare 

Îndrumător: Neamţu Alexandra 
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Preşcolar: Stupineanu Andreea 

Grupa: mare 

Îndrumător: Gheza Ana 

Preşcolar: Botean Alexia 

Grupa: mare 

Îndrumător: Gheza Ana 

Preşcolar: Muntean Miruna 

Grupa: mare 

Îndrumător: Suciu Veronica 

Preşcolar: Forro David 

Grupa: mare 

Îndrumător: Suciu Veronica 
Preşcolar: Sârb Dariana 

Grupa: mare 

Îndrumător: Suciu Veronica 

Preşcolar:  Mureşan Sara 

Grupa: mare 

Îndrumător: Mureşan Doina Ma-

Preşcolar: Aldea Dalia 

Grupa: mare 

Îndrumător: Petruţa Angela 
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Preşcolar:  Fuga Alexandru 

Grupa: mare 

Îndrumător: Mureşan Doina Ma-

Preşcolar:  Pongraţ Alexia 

Grupa: mare 

Îndrumător: Mureşan Doina Ma-

Preşcolar:  Cprian Gligor 

Grupa: rozelor 

Îndrumător: Cîmpean Camelia 

Preşcolar:  Cezar Luţă 

Grupa: rozelor 

îndrumător: Cîmpean Camelia 

Preşcolar:  Melisa Erkek 

Grupa: rozelor 

Îndrumător: Cîmpean camelia 

Preşcolar:  Pantea Sebastian 

Grupa: mare 

Îndrumător: Cioacă Ramona 

Preşcolar:  Popa Iulai 

Grupa: mare 

Îndrumător: Cioacă Ramona 
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Preşcolar: Coşarcă Alexandra 

Grupa: mare 

Îndrumător: Petruţa Angela 

Preşcolar: Cojocaru Ianis 

Grupa: mare 

Îndrumător: Ignat Eugenia 

Preşcolar: Bălan ilinca 

Grupa: mare 

Îndrumător: Ilea Elvira 

Preşcolar: Lebădă Eliza 

Grupa: mare 

Îndrumător: Ignat Eugenia 

Preşcolar: Scheau Teodora 

Grupa: mare 

Îndrumător: Bordeu Georgeta 

Preşcolar: Stanciu Andrei 

Grupa: mare 

Ed.:  Bordeu Georgeta 

Preşcolar: Prodan Tudor 

Grupa: mare 

Îndrumător: Bordeu Georgeta 
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Preşcolar: Pătruţ Eduard 

Grupa:piticilor 

Îndrumător: Camelia Bufnea 

Preşcolar:  Creţiu Rareş 

Grupa:  mare 

Îndrumător: Ignat Eugenia 

Preşcolar:  Mihacea Ştefania 

Grupa: mare 

Îndrumător: Ilea Elvira 

Preşcolar:  Cambolanţ Tania Elena 

Grupa: mare 

Îndrumător: Ilea Elvira 

Preşcolar: Vasiu Ioana 

Grupa:piticilor 

Îndrumător: Camelia Bufnea 

Preşcolar:  Cutean Cătălina 

Grupa:mare 

Îndrumător: Burnete Corina 

Preşcolar: Zbutea Carina 

Grupa:piticilor 

Îndrumător: Camelia Bufnea 

Preşcolar:  Bozdog Catalina 

Grupa:mare 

Îndrumător: Burnete Corina 

Preşcolar: Moldovan Miriam 

Grupa:mare 

Îndrumător: Burnete Corina 
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Preşcolar:  Onacă Daria 

Grupa: mare 

Îndrumător: Decean Ioana Delia 

Preşcolar:  Chichifoi Teodora 

Grupa: mare 

Îndrumător: Decean Ioana Delia 

Preşcolar:  Bandici Antonia 

Grupa: mare 

Îndrumător: Decean Ioana Delia 

Preşcolar:  Hişu Karina Ioana 

Grupa: mică 

Îndrumător: Claudia Bordea 

Preşcolar:  Lazăr Alex Gabriel 

Grupa: mică 

Îndrumător: Claudia Bordea 

Preşcolar:  Todea Andrada 

Grupa: mică 

Îndrumător: Claudia Bordea 

Preşcolar:  Daria Dragoi 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător:  Rîşteiu Mihaela 

Preşcolar:  Teodora Achim 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător:  Rîşteiu Mihaela 

Preşcolar:  ElizaVlad 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător:  Rîşteiu Mihaela 
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Elev: Chiciudean Doriana 

Clasa: a VI-a 

Îndrumător: Olteanu Rodica Elev: Rusan Robert 

Clasa: a VI-a B 

Îndrumător: Jurcovet Alice 

Elev: Theiss Marie 

Clasa: a VII-a B 

Îndrumător: Adam Florica 

Elev: Filimon Ioana 

Clasa: a VII-a B 

Îndrumător: Adam Florica 

Elev: Lupşan Emanuel 

Clasa: a VII-a B 

Îndrumător Adam Florica 
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Elev: Hola Maria 

Clasa:  a-II-a 

Îndrumător: Doboş Diana 

Elev: Crihan Gianina 

Clasa:  a-II-a 

Îndrumător: Doboş Diana 

Elev: Mezei Florina 

Clasa: a II-a 

Îndrumător: Doboş Diana 



55 

Ș Ă

Ț



56 

Elev: Nistor Daniela 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Haţegan Diana 

Elev: Doncea Maria 

Clasa:  pregătitoare B 

Îndrumător: Bîrsan Elisabeta 

Elev: Onu Lorena 

Clasa:  pregătitoare B 

Îndrumător: Bîrsan Elisabeta 

Elev: Drăgan Iustin 

Clasa:  pregătitoare B 

Îndrumător: Bîrsan Elisabeta 

Elev: Udrea Antonio 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Haţegan Diana 

Elev: Sârbu Raluca 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Haţegan Diana 
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Elev: Crişan Florina 

Clasa:  a V-a B 

Îndrumător: Haţegan Gabriela 

Elev: Butika Elisabeta 

Clasa:  a VI-a A 

Profesor:  Ionaşcu Nicolae 

Elev: Pâclişan Iulia 

Clasa:  a Vii-a B 

Îndrumător: Ionaşcu Nicolae 

Elev: Moldovan Gabriela  

Clasa:  a VI-a A 

Îndrumător: Ionaşcu Nicolae 

Elev: Mihoc Gabriela 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Ispas Petru 

Elev: Szobo Ianis 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Ispas Petru 

Elev: Iâpa Marius 

Clasa:  a II-a 

Îndrumător: Ispas Petru 
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Elev: Bogăţan Georgiana 

Clasa:  a V-a A 

Îndrumător: Ledrer Ioana 

Elev: Dan Monica 

Clasa:  a V-a A 

Îndrumător: Ledrer Ioana 

Elev: Nistor Antonia 

Clasa:  a V-a A 

Îndrumător: Ledrer Ioana 

Elev: Javla Elena 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Măneasa Georgiana 

Elev: Conţiu Maria 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Măneasa Georgiana 

Elev: Bulbucan Beatrice 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Măneasa Georgiana 
Elev: Roman  Daniel/ Bărbuşiu Bianca 

Clasa:  a IV-a A 

Îndrumător: Haţegan Luminiţa 

Elev: Negrea Casiana 

Clasa:  a-IV-a A 

Îndrumător: Haţegan Luminiţa 
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Elev: Butika Elisabeta 

Clasa:  a VI-a 

Îndrumător: Negrea Iuliana 

Elev: Ispas Andreea 

Clasa:  a VIII-a 

Îndrumător: Negrea Iuliana 

Elev: Bărbuşiu Ioana 

Clasa:  a VI-a 

Îndrumător: Negrea Iuliana 

Elev:  Mărginean Nicoleta 

Clasa:  pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Raluca 

Elev:  Filipaş Ioana 

Clasa:  pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Raluca 

Elev: Pâclişan Flavius 

Clasa:  pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Raluca 

Elev: Albu Ioana 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Circo Irina 

Elev: Albu Lucian 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Circo Irina 

Elev: Buda Casian 

Clasa:  a I-a 

Îndrumător: Circo Irina 
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Preşcolar:  Fleaca Alessia 

Grupa: mare 

Îndrumător: Rotaru MIhaela 

Preşcolar:  Sârbu Andrada 

Grupa: mare 

Îndrumător: Rotaru Mihaela 

Preşcolar:  Băcilă Florin 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Popa Aura 

Preşcolar:  Moguţ Alexandru 

Grupa: mare 

Îndrumător: Rotaru Mihaela 

Preşcolar:  Groza Andrei 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Popa Aura Preşcolar:  Dragomanu Denisa 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Popa Aura 

Preşcolar:  Crişan Denisa 

Grupa: mare 

Îndrumător: Albu Zina 

Preşcolar:  Suciu Nicoleta 

Grupa: mare 

Îndrumător: Albu Zina 
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Preşcolar:  Albu Casian 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Albu Zina 

Preşcolar:  Făcăleţ Raluca 

Grupa:  mică 

Îndrumător: Medrea Floare 

Preşcolar:  Gîngeoveanu Sofia 

Grupa:  mică 

Îndrumător: Medrea Floare 

Preşcolar:  Groza Maria 

Grupa:  mică 

Îndrumător: Medrea Floare 

Elev: Barancea Adriana 

Clasa: a-I-a 

Îndrumător Panait Antonina 

 

Elev: Doncea Iulian 

Clasa: a-I-a 

Îndrumător Panait Antonina 

 

Elev: Monescu Anemona 

Clasa: a-I-a 

Îndrumător Panait Antonina 
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Elev: Muscaliuc Denis 

Clasa: aVI-a A 

Îndrumător: Cîmpean Iuliana 

Elev: Cîmpean Paula 

Clasa: a VI-A A 

Îndrumător: Cîmpean Iuliana 

Elev: Cîmpean Paula 

Clasa: a VI-a A 

Îndrumător: Cîmpean Iuliana 

Elev: Crişan Daniel 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Andra 

Elev: Nechifor Cosmina Oana 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Andra 

Elev: Costina Irina 

Clasa: pregătitoare 

Îndrumător: Moldovan Andra 

Elev: Mihoc Alex 

Clasa: a VII-a 

Îndrumător: Dumitrean Mariana 

Elev: Ursu Vasile 

Clasa: a VII-A 

Îndrumător: Dumirean Mariana 

Elev: Ursu Vasile 

Clasa: a VII-a 

Îndrumător: Dumitrean Mariana 
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Elev: Butyka Elisabeta 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Crişan Alina Elev: Moldovan Gabriela 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Crişan Alina 

Elev: Popa Iulia 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Crişan Alina 

Elev: Dreghiciu Gabriel 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Herman Lucia 
Elev: Marian Iulia 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Herman Lucia 

Elev: Stoia Emilia 

Clasa: a-VI-a 

Îndrumător: Herman Lucia 
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Preşcolar:  Lorincz Larisa 

Grupa: mare 

Îndrumător: Fonoage Adriana 

Preşcolar:  Crişan Oana 

Grupa: mică 

Îndrumător: Fonoage Adriana 

Preşcolar:  Rusu Mihnea 

Grupa: mijlocie 

Îndrumător: Fonoage Adriana 
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