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INTRODUCERE 
 

 

 

În acest număr al revistei dorim să  facem o prezentare a unor activități 
realizate de fiecare grupă în parte, în cadrul proiectelor și programelor pe care 
le desfășoară grădinița noastră în acest an. Dintre acestea amintim: ,,Mult îmi 
place și iubesc, portul nostru românesc”; “Micul Creștin”; “Strada nu e loc de  
joacă!”; “Tabloul primăverii”; “Sport, mișcare, sănătate”; “Copile dragă, oricine 
ai fi, mereu fericit să fii!”; „Mugurii Crucii Roșii”; „Festivalul Toamnei”; „Să citim 
pentru mileniul III”.  

 
           Alături de alte proiecte derulate de grădinița noastră, acestea oferă o 
varietate de acțiuni ce pot fi realizate cu partenerii noștri, atât în incinta 
grădiniței, cât și la sediul lor, sau în alte locații potrivite educației nonformale.  
 
           Prin intermediul acestor activități preșcolarii reușesc să vadă și să 
experimenteze cu ce se ocupă instituții ale comunității locale, astfel procesul 
instructiv-educativ devine facil și oferă preșcolarilor condițiile prielnice 
asimilării rapide a informațiilor transmise. 

 

 

 

 

Colectivul de redacție 
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STRADA NU E LOC DE JOACĂ ! 

 

Ed. Geogean Viorica 

Grupa Albinuţelor 

 

                             

 ,,STRADA, NU-I DE GLUMĂ, DECI  

                                  NEATENT NICICÂND S-O TRECI  

                             NICI IN GLUMĂ, NICI DISTRAT 

                          DE PĂRINŢI ESTI AŞTEPTAT” 

 
 

   “Eu…când voi fi mare, vreau să devin poliţist.” 

Aşa începe povestea celor mai mulţi copii când sunt întrebaţi de către educatoarele lor ce vor 

să fie când vor fi adulţi, după desfășurarea unor activități în parteneriat cu poliția. Marea fascinaţie o 

reprezintă prestanţa politiştilor în uniformele lor impecabile şi statutul pe care îl au înaintea comunităţii. 

Însă ceea ce nu ştiu ei este riscul la care sunt expuşi în fiecare zi şi răspunderea pe care o au în 

protejarea cetăţeanului în momentul în care au ieşit în stradă. Aceasta din urmă este o altă fascinaţie a 

copiilor, STRADA care de multe ori este privită ca loc de joacă şi îi captivează prin luminile puternice, 

zgomotele asurzitoare ale sirenelor, agitaţia oraşului-furnicar, fără să îşi dea seama câte pericole sunt în 

cazul în care sunt neatenţi şi, bineînţeles, dacă nu sunt instruiţi corect de către adulţi.  

              De aceea, încă din 2008 grădiniță noastră a încheiat  parteneriate cu instituţia competentă în 

domeniu, care să îşi aducă aportul în coordonarea preşcolarilor şi a cadrelor didactice în ceea ce priveşte 

educaţia rutieră timpurie, comportamente şi atitudini corespunzătoare în traficul rutier. Prezenţa 

politiştilor în mijlocul copiilor este mai mult decât binevenită, deoarece aceştia, fiind atraşi de imaginea 

pe care şi-au făcut-o despre oamenii în uniformă albastră, sunt captivaţi de discursurile lor dar, în 

acelaşi timp, sunt angrenaţi în discuţii interactive, din care reuşesc să desluşească misterul STRĂZII.  

SCOPUL parteneriatului este desfăsurarea de activităţi educative pe teme rutiere pentru  formarea şi 

consolidarea unor deprinderi de comportament corect, civilizat şi preventiv pe drumurile publice. 

Stimularea învăţării şi respectării normelor de deplasare pe drumurile publice, trotuare sau spaţii de 

joacă, pentru prevenirea accidentelor de circulaţie în rândul copiilor. 

 Preșcolarii grădiniței noastre au paricipat pe parcursul anului școlar 2017/2018 la mai multe activitați. 
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In cadrul Campaniei Săptămânii prevenirii criminalităţii în Alba în perioada 2 – 6 octombrie 

2017, ziua de  6  octombrie 2017 a fost dedicată siguranţei rutiere, poliţiştii rutieri, împreună cu cei 

ai Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, au organizat activități  de educaţie rutieră 

și în grădinița noastră la care au participat 56 preşcolari de la grupa ,,Albinuțelor” și grupa ,, Florilor”, 

care au avut ocazia să își consolideze cunoștințele referitoare la  regulile de circulaţie, atât teoretice cât 

şi  practice. 

 

 „Fii deştept în trafic!”, activitate desfășurată în pateneriat cu IPJ Alba și Liceul de Arte ,,Regina 

Maria” Alba Iulia care a urmărit reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicaţi 

copiii.Activitatea s-a derulat în curtea liceului cu participarea unui număr mare de elevi și preșcolarii 

grupei ,,Albinuțelor” 

 

 Cu ocazia Zilei Poliției, preșcolarii grădiniței noastre nu și-au uitat prietenii polițiști și au realizat 

un poster uriaș înfățișând o mașină a poliției rutiere cu 100 imagini din cadrul parteneriatelor 

desfășurate pe parcursul anilor școlari, activitatea a fost realizată cu participarea tuturor copiilor din 

grădiniță. 
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  ,,Învățăm să circulăm la Alba Iulia ”-activitate care a avut ca finalitate distribuirea de către polițiști 

a 150 cărți pe teme rutiere .S-au bucurat de prezența polițiștior în sălile de grupă preșcolarii de la 

grupele:,, Cățelușilor”,,, Furnicilor”, ,, Floarea-soarelui”, ,,Fluturașilor” si ,,Albinuțelor” 

 

 

 Ziua porților deschise, un bun prilej pentru preșcolarii grădiniței noastre de a face o vizită 

polițiștilor la ,,ei acasă”, unde au avut posibilitatea să se familiarize cu activitatea acestora. Prezenți la 

activități au fost preșcolarii din grupa ,, Buburuzelor” și ,,Cățelușilor” 
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  ,,Pedalăm și învățăm”- activități derulate cu ocazia Zilei de 1 Iunie, ocazie cu care 

preșcolarii din grupa ,,Albinuțelor”au pedalat pe un traseu aplicativ însoțiți de polițiști și au 

realizat desene pe asfalt și suport de hârtie pe teme rutiere.  
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Derulând acest parteneriat, ne-am propus să formăm copiilor bune conduite rutiere pentru 

protejarea vieţii lor şi a celor din jur. Prin intermediul activiăţilor desfăşurate, precum şi prin realizarea 

unor expoziţii care dezvăluie aspecte din viaţa rutieră de zi cu zi, vazută în ochii copiilor, stimulăm 

învăţarea, implicându-i pe copii în toate acţiunile, învăţându-i cât de important este lucrul în echipă, 

dezvoltându-le astfel, relaţii de comunicare şi interpersonale.  

Pe de altă parte, implicarea părinţilor, a bunicilor şi a fraţilor mai mari în activităţile proiectului, 

duce la continuarea muncii depuse de cadrele didactice şi angajaţii poliţiei fapt care-i conştientizează pe 

copiii că: Regulile de circulaţie trebuie respectate tot timpul, că ,, STRADA NU E LOC DE JOACĂ”, şi 

strada  ,, NU-I DE GLUMĂ, DECI...” ,, VIAŢA ARE PRIORITATE “ 
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MUSEIKON - MUZEUL ICOANEI 

 
Prof.înv. Preșc. Mureşan  Elena  Claudia 

Prof.înv. Preșc. Moiceanu Ramona 

Grupa Căţeluşilor 

 

O educaţie temeinică şi durabilă este cea începută în familie, încă din fragedă copilărie, 

continuată în grădiniță și şcoală şi consolidată prin diferite activităţi extracurriculare derulare prin 

intermediul parteneriatelor educaționale. 

Rămân ecouri adânci în mintea şi sufletul celui care acum începe să se formeze: bun, ascultător, 

harnic, răbdător, iubitor de dreptate şi adevăr. Legătura cu Dumnezeu este indisolubilă, iar activitatea 

educativă fără religie este ca ”trupul fără suflet". 

În aspiraţia noastră  către perfecţiune, ne raportăm la fiinţa divină, la Dumnezeu, pentru că El 

este singurul model formativ existenţial. În cultivarea sufletului, educaţia religioasă nu este unilaterală; 

ea apelează şi, chiar mai mult, îşi găseşte unele premise care o fortifică în educaţia civică, estetică, 

morală.  

În grădiniţă, aceasta ar trebui să ofere copiilor primele repere pentru ca ei să înţeleagă forţa 

creatoare a omului, faptul că el a evoluat, a devenit tot mai capabil. 

De asemenea pentru a descoperi cine este, copilul trebuie să-şi cunoască mai întâi rădăcinile, 

să-şi descopere identitatea şi să-şi formeze sentimentul de aprtenenţă la locul natal. 

Rolul nostru, al dascălilor, dar şi al societăţii în general este acela de-a le deschide noi 

orizonturi de cunoaştere, de a-i familiariza cu valorile materiale şi spirituale lăsate de înaintaşi şi de a 

le trezi sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de poporul român. 

Pe baza acestor considerente a luat nastere parteneriatul dintre grădinița Dumbrava Minunată 

și Muzeul icoanei Museikon. Preșcolarii au avut ocazia de a cunoaște elemente de istorie religioasă, 

geografie și folclor care definesc portretul spiritual al poporului român, și-au îmbogățit sfera de 

reprezentări și noțiuni despre orașul în care trăiesc.  

De asemenea un alt obietiv al parteneriatului a fost lărgirea orizontului de cunoaștere cu privire 

la evoluția picturii icoanelor pe sticlă de-a lungul timpulului dar și formarea și educarea unor virtuți 

creștine și valori moral-religioase. 

În cadrul parteneriatului preșcolarii au vizitat muzeul și au participat la atelierul de lucru 

”Îngerașul”organizat de doamna Cucui Elena.  
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”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei.  

Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi 

oamenii, se bucură şi Dumnezeu” 

 

Sfântul Ioan Gură de Aur 
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TABLOUL  PRIMĂVERII – MICII PICTORI 
 

Prof.înv.preșc. Nicola Nicoleta Alina 

Ed. Oprișa Ofelia Eugenia 

Grupa Veverițelor 

 

 Armonie și culoare, primăvara înfloresc, pe lângă pomi și câmpii și sufletele noastre încântate de 

veselia naturii trezite la viață. 

 Cu ocazia unei noi ediții a concursului județean „Tabloul primăverii” organizat de grădinița 

noastră, grupa mică a Veverițelor a realizat tablouri de primăvară prin tehnica șervețelului pe suport 

neconvențional - doguri de lemn.  

 Copiii au fost încântați de rezultatul minunat la muncii lor, lucrările realizate depășindu-le 

așteptările.  

 Scopul proiectului “Tabloul primăverii” a fost de afirmare şi stimulare a potenţialului creativ al 

preşcolarilor prin intermediul artelor plastice.  

 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului; 

 Desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice care să reȋnvie ȋn sufletul celor 

implicaţi bucuria sosirii primăverii; 

 Stimularea potenţialului artistic – creativ al copiilor; 

 Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare; 
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 În urma jurizării, preşcolarii au primit diplome cu premiile I, II, sau III şi s-a realizat un album 

foto cu lucrările acestora şi cu diverse aspecte din cadrul concursului. Părinţii preşcolarilor, cât şi ceilalţi 

vizitatori, au admirat expoziţia impresionantă din holurile grădiniţei. 
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HAI  LA  JOACĂ  AFARĂ! 
 

Prof.înv.preșcolar Popa Elena Aura 

Prof.înv.preșcolar Bîldea Ioana 

Grupa Fluturașilor 

 

MOTTO :”Mai ales sanătatea  întrece atât de mult toate bucuriile exterioare, 

încât întradevăr un cerşetor sănătos este mai fericit decât un rege 

bolnav.’’ SCHOPENHAUER 

         

             La vârsta preşcolară, organismul copilului este în plină creştere şi de aceea trebuie să i se  

creeze toate condiţiile pentru a-i satisface nevoia firească de a se mişca, pentru a-l ajuta să ajungă la o 

dezvoltare armonioasă a întregului organism. Mişcarea şi exerciţiul fizic sunt mijloacele principale ale 

dezvoltării organismului copiilor. Pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului, exerciţiul fizic 

fortifică voinţa, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul iniţiativa, perseverenţa, disciplina, le 

dezvoltă spiritul colectiv şi încrederea în sine. Din cele mai vechi timpuri, jocurile de mişcare au fost 

folosite ca mijloc de prevenire a unor boli sau de tratare a lor, de corectare a unor deficienţe fizice, 

pentru călirea organismului şi formarea unei ţinute corecte. Copiii trebuie învătaţi de mici să iubească 

mişcarea în aer liber, să facă sport , să fie vioi şi curajoşi, să aibă încredere în forţele proprii. 

             Jocurile de mişcare constituie mijlocul principal prin care se realizează sarcinile educaţiei fizice 

în gradiniţă. In aceste jocuri ,elementul mişcare devine esenţial şi ele devin atractive pentru copii. 

              Stimularea interesului pentru practicarea activităţii fizice reprezintă un obiectiv prioritar al 

sistemului de învaţământ, deoarece realizarea cu succes a acestui obiectiv reprezintă garanţia pentru 

sănătatea copiilor noştri. 

              Ţinând seama de importanţa pe care o au activităţile de educaţie fizică în dezvoltarea fizică şi 

psihică a copiilor şi de vechiul dicton „ MEN SANA   IN CORPORE SANO”, am considerat necesară 

desfaşurarea unui proiect “SĂNĂTATE PRIN ARMONIE ȘI MIȘCARE”, proiect care are drept scop 

stimularea interesului pentru educaţie fizică şi sport a copiilor preşcolari în vederea evoluţiei corecte şi 

armonioase a organismului şi menţirea stării de sănătate a acestuia. De asemenea se urmăreşte 

dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi a capacităţilor sale mentale şi fizice la nivelul 

potenţialului maxim. 

            Pentru realizarea acestui proiect ne-am propus următoarele obiective 

În folosul copiilor: 

- Dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a copiilor preşcolari; 

- Cunoaşterea posibilităţilor de mişcare ale corpului şi segmentelor, a relaţiilor care se stabilesc între ele, 

precum şi a modului de manifestare a factorilor implicaţi în producerea eficientă a mişcării; 

- Dezvoltarea acuităţii vizuale şi a coordonării oculo-manuale, a orientării spaţio-temporale şi a 

echilibrului; 

- Stimularea preşcolarilor pentru a desfăşura activităţi de mişcare; 

- Insuşirea unor norme de comportament care încurajează o atitudine socială pozitivă; 

- Dezvoltarea capacităţii de comunicare cu spaţiul personal şi cu cel general; 

- Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii; 

- Dezvoltarea şi educarea calităţilor moarale şi de caracter; 

  Pentru părinţi şi alţi factori educaţionali: 

- Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali privind rolul lor în formarea şi dezvoltarea 

copiilor; 



15 

 

- Implicarea părinţilor şi a factorilor educaţionali în activitatea grădiniţei, în crearea unui mediu 

favorabil pentru aplicarea proiectului; 

- Dezvoltarea interrelaţilor sociale şi a caracteristicilor acestora; 

            Pe parcursul proiectului în colaborare cu d-na Șandru Liliana de la Asociația Județeană Sportul  

pentru Toți am desfăşurat mai multe tipuri de activităţi îndrăgite de copii: 

        - exerciţii fizice şi jocuri de mişcare desfăşurate în sala de joc şi în aer liber; 

        – activităţi de euritmie şi gimnastică ritmică; 

        - desfăşurarea unor concursuri sportive între grupe; 

        - plimbări, drumeţii, excursii realizate împreună cu părinţii; 

            Unul din principalele mijloace de stimulare a interesului pentru mişcare, îl constituie jocul. 

Jocurile de mişcare sunt folosite la vârsta preşcolară ca un mijloc de dezvoltare fizică generală. Ele 

oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea complexă a deprinderilor motrice şi a calităţilor fizice 

necesare în viaţă. Practicarea jocurilor de mişcare contribuie la formarea unor mişcări coordonate, la 

formarea capacităţii de angrenare rapidă, la rezolvarea îndemânatică a diferitelor sarcini motrice. Copiii 

iubesc aceste jocuri, le aşteaptă cu placere, ceea ce duce la o implicare totală a acestora la rezolvarea 

sarcinilor trasate de educatoare.             

      În concluzie putem  spune că eficiența proiectului asupra evoluției copilului a fost una foarte bună 

ținând cont de rezultate obținute: participarea activă a preşcolarilor la acţiune; trezirea interesului 

copiilor pentru practicarea unui sport; dezvoltarea capacităţii de autoorganizare și integrare socială. 

                               

                         
Bibliografie: 

Barbu H.,Popescu E., Șerban F., Activități de joc și recreativ distractive, Editura Didactică și 

Pedagogică București, 1993 

Bacus A., Jocuri pentru copiii de la o zi la 6 ani, Editura Teora, București, 1998 
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MUGURII CRUCII ROȘII 

Concurs județean - ediția a VII-a- descriere 

 
Ed. Popa Rodica 

Prof.înv.preșc. Popa Liana  

Grupa Furnicuțelor 

 

 
În cadrul proiectului educațional Isteț și frumos într-un corp sănătos s-a desfășurat Concursul 

județean de Educație pentru sănătate – MUGURII CRUCII ROȘII, având în juriu reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere: Crucea Roșie România Filiala Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, 

Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

  Proiectul "MUGURII CRUCII ROȘII” este un proiect iniţiat de Grădiniţa Dumbrava Minunată, 

în parteneriat cu Crucea Roșie România, filiala Alba Iulia.  

Derulat timp de 6 ediții sub denumirea Isteț și frumos într-un corp sănaătos, proiectul a dorit 

sensibilizarea tuturor celor implicaţi: părinţi- copii- educatoare- parteneri, pentru a promova un stil de 

viaţă sănătos, prin: 

 consumul de fructe şi legume 

 consumul apei plate în detrimentul sucurilor carbogazoase 

 servirea zilnică a micului dejun 

  mai mult sport şi mişcare 

 cunoasterea unor reguli de prim-ajutor 

  În cadrul concursului a participat câte un echipaj format din 2 preşcolari de la fiecare grădiniţă 

din mai multe oraşe din judeţul Alba: Grădinița cu P.P. Nr. 6 Ocna Mureş, Grădinița cu P.P. Nr 2 Aiud, 

Grădinița cu P.P. „Lumea Copiilor” Blaj, Grădinița cu P.N.„Peștișorul de Aur„ Zlatna, Grădinița cu P.P. 

„Prichindelul„ Cugir, Grădinița cu P.P. Nr. 3 Sebeş, Grădinița cu P.N. Oarda, Grădinița cu P.P. “Scufța 

Roșie” Alba Iulia, Grădinița cu P.P. “Dumbrava minunată” Alba Iulia, Grădinița cu P.P. Nr.8 Alba Iulia, 

Grădinița cu P.P. Nr.11 Alba Iulia, Grădinița cu P.P. Nr.12 Alba Iulia, Grădinița cu P.P. Nr.13 Alba 

Iulia, Grădinița cu P.P. Nr.16 Alba Iulia. 

Concursul “MUGURII CRUCII ROȘII” şi-a propus evaluarea cunoştinţelor acumulate de 

preşcolari pe perioada derulării acestui proiect și constă în 3 probe: 

1. O parte teoretică.  

2. O fişă de lucru colectiva  

3. O probă de acordare a primului ajut 

  Toate echipajele participante s-au descurcat foarte bine la toate probele concursului, astfel au 

fost recompensate cu premii oferite de sponsorii noștri: Crucea Roșie România filiala Alba și Selgross și 

au fost premiate de doamna insp.înv.preșc. Aurora Vârtei.  

Ne-au ajutat în desfășurarea concursului, oferind momente antrenante și vesele, actorii Teatrului de 

Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, deghizați în Zâna Sănătății- Mihăilă Cătălina și Piratul Jack- Costea 
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Mădălin, împreună cu Doctorița Plușica- colega noastră Ioana Jitaru. 

  Toate grupele din grădiniță au fost implicate în proiect, realizând o frumoasă expoziție de fructe 

și legume personalizate care au înfrumusețat holurile grădiniței. 

 

PROBELE CONCURSULUI PENTRU PREŞCOLARI 

 

,,MUGURII CRUCII ROȘII ” 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROBA PRACTICĂ 

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

Fiecare echipaj va extrage cate o situatie de acordare a primului ajutor. 

O victima (un copil din gradinita organizatoare) va intra si va prezenta situatia , iar echipa care are 

situatia prezentata pe biletel ii va acorda primul ajutor . 

Copiii pot fi ajutati de educatoare.  

 

 CAZUL1:Arsură la un deget de la mâna stangă 

Victimaeste un copil de 4 ani care a dorit să îşi ajute mama la bucătărie şi a atins cu un deget o 

oală cu apă clocotită.Zona este roşie şi ustură la atingere. Copilaşul este agitat și ţipă de durere. 

Diagnostic: arsură de gradul 1 

Manevre prim-ajutor: Copilaşul trebuie liniştit pentru 

a ieşi din starea de agitaţie.  Se pregăteşte repede un vas cu apă 

la temperatura camerei şi se ţine degetul în apă 15-20 minute.Se 

solicită sprijinul unui adult. 

 CAZUL 2: Accident cu bicicleta 

Un copilas merge cu bicicleta prin parc, impreuna cu 

prietenii de joaca. De la o viteza prea mare isi pierde echilibrul  

si cade. Se juleste la un genunchi. Plange si este agitat. 

Diagnosticvictima: Julitură la un genunchi. 

Manevre prim-ajutor: Se calmează copilasul, se curata cu apă 

zona afectata si se pune un plasture.Se solicită sprijinul unui adult. 

 CAZUL 3. Accident pe terenul de fotbal 
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Un preșcolar este lovit cu mingea în faţă, imediat pornindu-i o sangerare la nivelul nasului. 

Copilaşul este agitat şi plânge. 

Diagnostic: Sangerare nazală 

Manevre prim-ajutor: Copilaşul trebuie liniştit pentru a ieşi din starea de agitaţie, după care 

este îndemnat să-şi apese nările cu degetul mare şi arătător de la o mână, pentru a opri sângerarea, stând 

aplecat în faţă. Se solicită sprijinul unui adult. 

 

 CAZUL 4.Accident la locul de joacă 

O fetiţă se dă într-un leagan în parc. Din neatenţie, cade şi se loveşte la un picior. Zona se umflă 

şi este dureroasă la atingere. 

Manevre prim ajutor – Se încurajează fetiţa pentru a nu mai plange si se aplică comprese cu 

apă rece.Se solicită sprijinul unui adult. 

 CAZUL 5: Spin in deget 

 Excursie in padure.Un copil se înteapă cu un spin în deget, in timp ce incearcă să culeagă mure. 

Pare agitat şi plange. 

Manevre prim ajutor – Se încurajează copilul pentru a nu mai plange, se scoate usor spinul si 

se aplică un plasture.Se solicită sprijinul unui adult. 

CAZUL 6: La sanie 

După o ninsoare abundenta un grup de copii ies la joacă 

pentru a se da cu sania. Unul dintre ei nu are mănuşi şi după un 

timp mâinile i se colorează în rosu aprins, cu aspecte vineţii. 

Diagnostic victima : Degerături 

Manevre prim ajutor: Copilul se duce într-un spaţiu 

călduros, i se administrează băuturi calde şi i se încălzesc mâinile 

treptat. Se solicită sprijinul unui adult. 

CAZUL7:Înţepătură de albina 

O fetiţă se joacă cu fratele ei în grădină şi hotărăsc să culeagă un buchet de flori pentru mama 

lor. O albină o înţeapă pe fetiţă în deget. Aceasta începe să plângă. Zona este umflată, dureroasă şi roşie. 

Manevre de prim ajutor: Se calmează feţita şi i se explică faptul că totul va fi bine şi că 

durerea va trece în curând. Pentru a se reduce umflătura, se aplică apă rece. Se cere sprijinul unui adult 

care ar trebui să scoată acul şi suprevegheze fetiţa în cazul în care dezvoltă o alergie şi este nevoie să 

sune la 112. 

CAZUL 8: Intoxicatie cu fum in caz de incendiu 

Într-o încăpere se propagă fum de la o sobă. Un copilaş stă în pat şi citeşte dintr-o carte de 

poveşti şi nu îşi dă seama de pericol. Se simte usor ameţit şi somnoros. 

Manevre de prim ajutor: Se deschide uşa la camera pentru a 

se aerisi şi se scoate repede victima din încăpere, la aer curat. Se 

cheamă apoi adultul pentru a deschide geamul. 

 CAZUL 9:Taietura la braţ intr-un gard de sârmă 

 La joacă, un băieţel încearcă să se 

caţere pe un gard şi se taie la braţ. Se scurge 

sânge. 

 Manevre de prim ajutor: Salvatorul 

trebuie să îşi ia mănuşi de unică folosinţă sau 

să îşi pună o pungă pe mână pentru a nu intra 

în contact cu sângele victimei. Pune o 

compresă curată peste rană, ţine apăsat, şi cu o rolă de tifon bandajează rana.  

 

CAZUL 10: Lovitura in ochi cu o piatra 
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La joacă în faţa blocului, un băieţel aruncă cu o piatră şi îl nimereşte pe colegul lui în ochi. Victima 

începe să plângă şi îşi duce mâna la ochi. 

Manevre de prim ajutor: Se cheamă repede un adult şi se aplică o compresaă sau o batistă curată, fără 

a apăsa ochiul lovit. Se calmează copilul pentru a nu mai plânge. 

CAZUL 11: Cazatură din pom 

La bunici, un copil se urcă în pom nesupravegheat, alunecă şi cade de la înălţime, fără a mai 

reacţiona în vreun fel. 

Manevre de prim ajutor: NU se mişcă copilul (nici 

capul acestuia). Se verifică dacă respiră prin aplecarea 

asupra capului victimei cu privirea îndreptată spre torace, se 

ascultă şi se simte la nivelul obrazului respiratia şi se observă 

dacă se ridică toracele – 10 secunde. Se sună la 112: 

“Bună ziua, mă numesc…….. şi am …… ani. Un 

coleg de-al meu în vârstă de 6 ani a căzut din pod. Nu îi aud 

respiraţia. Vă rog să veniţi urgent. Suntem în Alba Iulia, 

Strada……. Nr……  

Doamna ………., mama colegului meu a plecat până 

la o vecină. ” 

CAZUL 12.Muscatura de caine  

Victima este un preșcolar găsit căzut care spune că a 

fost muşcat de un câine. Este speriat şi plânge de durere. 

Manevre de prim ajutor:  

Se calmează copilul, salvatorul îşi ia o pungă pe mână 

şi o batista/compresa curata şi apasă asupra rănii cauzate de 

muşcătură. Se sună la 112: “Bună ziua, mă numesc …….. şi 

am …… ani. Un copil în vârstă de 7 ani a fost muşcat de un 

câine. Vă rog să veniţi urgent. Suntem în parcul din ……….. 

Mama copilului a plecat să ia îngheţată. Eu sunt cu un verişor 

la plimbare prin parc. 

CAZUL 13. Un copil îşi prinde mâna la uşă 

Victima este un copil care fuge prin casă în urma mamei lui şi îşi prin demâna la uşă. Din cauza 

durerii, începe să plângă. 

Manevre de prim ajutor: Se calmează victim şi se pune compresă/batistă cu apă rece pe zona 

afectată. 

CAZUL 14.Căzătură pe scări 

La ieşirea din apartament, o fetiţă se grăbeşte să coboare pe scările de la bloc şi alunecă, dând cu 

capul de o scară. Începe să curgă sânge şi copilul se sperie. 

Manevre de prim ajutor: Salvatorul trebuie să se protejeze în primul rând şi îşi ia mănuşi sau 

îşi îmbracă mâinile în două pungi, astfel încât să nu permit intrarea în contact cu sângele victimei, ia 

repede o compresă sau o batistă curată şi tine apăsat pe zona afectată. Se calmează copilul şi se cheamă 

un adult. După caz se sună la 112. 

CAZUL 15.Ciob de sticlă în palmă 

Un copil se dă cu bicicleta în parc. Îşi pierde echilibrul şi cade cu mâna într-un ciob de sticlă. 

Ciobul rămâne fixat în palmă. 

Manevre de prim ajutor:Salvatorul trebuie să calmeze copilul şi să îi explice că NU 

TREBUIE SĂ SCOATĂ CIOBUL DE STICLĂ. Se cheamă de urgenţă un adult care trebuie să facă 

un bandaj de fixare, astfel încât ciobul să nu se mişte până când se ajunge la spital. 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE  

– FESTIVALUL TOAMNEI- 

 
Ed. Comănici  Ana  Letiţia  

Ed. Todea  Daiana  

Director, prof. Hăjmăşan  Aurora  

Grupa Iepurașilor 

 

Denumirea activităţii: “Festivalul Toamnei” 
Durata activităţii: 2h 

Grupul ţintă: copiii din grupa “Iepuraşilor” 

Obiective: 

 Dezvoltarea creativităţii în confecţionarea şi realizarea bostanilor personalizaţi; 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor cu noi informaţii despre anotimul toamna şi roadele lui; 

 Participarea la activitate atât in calitate de ascultător, cât şi de vorbitor.                
Resurse: 

 a.umane: copii, educatoare; 

 b.materiale: măşti şi costume pentru personaje, aparat foto, dovleci personalizaţi. 

 

Descrierea activiăţii: 

Copiii s-au costumat în personaje din poveşti, au defilat la prezentarea costumelor, au realizat 

împreună cu părinţii dovleci haioşi şi interesanţi, dând dovadă de creativitate şi originalitate, iar la final 

au primit premii în urma jurizării bostanilor aflaţi la expoziţia de pe holurile grădiniţei şi au 

conştientizat importanţa menţinerii unui stil de viaţă sănătos prin consumul de legume şi fructe 

proaspete. 

 
Rezultate aşteptate: 

 a. dezvoltarea creativităţii şi a originalităţii materializată în decorarea dovleacului; 

 b.trezirea interesului pentru consumul de legume şi fructe proaspete; 

 c. interpretarea diferitelor personaje în jocurile iniţiate în sala de grupă; 

 d.dezvoltarea unor deprinderi de comportare civilizată. 

 
Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 a. discuţii despre personajele în care s-au costumat, 

 b. desene ale copiilor, 

 c. dramatizare 



23 

 

Rezultate înregistrate: 

 a. copiii au petrecut timp de calitate împreună cu părinţii lor; 

 b. le-a trezit dorinţa de a urma un stil de viaţă sănătos bazat pe consumul de fructe şi legume. 

 c. preşcolarii au primit diplome şi premii pentru realizarea bostanilor personalizaţi şi pentru 

parada costumelor.  
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„COPILE DRAGĂ ORICINE AI FI, MEREU FERICIT SĂ FII!” 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Prof. înv. preșc. Jitaru  Ioana  Anca 

Grupa FLOAREA  SOARELUI 

 

„Eu sunt copilul. 

Tu ţii in mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură,daca voi reuşi sau voi eşua în viaţă 

Dă-mi, te rog, acelea lucruri care să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume” 

„Child’s Appeal”- Mamie Gene Cole  

 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor 

copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate. Incluziunea 

este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să 

înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Avem nevoie de un 

învăţământ incluziv deoarece copiii, indiferent de deficienţă sau dificultate de învăţare au un rol de jucat 

în societate după terminarea şcolii. Un început timpuriu în grupuri de joacă sau grădiniţe obişnuite, 

urmat de educaţia în şcoli şi în universităţi este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale cu ceilalţi, o educaţie separată ar duce la marginalizare şi 

discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii.Beneficiile incluziunii 

sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea 

reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi 

colaborare în beneficiul tuturor. 

   Întrebarea care se pune este: Cât de bine sunt pregătiţi copiii, părinţii acestora şi cadrele 

didactice pentru diversitatea existentă în fiecare grup şi cầt de bine sunt pregătiţi să o accepte? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea 

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, 

unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur.Prin strategii 

didactice bazate pe cooperare, educatorul poate favoriza unele procese de interacţiune socială în clasele 
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eterogene ale şcolii incluzive, diferenţele dintre copii fiind percepute ca modalităţi de îmbogăţire a 

practicii pedagogice iar strategiile învăţării ca modalităţi de abordare a diversităţii. 

Fiecare copil trebuie înţeles ca un participant activ la învăţare pentru că fiecare aduce cu sine, în 

procesul complex al învăţării şi dezvoltării, o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o 

interacţiune specifică, un ritm personal, un model de abordare, un context cultural căruia îi aparţine, o 

valoare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă decầt ca probleme 

care trebuie să fie depăşite; 

 Inlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de societate şi nu de 

problemele medicale specifice; 

 Schimbarea atitudinii faţă de  copilul  deficient sau defavorizat social; 

 Promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre copiii cu nevoi 

speciale şi copiii consideraţi „normali”, dintre copiii romầni şi copiii rromi sau de alte 

naţionalităţi; 

 Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite 

dizabilităţi sau de diferite etnii; 

 Promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi 

comunitate. 

În cadrul campaniei ,,SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI 

FRUCTELOR DONATE” desfășurată în Cadrul Strategiei Naționale 

de Acțiune Comunitară colectivul de elevi al clasei I C, Liceul cu 

Program Sportiv Alba Iulia și grupe de 

preșcolari de la Grădinița cu Program 

Prelungit ,,Dumbrava Minunată” Alba 

Iulia au donat importante 

cantități de legume(ceapă, 

țelină, pătrunjel, păstârnac, 

cartofi, varză, fasole, morcovi) și fructe(mere, clementine) 

copiilor din casele de tip familial ,, Sfânta Ana” și ,,Sfânta 

Maria” Alba Iulia.  
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Copii din instituțiile de învățământ menționate, însoțiți de părinți, s-au deplasat în după-amiaza 

zilei de 23 noiembrie la copiii din casele de tip familial, unde   au făcut cunoștință, au discutat aspecte 

comune ale vieții de școlar, iar apoi au cântat cântece și colinde împreună cu copiii instituționalizați, 

petrecând clipe minunate.  

 

 

O altă activitate desfășurată a fost  „Shoebox 

pentru fiecare, o mare încântare!”- Un grup de elevi ai 

clasei I C, de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, și 

de preșcolari, de la Grădinița cu Program Prelungit 

,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia, au încercat să aducă 

bucurii și să ofere amintiri frumoase copiilor din casele de tip 

familial ,,Sfânta Ana” și ,,Sfânta Maria” Alba Iulia.  

Copii din instituțiile de învățământ menționate, însoțiți de 

părinți, s-au deplasat în dimineața  zilei de 28 decembrie 2017 la 

copiii din casele de tip familial, au oferit cadouri, au colindat 

împreună cu 

copiii 

instituționalizați

, au desfășurat activități specifice vârstei petrecând 

clipe minunate.  

Adesea,când explorăm universul fiinţei 

umane ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii 

care ne trec pragul grădiniţei ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De 

cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Uneori suntem puşi însă în dificultate de 

complexitatea problemelor. Ce este mai bine pentru copilul în cauză? Ce este bine pentru ceilalţi copii 

din grupă? Avem disponibilitate şi resurse suficiente pentru a depăşi problemele apărute? Acestea sunt 

unele întrebări pe care ar trebui să ni le punem,noi cadrele didactice. 

Conceptul de educaţie incluzivă se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ 

a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, 

infirmitate,  situaţia materială copilului, a părinţilor sau tutorilor săi. Educaţia este strâns legată de 
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recunoaşterea şi acceptarea diversităţii; caracteristicile individuale diferă, dar aceasta este condiţia 

normală a convieţuirii umane.  

De aici se poate ajunge uşor la întrebarea „Cum putem trăi diferiţi în acelaşi grup?”  

„...ȘI VOM RĂMÂNE PRIETENI!”...La încheierea proiectului am organizat o întâlnire la 

care au participat reprezentanţi ai instituţiilor implicate în acest proiect. Cu acest prilej am pus 

bazele colaborării viitoare. 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 
“SĂ  CITIM PENTRU MILENIUL III!” 

 

Ed. Nica Amalia 

Ed. Oţoiu Floare 

Grupa Mămăruţelor 

 

Denumirea activităţii: “IN LUMEA POVEŞTILOR” 
 
 
Durata activităţii: 1h 

Grupul ţintă: copiii din grupa “Mămăruţelor” 

Obiective: 

 Dezvoltarea interesului pentru 
lectură, a respectului pentru 
carte şi autorul acesteia; 

 Imbogăţirea şi activizarea 
vocabularului activ şi pasiv; 

 Să particípe la activitate atât in 
calitate de ascultător cât şi de 
vorbitor.                

Resurse: 

 a.umane: copii, educatoare; 

 b.materiale: măşti şi costume pentru personajele din poveste, aparat foto. 

 

Descrierea activiăţii: 

Copiii au audiat povestea “Ridichea uriaşă”, 

au repovestit-o, apoi au dramatizat-o cu ajutorul 

educatoarei, imbrăcaţi in costume adecvate, folosind 

dialogul şi expresii din poveste. 

Rezultate aşteptate: 
 a. trăirea unor emoţii pozitive alături de 

personajele din poveste; 

 b.trezirea interesului pentru lectură; 

 c. interpretarea diferitelor personaje în 

jocurile iniţiate în sala de grupă; 

 d.

dezvoltar

ea unor deprinderi de comportare civilizată. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 a. discuţii despre personajele din poveste, 

 b. desene ale copiilor, 

 c. dramatizare 

Rezultate înregistrate: 

 a. copiii au trăit intens povestea 

 b. le-a trezit dorinţa de 

a asculta şi dramatiza şi alte poveşti 
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PARTENERIAT GRADINIȚĂ – BISERICĂ 

 
Prof.înv.preșc. Apalaghiei Cristina – Gabriela 

Grupa Piticilor 

                                                    
 

    Educația religioasă începe în familie și continuă în grădiniță, unde copiii sunt sensibilizați prin 

trăiri religioase puternice, își formează deprinderi de conduită, învață să-și manifeste sentimentele 

morale specifice unui bun creștin. Grădinița și Biserica îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care 

le are față de el însuși, față de ceilalți și față de tot ce-l înconjoară. Ele îi oferă răspunsuri corecte la 

întrebări cum ar fi: ,,Cine a creat lumea?; ,,De ce ne numim creștini?’’; ,, Ce sunt icoanele?’’; ,,Ce 

semnificatii au sărbătorile creștine?’’. 

     Biblia ne spune că-i ,,ferice de cel care găsește înțelepciunea și de cel care capătă priceperea!’’. 

Pildele lui Solomon, selectate și adaptate înțelegerii preșcolarilor, sunt valoroase ,, pentru căpătarea 

învățăturilor de bun simt,…ca să dea celor neîncercați agerime de minte’’. 

    Educația religioasă este esențială, legătura dintre copil și Dumnezeu stabilindu-se încă de la 

naștere și fiind susținută permanent prin intermediul nostru. Este important să le vorbim copiilor despre 

Dumnezeu, despre rolul Lui în viața creștinului, despre faptele Lui, despre bine și rău. 

    Scop: Educarea copiilor în spiritual valorilor moral-religioase și cunoașterea rolului bisericii în 

comunitatea locală. 

 

Obiective: 

- Înțelegerea mesajului ortodox: ,,Să fim buni și iertători’’  

-Cunoașterea și practicarea unor datini specifice sărbătorilor creștine de mare însemnătate (Sf. Andrei, 

Sf. Nicolae, Sf. Crăciun, Sf. Paște, Înălțare); 

-Înțelegerea de către copii a imensei dragoste și bunătăți a Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos; 

-Cultivarea comportamentelor moral-religioase (să faci fapte bune, să-ți iubești aproapele, să fii cinstit, 

generos, să-i ajuți pe cei nevoiși, să-l iubești cu toată ființa pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos). 

 

Grup țintă : Gradinița  

Gradinița este primul pas în educația copiilor noștri. Noțiunile învățate în primii ani reprezintă fundația 

pe care se construiește personalitatea copilului. 

   Prin grădinița nostră "Dumbrava minunată" dorim să construim o temelie solidă pentru formarea unor 

caractere verticale și sănătoase asigurând copiilor noștri un viitor deschis către o viață de succes. 

    Grădiniţa noastră doreşte să ofere copiilor un mediu neviciat de imoralitatea în creştere a 

societăţii noastre, dând posibilitatea ca în sufletele curate ale copiilor să apară roadele virtuţilor 

creştineşti. 

    Să vă descriu una din frumoasele activitați ale acestui parteneriat. În săptămâna dinaintea 

Sfintelor Paști am fost cu copiii în vizită la Biserica SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE, unde Preotul 

Tudoran  i-a asteptat extrem de bucuros pe micuții din Grupa mică a „Piticilor”. Și anul trecut am fost 

să-l colindăm pe părinte, dar cu grupa mare care a plecat la școală. Cei mici au primit Sfânta 

Împărtășanie, după care au colorat ouă de Paști și au învățat împreună cu preotul, un cântecel. 
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    La plecare, copiii, spre marea lor bucurie, au primit de la părinte, ouă de ciocolată și iepurași de 

ciocolată și le-a dorit Sărbători Pascale fericite, atât lor cât și familiilor lor: “Doresc să urez pe aceasta 

cale, tuturor enoriașilor Sărbători Pascale liniștite, cu bucurii și sănătate multă” le-a spus, la final, 

părintele Tudoran. Director prof. Hăjmășan Aurora a fost bucuroasă de această vizită pe care a reușit s-o 

facă cu preșcolarii mici ai grădiniței noastre. 

    Aceasta activitate a devenit deja o tradiție, de care ne bucurăm și noi, cadrele didactice, dar și 

părintele Sfintei Biserici, care îi primește pe copii, în 

fiecare an, cu 

mare bucurie.  

   Câteva 

fotografii din 

aceasta 

frumoasa 

colaborare:  
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Mult îmi place şi iubesc, portul nostru românesc  
 

Prof.înv.preșc. Schiau Iulia Mihaela  

Prof.înv.preșc. Ciocan Alina Cornelia 

Insp.înv.preşc. Prof. Vârtei  Aurora  

Grupa Florilor  

 

 Festivalul concurs interjudeţean - «Mult îmi place şi iubesc, portul nostru românesc« organizat 

de grădiniţa noastră, aduce împreună pe aceeaşi scenă, an de an, formaţii de dans preşcolare – antrenate 

de educatoare, sau de educatoare în colaborare cu instructori de dans, din judeţul nostru, dar nu numai, 

care se întrec în a prezenta jocurile noastre populare tradiţionale cât mai frumos şi mai autentic. 

 

 Este necesar să se facă cunoscute copiilor obiceiurile datinile străbune deoarece acestea 

contribuie la dezvoltarea dragostei faţă de ţinutul natal ,acestea constituie suportul pe care se vor sprijini 

sentimentele în perioadele de vârstă următoare şi constituie un bun mijloc de integrare a copilului in 

spiritualitatea poporului român. 

 

 Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra 

tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a 

unei teme deloc moderne. Vom învăţa împreună:-copii-părinţi-educatori, că doar promovăndu-ne 

experienţa şi menţinându-se tradiţia, specificul şi identitatea, putem să-i ajutăm pe copii să înţeleagă 

imensitatea tezaurului nostru folcloric, în care arta populară românească este o minunată oglindă în care 

se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului nostru. 

 

 Proiectul are ca obiective generale:  

 

 - Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele culturale specifice zonei în 

care trăiesc; 

  - Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale;  

  - Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile 

 tradiţionale;  

  - Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii; 

 - Creşterea implicării părinţilor,comunităţii locale în activităţile grădiniţei;  

 

 

  Traditiile, obiceiurile, portul si folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor, 

 facandu-l unic si nemuritor in ciuda scurgerii timpului. Exprimata in cele mai diverse forme ,  creatia 

populara romaneasca este caracterizata de autenticitate si ingeniozitate, o trasatura aparte  fiind puternica 

ei unitate, care nu exclude insa o mare varietate de manifestari in: arhitectura  populara, dans, port, tesut, 

olarit, prelucrarea lemnului, metalului, pieilor, pictura icoanelor etc.  

           Dansul popular,cantecele populare, şezătorile, prin varietatea lor, prin traditie si sentimente,  sunt 

expresia fiecarui colt de tara, cu obiceiurile, oamenii si cultura lui. Parca ignorate de cei mai  multi tineri, 
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dansurile populare ard doar in inimile bunicilor si strabunicilor “dependenti de  folclor”. Acestea nu 

au voie sa dispara, ele trebuie sa renasca, sa existe in inima fiecaruia dintre  noi. De asemenea, cantecele,  

costumul popular romanesc, sunt o reala valoare a neamului  romanesc, exprimand harnicia si priceperea 

acestui neam. 

           Toate acestea, precum şi faptul că se observă o îndepartare a tinerilor de la tradiţiile populare,  ne fac 

sa insistăm  pe cunoaşterea de la cea mai fragedă vârstă, a tradiţiilor şi obiceiurilor, pe  educarea 

copiilor în spiritul respectului şi pastrarii acestora. 

  Partenerii noştri în acest proiect care ne-au ajutat la realizarea lui şi au acordat premii 

 consistente micuţilor participanţi, aceştia primind şi premii şi trofee, sunt: Inspectoratul Şcolar 

 Judeţean Alba, Consiliul Judeţean Alba, Centru Cultural Augustin Bena Alba Iulia, Muzeul  Unirii 

Alba, Alba TV, Radio Reîntregirea Alba, Uniunea Artiştilor Interpreţi de Folclor, Casa de  Cultură a 

Studenţilor Alba Iulia, Casa de Cultură a Sindicatelor Alba. 

  Continuitatea proiectului aduce un plus de cunoaştere şi respectare a tradiţiilor poporului  român 

şi insuflarea acestora în sufletele micuţilor preşcolari care îşi vor preţui străbunii şi  minunatul nostru port 

românesc. 
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