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CUVÂNT INTRODUCTIV 

„De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.”  

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Copilul petrece primii ani din viață în sânul familiei , ocrotit și iubit , dar ,vrem nu vrem , 

menirea tuturor este să ne integrăm în societate, unde  ,libertatea și dorințele noastre sunt 

limitate de libertatea și dorințele celorlalți.  

  Gradinița este prima treaptă,  cea care oferă startul în societate, oferă ocazia de a crea 

prietenii, de a explora , de a cerceta, de a învăța , toate acestea  realizându-se prin joc. 

În realizarea întregii activități din grădiniță  ne dorim să avem aproape familia care 

reprezintă un partener ideal , de aceea încercăm să-i  oferim ocazii  frecvente şi variate  de a se 

implica în activitatea din grădiniță. Încercăm să asigurăm  un parteneriat real ce părăsește 

traseele standardizate, ineficiente şi se concentrează pe activități concrete, benefice atât 

pentru copii cât și pentru părinți și educatoare.  

Educatoarele se bazeaza pe informațiile primite din partea părinților, pentru a cunoaște 

mai bine grupa cu care lucrează , de asemenea părinții reușesc să-și cunoască copiii în alt 

context, decât mediul familial.  

Parteneriatul familie-gradiniță, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru 

toți factorii implicați: educatoare, părinți, copii. 

Scopul acestuia este implicarea şi participarea părinților în viața grădiniței astfel încât să 

devină parteneri activi şi avizați în educația copiilor lor precum și crearea de  oportunități 

pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de părinți în educația copiilor. Formele 

concrete de colaborare dintre grădiniță și familie  se deosebesc în funcție de scopul urmărit și 

modul concret de realizare.  

Printre acestea se numără:  lectoratele , ce au ca scop informarea părinților cu privire la 

diverse teme de interes ; cursuri pentru părinți *Educăm așa*-ce oferă altenative educaționale 

și soluții diverselor situații de criză, în educarea copiilor; întâlniri periodice educatoare-părinți, 

serbări , excursii etc 
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O zi în grădiniță, este un prilej pentru părinți de a redeveni copii, de a participa alături de 

micuți la activitățile pe care le desfășoară, de a munci împreună, de a-I observa cum se 

comportă într-un alt context, decât cel familial. De asemenea , reprezintă un bun prilej pentru 

părinți de a se cunoaște între ei și de a comunica.  

Tocmai acest lucru am prezentat în paginile revistei noastre,  “O zi în grădiniță”  

activități concrete derulate cu părinții de la G.P.P “Dumbrava minunată”Alba Iulia, care au avut 

ca tema întâmpinarea anotimpului Primăvara şi sărbătorirea celei mai frumoase zi, „Ziua 

Mamei”. 

Căldura raporturilor dintre părinți şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se 

stabilesc prin schimbul de informații - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar, 

deoarece acestea duc la realizarea scopului comun: starea de bine a copilului.  

 Echipa de  inițiatori cu bunăvoință şi competență poate avea abilitatea de a face din 

orice părinte un colaborator. Rezultatele concrete vor dobândi avantajele colaborării. 

 

 

                                              Inspector Educaţie Timpurie, prof. Vârtei Aurora 

                                                           Director, prof. înv. preşc., Hăjmăşan Aurora 
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ZIUA PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

- Proiect de parteneriat educaţional cu familia - 

 

MOTTO:  "Spune-mi şi o sa uit. Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc. Implică-mă şi o să 

înţeleg."  ( proverb american) 

   

   Educaţia părinţilor poate fi: 
    O educaţie a educaţiei 

copilului; 
    Un studio al dezvoltării  

copilului; 
    O formare de abilităţi de 

comunicare şi analiza 
 

Denumirea proiectului:"ZIUA 

PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ" 

Durata:    o zi 

Iniţiator/coordonator  proiect : dir. 

Hăjmășan Aurora 

Inițiatori gr.mică „Căţeluşilor”:  

Prof. Înv. Preşc.Moiceanu Ramona  

Prof. Înv. Preşc. Mureșan Elena 

Claudia 

 Grup de lucru :   părinţii şi 

preşcolari                              

Scopul proiectului: 
    Cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi grădiniţă; 

    Implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei, astfel încât să devină parteneri activi 

şi avizaţi în educaţia copiilor; 

    Informarea părinţilor cu privire la strategiile de cunoaştere a copilului; 

    Crearea de oportunităţi pentru 

valorificarea experienţelor 

pozitive dobândite de părinţi în 

educarea copilului. 

Obiective specifice: 
     Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, optimizarea 

comunicării în triada părinte – 

elev - educator; 

     Consilierea părinţilor privind 

problematica educării copiilor; 

     Familiarizarea părinţilor cu 

strategii specifice procesului de 

învăţământ; 

     Formarea părinţilor în spiritul 
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ideii de parteneri egali şi responsabili în educaţia preşcolarului; 

     Convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi 

în a grădiniţei în ansamblu; 

     Familiarizarea părinților cu activitățile pe care le desfășoară preșcolarii. 

 

         

Descrierea activității: 

Prin activităţile proiectului, 

grădinița  recunoaşte şi 

accentuează rolul părinţilor de 

primi educatori, încercând să-i 

determine să înţeleagă că aceasta 

face mai mult decât o simplă 

instituţie socială, ea educă şi 

instruieşte. Educatoarele grupei 

mici “Cățelușilor” le-au făcut o 

invitație părinților, iar aceștia s-au prezentat la grădiniță să fie alături de copiii lor .Sala de grupă 

a fost împodobită și pregătită cu materialele necesare activității stabilite . Fiindcă activitatea s-a 

desfășurat în luna martie și era în preajma sărbătorii de 8 Martie a fost intitulată ”Felicitări 

pentru mămica mea”. Pe lângă felicitări s-au confecționat şi mărțișoare din diferite materiale : 

piele , hârtie creponată , pene , biluțe colorate panglică colorată, sârmă , aracet , lipici  etc. 

Părinții au fost încântați să lucreze alături de copii, iar această mână de ajutor acordată a 

însemnat un gest nemaipomenit. Preșcolarii au simțit dragostea și interesul părinților de a fi 

alături de ei și totodată satisfacția de ai vedea lucrând cot la cot cu ei. La sfârșitul activității, toate 

felicitările și mărțișoarele au fost expuse într-o expoziția a grădiniței unde au fost expuse și 

lucrările altor grupe . Preșcolarii au fost recompensați cu dulciuri și diplome din partea 

grădiniței. 

S-au făcut poze, iar unele împreună cu un articol au fost publicate în ziarul local . 

Acțiunea a fost încununată de succes, iar părinții au fost foarte mulțumiți de această 

provocare în fața căruia au fost puși. Ei au promis ca vor răspunde și altor invitații din partea 

grădiniței şi vor fi mândrii să participe alături de copiii lor la astfel de acțiuni. 

Puncte tari ale acțiunii: 

     Părinţii îşi vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implica colectivitatea; 
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     Va spori încrederea familiei în grădiniţă; 

     Va spori eficienta activităţilor instructive-educative desfăşurate în şcoală 

     Părinţii îşi vor împărtăşi experienţele şi se vor împrieteni între ei; 

     Relaţia familie-grădiniță se va întări. 

Puncte slabe: 

     Posibil ca unii părinţi sa nu trateze cu acelaşi interes acest proiect; 

     Posibil ca unii părinţi să se manifeste în mod nedorit. 

            Tematica proiectului 

     Cunoaşterea nevoilor copiilor; 

     Comunicarea eficientă; 

     Sprijinirea copilului de către părinţi; 

     Petrecerea timpului liber în familie; 

     Autoritatea parentală 

  Etapele proiectului: 

     Realizarea unui studiu  în vederea identificării tipurilor de părinţi şi a tipurilor de copii; 

     Întocmirea proiectului; 

     Organizarea întâlnirilor cu părinţii; 

     Distribuirea materialelor de informare a părinţilor; 

     Desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect; 

             Evaluare: chestionare, expoziţie foto, portofoliul familiei, teste pentru copii si 

părinţi 

           Teme dezbătute în cadrul lectoratelor cu părinţii: 

     Ce înseamnă să fii un părinte bun 

     Tipuri de părinţi ,tipuri de copii 

     Timiditatea excesiva 

     Minciuna la copii 

     De ce vin încruntaţi unii copii la grădiniţă 

     Familia ,o şcoala a dragostei 
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Activităţi educaţionale, metode şi procedee pentru derularea proiectului :   

 Întâlniri individuale şi colective; 

 Consilierea copiilor şi părinţilor aflaţi în situaţii dificile; 

 Studiul de caz; 

 Portofoliul preşcolarului şi al familiei; 

 Chestionarele  şi testele pentru copii şi părinţi; 

 Vizite la locul de munca al părinţilor; 

 Spectacole, serbări, sărbătorirea  zilelor de naştere; 

 Seminarii interactive cu teme privind psihologia copilului, strategii de învăţare, 

disciplinarea sau managementul comportamentelor problematice ale copilului; 

 Ziua porţilor deschise - vizitarea grădiniţei şi prezentarea ofertei educaţionale 
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    Păpuşi- Mărţişor la Grupa Veveriţelor 
    

Prof.înv.preşc. Nicola Nicoleta Alina 

Ed. Oprişa Ofelia Eugenia 

 

Un cadru aparte, prielnic activităţilor variate şi pline de culoare şi ingeniozitate ce se pot 

realiza în grădiniţă, ne oferă începutul anotimpului de primăvară; „Mărţişorul” şi „Ziua mamei” 

fiind două momente pe care grupa „Veveriţelor” le marchează cu drag în Grădiniţa cu P.P. 

„Dumbrava minunată”din Alba Iulia. 

În acest an şcolar, cu ocazia „Zilei părinţilor în grădiniţă”, din data de 3 martie 2016, am 

combinat activităţile specifice primăverii cu activităţile dedicate portului popular românesc, 

tradiţiilor poporului român, astfel, activitatea realizată de  grupa mijlocie a „Veveriţelor” 

împreună cu părinţii lor, s-a numit - „Păpuşi - mărţişor din linguri de lemn îmbrăcate în costum 

popular românesc”.  

 Materialele variate, de la 

acuarele, hârtie glasată, ţesături, gheme 

de aţă, carioci, cartoane colorate, lipici, 

la linguri de lemn, bucăţi de materiale 

textile şi alte materiale la fel de 

interesante au sporit creativitatea 

preşcolarilor şi a părinţilor acestora, 

împreună  realizând lucrări foarte 

frumoase şi inventive, dând dovadă de 

originalitate, spirit artistic şi colaborare.  
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Părinţii au fost întâmpinaţi în grupă cu un recital de cântece dedicate mamei, pe care 

micuţii le-au cântat cu drag şi chiar împreună cu tăticii prezenţi – surpriză pentru mămici, apoi 

au lucrat încântaţi şi conştiincioşi, împreună cu copiii lor la realizarea păpuşilor-mărţişor. La 

finalul activităţilor s-au realizat expoziţii şi fotografii atât cu minunatele lucrări realizate cât şi cu 

aspecte din cadrul activităţilor. 
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Păpuşile – marţişor realizate 

de noi au fost prezentate la expoziţia 

etnografică şi de folclor de  la Casa 

de Cultură a Studenţilor din Alba 

Iulia în cadrul festivalului-concurs 

interjudeţean, organizat în fiecare an 

de grădiniţa noastră, „Mult îmi place 

şi iubesc/ Portul nostru românesc”, 

festival ce promovează valorile 

tradiţionale şi portul popular 

românesc. 

„Ziua părinţilor în grădiniţă” le oferă acestora o viziune mai bine conturată a ceea ce se 

desfăşoară zilnic în grădiniţă (activităţile de dimineaţă, liber alese, pe domenii experienţiale şi 

cele de dezvoltare personală), dar şi  posibilitatea de a colabora cu copiii lor în realizarea unor 

proiecte comune, de a observa şi 

de a participa activ alături de 

aceştia la activităţile realizate în 

grădiniţă. 

Mulţumim tuturor 

părinţilor pentru participare şi 

pentru implicare şi îi aşteptăm să 

participe şi cu alte ocazii. 
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Grupa mijlocie ,,FURNICUȚELE,, 

Ed. POPA RODICA LUȚA 

Prof.înv.preșc. POPA LIANA MARIA 

 

Cel mai frumos dar 
 

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce 
simțim? 
Tema proiectului tematic:  
Subtema:  
Tema activităţii: Cel mai frumos dar 
Forma de organizare: pe grupuri, frontal,individual 
Domeniul de activitate: Activitate integrată: DLC + 
DOS (,,Cel mai frumos dar,, de Mihnea Moisescu - 
povestea educatoarei + ,,Felicitare pentru mama,, - 
aplicație) 
Scop: dezvoltarea capacității de a se  concentra şi de a 
asculta cu atenție o povestire; stimularea exprimării 
orale corecte şi coerente; stimularea şi îmbogățirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi: dar, 
minunat, ciugulească,  firimituri, morocănoasă, cumpănă, fâşie de cer,etc. 
Obiective: O1-să audieze cu atenție povestirea, să rețină ideile acesteia şi să demonstreze că a înțeles-o; 

O2-să redea conținutul povestirii  pe baza imaginilor, în succesiunea desfăşurării evenimentelor;  
O3-să  desprindă mesajul şi să exprime prin cuvinte stările emoționale provocate de întâmplările 

povestite; 
O4-să rețină expresiile ritmate în concordanță cu mesajul transmis:” prietenă micuță te-aş ruga 

să mă ajuți”; ”mare puternică, mare”; etc. 
O5-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție; 
O6- să realizeze tema dată în mod original. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Activitatea propusă a fost realizată în colaborare cu 
părinții copiilor. La primirea acestora în grupa noastră, copiii 
au interpretat cântecul ,,Un copil politicos,,. 
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Așezați în semicerc, copiii au audiat povestea ,,Cel mai frumos dar,, de Mihnea Moisescu, apoi 

au participat activ la discuțiile referitoare la conținutul poveștii. Dorind și ei să ofere mamei lor 

cel mai frumos dar, preșcolarii și-au căutat locul la măsuțe și cu interes au creat felicitări 

originale pentru mamele lor care le-au fost alături în timpul activității. 
 

CEL MAI FRUMOS DAR 
                              de Mihnea Moisescu 

 
   În după-amiaza aceea Cătălin nu putea să doarmă. Grijile îl goneau pe Moş Ene de la gene. Cum 
să-i ardă de somn când în curând era 8 Martie, ziua tuturor mamelor şi el nu ştie ce dar să-i facă 
mamei lui? Ştia numai că ar fi vrut să-i dăruiască ceva cu totul deosebit, dar un cadou minunat, greu de 
dobândit. Dar ce anume, nu ştia. Ieşii în curte. 
 Cerul era înalt, senin şi albastru, de-un albastru clar, strălucitor, ca ochii lui Cătălin. Privindu-l, 
băiatul se gândi: ”Ce bine ar fi să pot rupe o fâşioară din cer, ca să-şi facă mama din ea o bluză cum nu 
mai are nimeni pe lume!” 

O vrăbiuţă coborî din zbor aproape de el şi începu să ciugulească firimiturile de pâine, pe care 
băiatul le  aruncase în curte. 
     Văzând-o, Cătălin se veseli şi-i spuse:  
   - Prietenă micuţă, te-aş ruga mult să mă ajuţi! 
   - Cirip, cirip,! Cu dragă inimă,Cătăline, că şi tu m-ai ajutat pe mine! Cât a fost iarna de lungă am găsit 
în curtea ta firimituri de pâine. Spune-mi ce doreşti şi dacă îmi stă în putere, bucuroasă te ajut! 
   - Înalţă-te, vrăbiuţo, în zbor şi adu-mi o fâşioară de cer. Numai atât cât să îşi facă mama o bluză! 
   - Cirip, cirip! Îmi pare tare rău, dar eu până la cer nu pot ajunge. Asta o poate face numai Lia-Ciocârlia, 
prietena soarelui. Dar ea nu s-a întors încă din ţările calde. 

Necăjit, băiatul ieşi în stradă şi porni aşa, fără o ţintă precisă. Se trezi la malul mării şi-şi aminti 
filmul în care Făt-Frumos cobora în adâncul mării ca să aducă Ilenii-Cosânzenii un peştişor cu totul şi cu 
totul de aur. Fără să îndrăznească să se apropie mai mult de mare, Cătălin începu să strige cât îl ţinea 
glasul: 

- Mare! Puternică mare! Curând e ziua mamei şi-aş vrea să-i fac un dar minunat, greu de 
dobândit. Fii bună şi dă-mi un peştişor de aur, chiar dac-o fi mititel, cât degetul meu mic! 
Marea îi răspunse morocănoasă: 

- Că altă treabă nu am, decât să-ţi dăruiesc din comorile mele! Ia lasă-mă-n pace! 
Cătălin strigă supărat: 

- Eşti o răutăcioasă şi o zgârcită! 
Porni spre casă şi nu după mult timp se lăsă seara. Cerul se spuzi de stele... Lui Cătălin îi alergau 

ochii de la o stea la alta. Deodată, încolţi în căpuşorul lui o idee : “De-aş putea culege o stea , să o dau 
mamei, să şi-o pună în părul ei negru ca cerul nopţii! Ce frumos i-ar sta!” 
       Fugi spre blocul lângă care era o macara care i se părea lui Cătălin că îşi proptea fruntea de cer. 
     - Macara! Uriaşă macara, ascultă-mă! În curând e ziua tuturor mamelor şi aş vrea să-i fac cadou 
mamei mele un dar cum nici un alt copil să nu poată dărui mamei lui. Te rog mult, ridică-mă la cer să 
culeg o stea. Nimeni n-o să se supere! Pe cer sunt doar atâtea stele! 
    - Bucuroasă te-aş ajuta, dar până la stele nu pot ajunge. Ele se află mult, mult mai sus decât te-aş 
putea eu ridica ! 

Tare se mai necăji Cătălin! Se întoarse acasă şi se aşeză trist pe un scaun în odăiţa lui. Creioanele 
colorate, ce se aflau pe masă, îl priviră mirate. Li se părea ciudat să-l vadă necăjit, căci Cătălin era un 
băiat vesel aproape întotdeauna. 
       - Ce-ai păţit, Cătăline? De ce eşti aşa supărat? îl întrebă creionul roşu. 
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       - Păi cum să nu fiu?! Vine ziua de 8 Martie şi eu nu ştiu ce dar să-i fac mamei. Aş fi vrut să-i 
dăruiesc un lucru minunat, greu de dobândit: o fâşie de cer senin, o stea sau un peştişor cu totul şi cu 
totul din aur... 
       - Aşa... Şi zici c-ai vrea să-i dăruieşti un lucru frumos, greu de dobândit? 
       - Da, da! 
       - Eu cred c-ai putea să-i faci un asemenea dar! zise creionul roşu. Ce-ar fi să-i dăruieşti o floare 
desenată de tine, dar o floare frumoasă, ca cele din poveşti? Cred că s-ar bucura mult primind un 
asemenea dar. 

Tare se mai necăji Cătălin! Se întoarse acasă şi se aşeză trist pe un scaun în odăiţa lui. Creioanele 
colorate, ce se aflau pe masă, îl priviră mirate. Li se părea ciudat să-l vadă necăjit, căci Cătălin era un 
băiat vesel aproape întotdeauna. 
       - Ce-ai păţit, Cătăline? De ce eşti aşa supărat? îl întrebă creionul roşu. 
       - Păi cum să nu fiu?! Vine ziua de 8 Martie şi eu nu ştiu ce dar să-i fac mamei. Aş fi vrut să-i 
dăruiesc un lucru minunat, greu de dobândit: o fâşie de cer senin, o stea sau un peştişor cu totul şi cu 
totul din aur... 
       - Aşa... Şi zici c-ai vrea să-i dăruieşti un lucru frumos, greu de 
dobândit? 
       - Da, da! 
       - Eu cred c-ai putea să-i faci un asemenea dar! zise creionul 
roşu. Ce-ar fi să-i dăruieşti o floare desenată de tine, dar o floare 
frumoasă, ca cele din poveşti? Cred că s-ar bucura mult primind un 
asemenea dar. 
O! Să desenez o floare atât de frumoasă cum spui,  e tare greu! Nu 
pot! 
        - Încearcă! Încearcă, şi noi, culorile, te vom ajuta cu toată 
dragostea. 
   Cătălin, după ce mai stătu o vreme în cumpănă începu să 
deseneze. Lucră încet, cu migală, gândindu-se tot timpul la zâmbetul mamei lui. Când termină, culorile 
începură să aplaude şi să strige în cor: 
       - Ce floare frumoasă! Ce floare frumoasă! 
       - Are petale ca cerul senin, iar în mijloc e galbenă ca un peştişor de aur sau ca o stea! zise 
creionul roşu. 
       La 8 Martie, de dimineaţă, băiatul dărui mamei desenul. Mama privi foaia îndelung, uimită, apoi 
exclamă: 
       - Tu ai făcut floarea asta?! Tu singur?! 
       - Da... 
       - Minunat! Nici de  mi-ai fi dăruit o stea nu m-aş fi bucurat atâta! 
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PRĂJITURILE DE CASĂ 

 DELICIUL ŞI AŞTEPTAREA CELOR MICI 

             GRUPA MIJLOCIE  - FLUTURAȘILOR 
PROF.ÎNV.PREȘC. POPA ELENA AURA 

PROF.ÎNV.PREȘC. BÎLDEA IOANA ALEXANDRA 
           Toți suntem constienți că sănătatea este bunul cel mai de preț. Se spune, pe 

bună dreptate, că suntem ceea ce mâncăm. De aceea este foarte important să 

ne hrănim cât mai natural, cât mai sănătos. Să ne străduim să gătim mâncare şi 

prăjituri de casă, să-i convingem pe copiii noştri că un desert de casă e mult mai 

bun decât o prăjitură din comerț, plină de mult hulitele E-uri. Copiii sunt cei mai 

fericiți când ştiu că mama prepară în bucătărie ceva bun, delicios şi rapid. 

            Toți copiii sunt înebuniți după prăjituri iar metoda perfectă de a-i bucura cu 

ceva, de a le oferi ceva sănătos a fost prepararea împreună cu părinții a unui 

desert delicios. Salamul de biscuiți este unul dintre cele mai populare şi gustoase 

deserturi, pentru prepararea căruia nu sunt necesare foarte multe ingrediente.        

              Ingredientele necesare sunt: biscuiți, lapte , unt, zahăr, cacao, miez de 

nucă, stafide. 

                 Biscuiţii se zdrobesc împreună cu miezul de nucă. Laptele, în care se 

adaugă zahărul, se pune la încălzit. Se adaugă untul, care se amestecă până se 

topește, și cacaoa, până devine un sos. Biscuiţii se amestecă cu nucile și stafidele , 

pe care le adăugăm apoi peste sosul de cacao. Amestecăm ușor până ce intră 

sosul în biscuiţi. Luăm o formă dreptunghiulară sau pătrată, punem folie 

transparentă, turnăm compoziţia în tava respectivă și se pune la frigider să se 

întărească.  
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             A fost o activitate frumoasă şi plină de emoţie. Copiii au fost încântaţi că 

pot prepara un desert delicios şi plăcut lor iar părinţii emoţionaţi. Fiecare dintre ei 

au dezvăluit câte un ingredient secret al reţetei şi au împărtăşit sfaturi despre o 

alimentaţie corectă şi sănătoasă pentru copii. 

           Pentru că deserturile trebuie consumate cu măsură încheiem acest articol cu 

un citat:”O dietă echilibrată înseamnă câte o prăjitură în fiecare mănă”.                                

Barbara Johnson 

 



17 
 

ZIUA PĂRINŢILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 

„TABLOUL PRIMĂVERII” 

Grupa mijlocie „Piticilor” 

Prof. Înv. Preşc. Apalaghiei Cristina Gabriela 

Grădiniţa cu Program Prelungit „DUMBRAVA MINUNATĂ” Alba Iulia, organizează în 

fiecare an „ZIUA PĂRINŢILOR ÎN GRĂDINIŢĂ”. 

Cu această ocazie parinții sunt invitați să asiste şi să participe la activităţile realizate de 

fiecare grupă, alături de copiii lor. 

Dorim să dezvăluim şi să-i avem ca parteneri într-o lume a educaţiei, a jocului, a învăţării 

prin joc, astfel au ocazia să asiste şi să participe alături de copii la activităţi de dezvoltare 

personală, la activităţi pe domenii experienţiale şi la activităţi liber alese.  

        În acest an eu am ales 

activități creative. De ce activităţi 

creative?Activitățile creative dezvoltă 

imaginația, creativitatea și 

spontaneitatea copiilor, facilitează 

deprinderea unor abilități de exprimare 

artistică, determină satisfacția realizării 

unei lucrări finite, precum și creșterea 

încrederii în sine. În plus, alături de alţi 

copii de aceeaşi vârstă si de parinti vor socializa, vor lucra în echipă, vor respecta reguli, se vor 

adapta unor situaţii noi, vor căuta soluţii şi se vor distra! Toate acestea nu-l vor face neapărat 

artist, dar în viitor veţi regăsi aceste calităţi când copilul va dovedi siguranţă în rezolvarea unor 

situaţii de viaţă.  

 Ce am lucrat? Un „Tablou de primăvară” cu decupaje din carton, gumă sau plută; tehnica 

şerveţelului pe diferite suporturi; obiecte decorative realizate în tehnici mixte; desen decorativ pe 

carton embosat (cu model în relief). Copiii se vor familiariza cu materialele folosite, iar pe de 

altă parte copiii vor fi învăţaţi să recicleze anumite materiale refolosibile şi să le utilizeze pentru 

crearea unor decoraţiuni unice. 
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Cum s-a desfășurat activitatea? Am început cu „Întâlnirea de dimineață”, cu calendarul 

naturii, cu prezența, cu împărtășirea cu ceilalti, apoi copiii așezati in semicerc si cu diverse 

materiale in fata lor au raspuns pe rand la intrebarile mele. Dupa ce ne-am familiarizar cu 

materialele expuse, am inceput activitatea integrata numita „Tablou de primavara”: Domeniul 

Stiinta( activitati matematice) si Domeniul om si societate(colaj). 

*Prezentarea modelului: 

- Eu am realizat un “tablou”. Ce reprezintă? (Un tablou de primăvară) 

- Câţi fluturaşi avem? 

- Dar flori? 

-Dar copacei? 

- Ce culoare au fluturaşi? Dar florile? 

*Intuirea materialelor: 

Fiecare aţi primit pe măsuţă materialele necesare pentru realizarea lucrării. Ce aveţi pe 

măsuţă? ( coşuleţe cu fluturi, flori, buburuze, copăcel, soare şi lipici) 

Pe farfurie vom lipi copăcelul înflorit, flori şi fluturi, buburuze, soarele. 

Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: 

-închidem şi deschidem pumnii 

-rotim pumnii 

-picură, plouă, tună, apare soarele… 

Asistați de părinți, copiii incep sa lipească pe o farfurie aurie de unică folosință ceea ce le 

voi spune in copntinuare. 

-Lipiţi un soare în partea de sus ...copiii lipesc soarele; 

-Uitaţi-vă în coşuleţ ce alt obiect găsiţi cu cifra 1...copiii găsesc "copăcelul înflorit"şi îl 

lipesc în mijlocul farfuriei; 

-Lipiţi doi ghiocei(langă copac)....copiii lipesc doi ghiocei....Uitaţi-vă în coşulet ce alte 

obiecte aveţi cu cifra 2 scrisă pe spate...copiii găsesc doi fluturaşi şi îi lipesc pe tablou(deasupra 

ghioceilor); 

-Lipiţi 3 lalele...copiii lipesc 3 lalele...Uitaţi-vă în coşuleţ ce alte obiecte aveţi care au  pe 

spate scrisă cifra 3?...copiii caută şi găsesc 3 buburuze şi le lipesc în iarba...; 

-Lipiţi 4 narcise...copiii lipesc 4 narcise....Uitaţi-vă în coşuleţ ce alte obiecte găsiţi care să 

aibă scisă pe spate cifra 4?....copiii găsesc 4 albine... 
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Să lucraţi cu atenţie, să realizaţi lucrări frumoase şi curate! 

Se supraveghează copiii în timp ce lucrează , (poziţia corpului în timpul lucrului) se 

asigură explicaţii suplimentare şi sprijin celor care necesită. 

Când majoritatea copiilor au finalizat lucrările, se anunţă încheierea lucrului. 

   Voi aduna lucrările și le vom expune pe un panou. Vom face un tur al galeriei și alegem 

o lucrare care ne place! 

Se numeşte un copil care alege o lucrare şi motivează de ce îi place acea lucrare. Apoi se 

aleg alţi copii care să aprecieze alte lucrări. Se acordă ajutor pentru realizarea aprecierilor şi 

autoaprecierilor. 

   La final copiii împreună cu părinții lor, servesc prajiturele și suc de fructe. 

 Ce mi-a placut la această activitate? Zâmbetele copiilor fericiți de încrederea pe care le-o 

dă frumusețea propriilor creații și mulțumirea din ochii parinților pentru tot ceea ce facem pentru 

copiii lor 

Mai jos o să postez câteva fotografii cu părinții care asistă la activitate(și îi ajută în caz de 

nevoie), cu copiii și lucrările lor: 
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ZIUA PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 
 
 
Grupa “Iepurașilor” 
Educatoare: Comănici Ana Letiția 
  Morar Anca 
 

Suntem grupa “Iepurașilor”: 20 de băieți, toți isteți și 9 fetițe, ca niște mici 

prințese.  În fiecare zi venim la grădiniță și învățăm lucruri noi, ne jucăm și suntem 

cei mai buni prieteni. Tot ce facem este interesant și distractiv dar cea mai 

deosebită zi este ziua în care părinții noștri sunt invitați alături de noi, în grădiniță. 

Și pentru că în anul acesta, Ziua părinților în grădiniță este chiar înainte de ziua de 

8 Martie, când sărbătorim toate mamele din lume, trebuie să organizăm ceva care 

să rămână mereu în inimile noastre.  

Ne-am gândit bine, împreună cu doamnele educatoare și am hotărât că cel 

mai frumos lucru pe care l-am putea realiza împreună cu părinții (și știm că vor fi 

mai multe mămici, că doar vine ziua lor), ar fi un tablou pe care să-l păstrăm 

mereu în casa noastră, ca pe o amintire de mare preț. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deci am pornit la treabă. Am împodobit clasa cât mai frumos, am pregătit 

tempera, pensule și tot ce mai era nevoie iar tăticul lui Alexandru, colegul nostru  
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s-a oferit să ne procure tăblițe de lemn șlefuite și tăiate la dimensiunile potrivite. 

A sosit și ziua mult așteptată. Părinții noștri au intrat emoționați și 

zâmbitori în clasă și s-au așezat lângă noi, la măsuțe, exact așa cum ne doream 

încă din prima zi de grădiniță. Împreună cu educatoarele noastre le-am urat bun 

venit și ne-am bucurat de această întâlnire. Doamna educatoare le-a spus despre 

ce e vorba, le-a prezentat materialele pe care le-am pregătit și ne-a îndemnat să 

pictăm împreună cel mai frumos buchet de flori pe care  vrem să-l oferim mamei, 

de ziua ei. Pensulele au început să lucreze în mânuțele mici, florile au prins contur 

pe suportul de lemn, șoaptele părinților la urechiușele noastre, mânuțe 

îndrumate de mâna sigură a mamei sau a tăticului, (nesiguranță? îndoieli? Nu-i 

nimic,aflăm toate amănuntele despre flori, de pe telefon), aceasta a fost 

atmosfera în care au apărut cele mai frumoase tablouri pe măsuțele noastre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici cel mai mare pictor nu cred că ar fi reușit să picteze mai bine tabloul 

potrivit. Mai rămâne doar să-i punem semnătura în partea dreaptă, jos și 

expoziția de tablouri crește cu fiecare tablou terminat și așezat spre admirația 

tuturor. 
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Și pentru că Ziua Mamei era atât de aproape,le- am cântat mamelor 

noastre cântece special compuse pentru ele. 

Ce să vă mai spunem?A fost atâta emoție, bucurie,fotografii și felicitări că 

nici nu mai avem cuvinte să le descriem. 

Am lăsat tablourile să se usuce, ne-am luat rămas bun de la părinți, nu 

înainte de a-i invita și la alte acțiuni pe care le vom mai desfășura in viitor, nu de 

alta dar alături de ei toate activitățile sunt foarte plăcute. 
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Ed. Geogean Viorica  

Grupa: ,, Albinuțelor’’- mare  

 

 

,,O zi de neuitat” aşa a fost numită la final 

,,Ziua părinților în grădiniță’’ şi în acest an, invitația 

a fost scurtă şi la obiect. Ca întotdeauna, părinții  

au răspuns promt invitației de a ni se alătura. 

Ziua cea mare a venit, rând pe rând  copiii 

erau plini de bucurie la sosirea părinților, la fel era şi chipul părinților, plin de 

încântare, deoarece au fost 

invitați şi pot petrece 

momente plăcute alături de 

cele mai reuşite creații ale lor. 

Părinți fericiți –copii fericiți, 

acest aspect a reprezentat 

întâia mea preocupare.  

După prezentarea temei 

activității şi punerea la 
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dispoziția părinților a 

materialelor, munca a 

început mai întâi timid 

apoi cu mult entuziasm. 

Implicarea a atins cote de 

excepție, când, cot la cot, 

părinții au realizat 

activități împreună cu 

copiii. 

Tăticii au fost la fel de 

entuziasmați ca şi mamele, contribuind alături de preşcolari cu idei noi, fiind 

deschişi la provocarea unei munci migăloase. 

Pentru început toți copiii au realizat Tablouri de primăvara, dorind ca venirea 

acesteia să fie cât mai rapidă, să le umple sufletele de bucurie, iar râsul lor 

cristalin, să trezească întreaga natură.  

  Surpriza a constituit-o confecționarea unor pălării pentru mame cu ocazia 

Zilei mamei, care se apropia .Nuanțele  viu colorate ale acestora, au reprezentat o 

prima atracție a mamelor, care s-au arătat încântate să le poarte, nu înainte de a 

le orna şi personaliza. Lipiciul şi foarfecele păreau instrumente magice în mâinile 

celor ce le foloseau spre deliciul micilor artişti, care îşi încurajau şi ajutau părinții. 

Brusc, sala de clasă nu mai avea nimic din activitățile pe care le desfăşuram zilnic 

cu copiii, ei conducând aparent lecția de măiestrie a părinților.  
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La finalul activității, toți am fost 

fericiți. Am cântat, am dansat,  

ne-am fotografiat, imortalizând 

aceste unice momente, mai ales 

că, preşcolarii din grupa 

„Albinuțelor” se îndreaptă cu 

paşi repezi spre şcoală, spre un 

alt stup, care are activități şi 

cerințe diferite. 
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MAMA CA O PRIMAVARĂ! 

Ed. Nica Amalia 

Ed. Oţoiu Floare 

Grupa »MĂMARUŢELOR » 

 E primăvară! Grădinița “Dumbrava 

minunată” şi-a deschis larg porțile, ca în 

fiecare an şi i-a invitat pe părinți şi bunici să 

petreacă o zi la grădiniță, alături de copiii 

lor.  

Odată intrați în lumea fermecată, 

părinții « mămăruțelor » din grupa mare au 

devenit din nou copii! Distracția şi voia 

buna i-au cuprins pe toți. Împreună cu 

copiii şi educatoarele s-au jucat, au cântat şi au dansat. 

 Apoi, inspirați de natura care reînvie şi te îndeamnă la joacă, au adus 

primăvara în sala de grupă ! Şi nu, 

nu e doar o figura de stil ! 

Măsuțele s-au umplut de hârtie 

colorată, materiale din natură, 

foarfeci, lipici, creioane colorate şi 

câte şi mai câte ! Şi încet - încet, 

acestea s-au transformat 

miraculos în mâinile micuțe, 
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ajutate de cele fermecate ale mamei sau bunicii şi o mulțime de flori şi copaci 

înfloriți au apărut, iar sala de grupa s-a transformat ca prin farmec într-o 

« dumbrava  minunată » !  

Fluturi colorați şi albine zburau printre flori, iar « mămăruțele » zburdau 

peste tot ! Iarba verde creştea văzând cu ochii, soarele veghea şi încălzea totul, iar 

pasarelele parca se auzeau ciripind 

prin copaci!Era atât de frumos !  

Părinții şi copiii au povestit, 

au ras mult, au muncit şi s-au jucat 

împreună. Scopul activității a fost 

atins : acela de a le arată părinților 

ce fac copiii lor zi de zi la grădiniță.  

Bucuria se citea pe fețele 

tuturor. Nu ştiai cine e mai 

mândru: copilul sau părintele său! 

Şi pentru că cea mai frumoasa sărbătoare a primăverii pentru copii, ziua 

mamei, se apropie, copiii au dedicat mamelor feeria de primăvară adusă în sala de 

grupa şi au denumit-o » MAMA CA O PRIMAVARA ! » 
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INIMA MAMEI 
             GRUPA MARE  „FLORILOR” 

PROF.ÎNV.PREȘC. SCHIAU IULIA MIHAELA 
EDUC. GLIGA ILEANA 

 
“Mama, e primul cuvânt. E cuvântul cel mai înălţător şi un sentiment de dragoste 

ne învăluie chipul, de fiecare dată când îl rostim” (Iubire de mama). 

Ce poţi scrie despre fiinţa care te-a purtat în pântece, apoi pe braţe, care te-a 

îngrijit din primul minut de viaţă, aşa cum a ştiut şi a putut ea cel mai bine? Ce gânduri 

să laşi aşternute care să-i păstreze amintirea vie a celei care s-a sacrificat mereu şi 

mereu pentru binele pruncului ei? În ce mod ai putea să-ţi arăţi recunoştinţa, dragostea 

şi admiraţia pentru lupta ei neobosită prin toate încercările vieţii, toate numai de dragul 

copilului ei? Acestea au fost câteva din întrebările imbold pentru activitatea pe care am 

derulat-o cu părinţii. 

Activitatea pe care am derulat-o anul acesta cu ocazia zilei de 8 Marte, “Ziua 

mamei” a avut tocmai acest titlul “Inima mamei”. De ce inima mamei? Pentru ca aşa 

cum scrie în citatul de mai sus, „mama e primul cuvânt”, e cel mai dulce nume, cel mai 

sfânt şi cel mai frumos din lume. 

Întâlnirea cu părinţii, în special cu mămicile de la grupa mare “Florilor”, a 

debutat cu câteva cântecele dedicate mamei, care mai apoi au fost urmate de 

“declaraţiile de dragoste” făcute de către fiecare copil 

mamei sale. Momentul a fost încărcat de multă emoţie, 

lacrimi de bucurie şi multă iubire. 

Fiecare copil a dăruit mămicii sale o floare 

confecţionată de mânuţele lui harnice. Floarea a avut 

petalele în formă de inimioară, pentru a arăta mămicilor 

lor, dragostea pe care le-o poartă şi a fost realizată de 

copii împreună cu educatoarele grupei în săptămâna 

premergătoare zilei de 8 Martie. 



29 
 

După realizarea primei părţi a întâlnirii, fiecare pui s-a aşezat lângă mămica lui, 

pentru a realiza împreună „Inima mamei” din tot felul de seminţe (porumb, grâu, seminţe 

de floarea soarelui, boabe de fasole, linte). Suportul de lucru a fost o  farfurie de carton, 

fiecare părinte (mămică) având sarcina de a realiza conturul unei inimi pe care apoi să 

o decoreze împreună cu copilul cu tot felul de seminţe. La final copiii au pictat partea 

neacoperita a farfuriei, realizând astfel frumoase tablouri cu „Inima mamei”. 

Lucrările realizate au fost expuse în 

expoziţie realizată în incinta 

grădiniţă. 
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Şi pentru că începutul zilei, a întâlnirii cu părinţii,a fost unul emoţionant, la fel 

fost şi sfârşitul. Astfel ziua s-a încheiat în paşi de dans. 

Fiecare copil a avut sarcina de a o invita pe mămica sau tăticul la un dans 

împreună.  

 

Activitatea a fost una reuşită, a dus bucurie, emoţie şi mulţumire pe chipurile 

copiilor şi a părinţilor. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

   „MAMA… pulsul casei şi fiorul inimii” 

…activitate desfășurată împreună cu părinții 

în preajma zilei de 8 martie… 

Prof. înv. preșc. JITARU IOANA ANCA 

Grupa mica „FLOAREA SOARELUI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spune-mi şi o să uit. 

 Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc.  

Implică-mă şi o să înţeleg” 

(proberb american)  

 

Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate…în care 

plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente, în care nu 

suntem singuri ci cu fiinta cea mai dragă, pe nume MAMA…comoara dumnezeiască care 

iubeşte şi oferă dragoste fără a aştepta ceva în schimb, MAMA...pulsul casei şi fiorul 

inimii...MAMA...raza mea de soare... 

 Acuma un an am început să așez pe o coală albă o nouă poveste petrecută în dumbrava 

minunată, în ţara de basm a grădiniţei noastre, povestea unor copilași care au păşit pe tărâmul 

cunoaşterii, un tărâm magic plin de personaje magice...mi-am propus ca în fiecare zi petrecută pe 

acest tărâm magic al cunoaşterii să aşez câte o cărămidă la temelia solidă a personalităţii, a 

caracterului acestor copilaşi, să-i învăţ ceea ce este mai important...să-i învăţ ce e respectul de 
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sine, să-i învăţ să îi respecte pe cei din jur, să-i învăţ ce e empatia, să-i învăţ să dăruiască, să-i 

învăţ să îşi iubească semenii, să-i învăţ să câştige, dar totodată să-i învăţ să ştie să şi piardă...mi-

am propus activităţi cât mai interesante care să modeleze cât mai frumos personalitatea lor...dar 

„Nimic din ce este bun şi valoros în viaţă nu se obţine cu uşurinţă!” în acest sens am cerut 

permisiunea părințiilor de a forma bazele unei echipe care are ca scop dezvoltarea psihică şi 

fizică a copiilor, dezvoltarea care depinde în mare măsură şi de cadrele didactice, dar şi de părinţi 

şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în favoarea creşterii adecvate a 

copiilor.  

Acest parteneriat desfăşurat în termeni amiabili şi de respect reciproc, oferă un mediu 

propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia partenerială, capabilă să le ofere 

ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

copilului.  

Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădinţă şi familie, în sprijinul educaţiei 

şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară; este 

primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă, şi dinamică a personalităţii copilului.  

Aceşti copilaşi minunaţi au mare nevoie de noi...împreună putem face din grădiniţă un 

loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe ÎNCREDERE, 

COMUNICARE, FLEXIBILITATE şi nu în ultimul rând RESPECT. 

„Cu părinții de partea noastră nimic nu poate da greș”...unul din scopurile urmărite este 

implicarea părințiilor în desfășurarea unor activității cât mai atractive...deseori am implicat 

părinții în activitățiile școlare și extrașcolare. Una dintre activități ar fii activitatea desfășurată în 

preajma zilei de 8 Martie când am desfășurat activitatea intitulată „COPACUL 

IUBIRII...COPACUL FERICIRII!” . La această 

activitate au participat mămiciile preșcolariilor, tăticii 

având participare indirectă – ei au primit cu o 

săptămână înainte un pliculeț în interiorul căruia se afla 

o hârtie personalizată de către mine, tăticii având 

sarcina să scrie patru cuvinte care o caracterizează pe 

soția lor, pe mama copilașiilor lor. Aceste scrisori după 

ce au fost completate de tăticii copilașiilor urmau să fie înmânate mămicilor la sfârșitul activității 

dedicate lor.  
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Activitatea 

desfășurată a avut trei 

părți – în prima parte 

am invitat mămicile 

să se întoarcă un pic 

în timp…în singurul 

moment al vieţii în 

care trăim totul la maximă intensitate…în timpul COPILĂRIEI.  

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se 

termină. Ne trezim doar că numai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit 

pe deplin... Copilăria este o lume fermecată, duioasa, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. 

Mămicile au fost invitate alături de mine și copilașii lor să desfășoare diferite jocuri de mișcare, 

diferite jocuri distractive, diferite dansuri populare – „Luați seama în picioare drepți!”, „Bat din 

palme!”, „Dacă vesel se trăiește!”, „Ne jucăm noi ne jucăm…!”, „Alunelul”, „Soro 

dragă!”…mămicile s-au simțit foarte bine…și pentru câteva clipe au retrăit la intensitate maximă 

momentele copilăriei.  

În partea a doua a activității copiilașii împreună cu 

mămiciile au avut ca sarcină să realizeze un tablou intitulat 

„Copacul iubirii…copacul fericirii!”. Fiecare echipă – formată 

din copilaș împreună cu mămica 

lui – a primit ca material didactic 

– o tavă din carton (suportul de 

lucru) pe suprafața căreia era lipit un carton verde împărțit în 

două copartimente, carton maro, carton portocaliu, inimioare 

decupate, pliculețul din partea tăticului, lipici. Echipa a primit ca 

sarcină să deseneze pe cartonul maro conturul palmei mamei și pe 

cartonul portocaliu conturul palmei 

copilașului, apoi să le decupeze și să le 

lipească în partea stângă a tăvii din 

carton. Cele două pălmi trebuie 
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suprapuse una peste alta astfel încât să rezulte imaginea unui trunchi de copac apoi urmând să 

lipească inimioare care de fapt repezentau frunzulițele copacului. După ce au finalizat această 

sarcină, mămicile au avut sarcina să deschidă pliculețul primit din partea soțului…să citească 

conținutul lui și să lipescă scrisoarea în partea dreaptă a tavii de carton. La sfărșit a rezultat un 

copac al iubirii, un copac al fericirii…la care au participat indirect și tăticii coilașilor. 

În ultima parte copiilași au pregătit un mică scenetă dedicate mamei, unde au recitat 

poezii despre mama și au cântat cântecele de dedicate mămicilor. 

Această minunată activitate s-a încheiat cu intonarea cântecelului „De ziua ta mămico!”, 

la sfârșit copiilași au mers și au înmânat un balonaș inimioară și tabloul realizat pe parcursul 

activității 

ARMONIE…VESELIE…BUCURIE…MULȚUMIRE…cuvinte care au caracterizat 

activitatea desfășurată împreună cu părinții copiilașilor. 

 

 

  

 

 


