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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA GRĂDINIȚEI 

 

- VIZIUNEA GRĂDINIȚEI - 

” Viitorul începe aici prin joc către educație!” 

 

- MISIUNEA-  

Conducerea grădiniței iși propune să ofere un climat de siguranță fizico-

psihică, o educație de calitate pentru toți copiii de vârsta preșcolară indiferent de 

poziția socială, etnie, religie, stare de sănătate, în vederea integrării cu succes în 

școala și în societate. 

Grădinița „Prichindel” Pucioasa va avea uşile deschise pentru toți copiii care 

au nevoie de educaţie indiferent de etnie, religie şi condiţie socială. 

Gradinița noastră urmărește: 

 să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi copiii;  

 să promoveze comunicarea eficientă cu factorii interesaţi;  

 să compatibilizeze demersurile proiective cu cele acţionale şi evaluative;  

 să monitorizeze procesul educaţional în vederea asigurării calităţii în 

învăţământul preșcolar, la nivelul standardelor europene;  

 să sprijine procesul dezvoltării instituţionale în condiţiile descentralizării;  

 să faciliteze crearea unei grădinițe capabile să promoveze competenţele  

de bază: a învăţa pentru a şti, pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi 

împreună cu ceilalţi; 

 să promoveze principiul valorizării fiecărui copil şi al formării pentru 

succes social; 

 să stimuleze inovarea la nivelul unităţii de învăţământ şi valorile specifice 

unei societăţi de tip democratic. 
 



 

 

GRĂDINIȚA “PRICHINDEL” PUCIOASA 

 

STRUCTURA “MICUL PRINȚ” PUCIOASA 

  



 

 

ARGUMENT 

"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, 
ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă 
cu gândirea lui lumea." (I. Cerghit) 

 

 

Grădiniţa ” Prichindel” Pucioasa este o unitate pentru preşcolari, un 

punct de reper în învăţământ, datorită numărului mare de copii înscrişi şi a 

unui colectiv de cadre didactice care educă laolaltă, care deschid portiţa spre 

cunoastere, spre viaţa socială. 

Revista grădiniţei  , ceva pornit din inimă, care se vrea a fi o deschidere 

spre nou, spre ceva inovator care să permit transparenţa şi să popularizeze 

realizările noastre, micile bucurii pe care le trăim adesea alături de copiii 

dumneavoastră. 

Aşa dorim să ne fiţi alături: ca prieteni, ca amici, prin intermediul 

grădiniţei. Prin tot ceea ce facem ne dorim să fim mai buni, mai perseverenţi în 

munca noastră şi mai apropiaţi vouă, celor ce ne oferiţi motivul muncii noastre. 

 

CE AŞTEPT DE LA GRĂDINIŢĂ ? 

Aceasta este una din întrebările pe care le punem părinţilor în 

chestionarul de început de grădiniţă a copiilor. E plăcut şi interesant să 

constatăm că aproape toţi părinţii văd în grădiniţă un mediu potrivit de 

socializare al copilului, că doresc şi cred că aici copilul va fi încurajat şi 

stimulat să-şi dezvolte independenţa, creativitatea, originalitatea, toleranţa şi 

acceptarea celorlalţi, cursivitatea exprimării,atitudinii şi comportamente 

frumoase, adecvate. Mai sunt de asemenea mulţi părinţi care scriu că aşteaptă 

încă de la grupa mică multe cunoştinţe şi informaţii pe care copilul să le capete 

prin joc, în contact cu lumea jucăriei, cu lumea basmelor, cântecului şi poeziei. 

Numai că descoperim în tot aşa de multe chestionare, că în realizarea acestor 

aşteptări este citată doar grădiniţa ca furnizor, iar ei aproape se exclud sau 



 

 

sunt doar beneficiari alături de copii în acest proces complex de formare şi 

dezvoltare a copilului prin activităţile şi experienţele din grădiniţă. Cel mult 

solicită informarea lor unilaterală sau oferă materiale în vederea susţinerii 

unor activităţi şi evenimente. 

Ori, este bine de ştiut că GRĂDINIŢA, ca serviciu de educaţie formală asigură 

într-adevăr mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor, care 

favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu ,şi care, ţinând cont de 

caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât FAMILIA cât 

şi comunitatea în procesul de învăţare. PĂRINTELE nu poate lipsi din acest 

cerc educaţional, el este PARTENERUL – CHEIE în educaţia copilului, iar 

relaţia FAMILIE - GRĂDINIŢĂ– COMUNITATE este hotărâtoare. 

De aceea, trebuie să vă mărturisim, dragi părinţi , că şi noi , cei din grădiniţă 

avem mari aşteptări de la dvs. în ceea ce priveşte colaborarea şi comunicarea 

cu noi. Experienţa anilor ne-a demonstrat că rezultatele muncii noastre, că 

reuşitele şi satisfacţiile noastre comune au fost mereu direct proporţionale cu 

calitatea parteneriatului cu dvs. 

Aşa cum în familie, viaţa şi atmosfera armonioasă este dată de o bună 

comunicare, de dialogul deschis şi sincer, de transparenţă şi de buna 

colaborare în luarea deciziilor, de acceptarea unor păreri şi sugestii 

constructive de la ceilalţi, aşa se pune problema şi în contextul colectivităţii 

noastre. 

Avem nevoie să fim informaţi şi noi cu tot ce ţine de copil şi  de 

problemele lui, avem nevoie să ne consultăm , să ne propuneţi soluţii de 

corectare şi îmbunătăţire a condiţiilor noastre de viaţăşi de învăţare şi avem 

nevoie să vă implicaţi efectiv în activităţile şi evenimentele pe care le gândim şi 

le organizăm. 

Şi toate aceste fuziuni să se bazeze pe încredere totală, pe respectul reciproc şi 

pe multă sinceritate spre binele copiilor noştri. 



 

 

Colectivul nostru a confirmat de-a lungul anilor competenţe şi 

profesionalism care ne recomandă prin copiii noştri bine pregătiţi atât în 

şcolile care le urmează cât şi în comunitate. De aceea credem , stimaţi părinţi, 

că puteţi avea încredere în soluţiile şi deciziile noastre şi vă invităm să facem 

echipă cu toţii pentru următorii paşi ai copiilor . 

 

 

Vă mulţumim tuturor celor care aţi înţeles să ne fiţi alături şi ne dorim 

alte multe şi îndrăzneţe împliniri. 

                                                                         

                                                                              Director, 

 

Prof.inv. preșcolar: Ionescu Aurelia 

 

 

 

 



 

 

SCRISOARE PENTRU PĂRINȚI 

VĂ ROG… 
        Romulus Chelbegean 

 

Dacă ar avea părinții ochi să vadă 
Si sufletul le-ar fi mereu atent, 
În ochii pruncilor cu viața fadă 
Ar descifra mesajul cel urgent: 

“Vă rog iubiți-mă inteligent!” 
 

Nu glume, nici minciuni, bomboane-
amare; Nu vreau bunici si nici televizor, 
Nu-mi trebuie nici lux, nici 
îmbuibare… Puțin îmi pasă de trăiesc 
sau mor 

Dar vreau să fiu al vostru, nu al lor! 
 
Eu stiu c-aveți profesii elevate 
Că sunteți la curent cu date noi, 
C-aveți serviciu ca eu să am de toate, 
Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi 

Vă spun: “Eu am nevoie doar de voi!” 
 

As vrea ca jucărie ochii mamei, 
Nu ochii-ndepărtați ai vreunui unchi. 
Când ne-ntâlnim atrași de glasul foamei 
Si nu pot sta la tata pe genunchi 

Mă simt ca o mlădiță fără trunchi. 
 

Nu vreau să fiu un deget ce acuză 
Gasind olarul singur vinovat 
Am gând curat și inima refuză 
O bombă cu efect întârziat: 

Vreau să devin un om adevărat! 
 

De aceea vreau părinții mei să vadă, 
Să aibă sufletul mereu atent, 
Ca-n ochii mei umbriți de viață fadă 
Să descifreze strigătul urgent: 

                                             “Vă rog, iubiți-mă inteligent!” 



 

 

 
5 MOTIVE PENTRU FRECVENTAREA GRĂDINIȚEI 

 
1. Sociabilitate reprezintă principala achiziţie a copilului după intrarea la 

grădiniţă. Această latură este cu atât mai importantă, cu cât depinde de ea 

integrarea ulterioară a copilului în societate. De felul cum micuţul se 

integrează la grădiniţă depinde foarte mult modalitatea în care el se va 

raporta mai târziu la oamenii din jurul lui, la problemele şi sarcinile în faţa 

cărora viaţa îl va aduce. 

Noi, educatoarele punem la cale tot felul de jocuri şi activităţi de grup pentru 

ca micuţul tău să interacţioneze cât mai mult cu ceilalţi copii. Grădiniţa 

noastră are spaţiul adecvat, iar curtea grădiniţei este un mic părculeţ de 

distracţii. 

2. Respectarea regulilor - Orarul pe care copilul va fi nevoit să-l respecte, 

ordinea ce domneşte în jurul lui şi disciplina pe care va trebui să o adopte ca 

urmare a convieţuirii în colectivitate vor face din copilul tău un mic soldăţel, 

care nu va mai face mofturi în privinţa orelor de mâncare şi de somn. Însă 

este cel mai bine ca el să aibă unele deprinderi formate de acasă! 

3. Stimulare – activităţile desfăşurate şi informaţiile noi pe care 

educatoarele le aduc vor fi puncte câştigate în experienţa lui de viaţă. 

Fiecare carte de colorat sau de poveşti, fiecare jucărie şi  fiecare joc îl vor 

determina pe micuţul tău să înţeleagă cât mai mult din miracolul şi fascinaţia 

noii lumi care i se înfăţişează. 

Pe zi ce trece vei vedea cum copilul tău ştie mai multe despre lumea 

înconjurătoare. Aproape că o să-ţi pară rău văzând micuţul cum creşte. 

Altruism - ajuns la grădiniţă micul alintat va fi învăţat să împartă, să ofere şi 

să primească. Va afla cât de important este să împarţi cu alţii jucăriile pentru 

a te putea bucura mai mult de frumuseţea jocului. În scurt timp, piticul va şti 



 

 

că nu toată lumea se învârte în jurul lui şi se va transforma din acel micuţ 

centrat pe propria persoană într-un copil deschis către lumea din jurul său. 

5. Independenţă - probabil că nici tu, nici alte mămici nu obişnuiesc să-şi 

înveţe copilul să fie independent de foarte mic. Ce poate fi mai frumos decât să 

simți cât îi ești de "necesară"? Copilul învaţă în anii de acasă să se descurce în 

mare parte doar prin mama. Când ajunge la grădiniţă lucrurile se schimbă. 

Acolo ţi se arată cum să te descurci singur. Aşadar, puiul tău va trebui să 

mănânce singur, să se ducă la baie singur, să rezolve anumite sarcini singur, 

va învăţa să fie independent. 

Credem că te-am convins că grădiniţa oferă un mediu sigur şi plin de 

afecţiune pentru copii. Ştim însă că eşti îngrijorat(ă) pentru copilul tău, 

gândindu-te tot timpul la el, dar nu-ţi fă probleme ... avem instruirea şi 

talentul necesar pentru a avea grijă de micuţul tău.Text preluat - Sursa: 

http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-

pentru-gradinita.html

 

http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html
http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html
http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html
http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html


 

 

 

 

PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU GRĂDINIȚĂ 

 

Se apropie pentru tine și copilașul tău unul din marile momente: prima 

zi de grădiniţă. Dacă știe să facă la oliță, se exprimă binișor și mănâncă 

singur, atunci este pregătit pentru marele pas. Nu te gândi că este prea mic şi 

neajutorat. În colectivitate va face progrese uimitoare. 

Cea dintâi zi petrecută la grădiniță poate fi un succes sau o adevărată 

catastrofă. Este posibil ca el să accepte schimbarea fără prea mari emoții, mai 

ales dacă are frați mai mari sau a fost obișnuit să-și petreacă timpul alături 

de copii pe terenul de joacă. Dar, se întâmplă deseori să transforme momentul 

despărțirii de tine într-o adevărată dramă. 

Pentru a preîntâmpina un eventual eșec al copilului, este nevoie de o 

perioadă de pregătire psihologică. Trebuie să-ți ajuți copilul să facă 

primul său pas ca individ independent. Este foarte important să 

depășească acest moment fără traume. 

- Obișnuiește-l cu ideea că se poate descurca singur. 

- Încurajează-l atunci când începe să se desprindă de tine. 
-
 Vorbește-i copilului despre schimbarea care va avea loc în viața lui. 

-
 Fă-l să înțeleagă de ce trebuie să meargă la grădiniță: că este un copil 

mare și deștept care înțelege multe lucruri, să învețe jocuri, poezii, 

cântece, să cunoască și să se joace cu alți copii. 

-
 Manifestă afecțiune și înțelegere pentru sentimentele trăite de copil. 

-
 Ajută-l să-și cunoască viitoarea educatoare și lasă-i impresia că 

voi două sunteți prietene pentru a-i crea sentimentul de 

siguranță. 

Mesaje pe care trebuie să le eviți:   



 

 

 Ce urât ești când plângi! – dacă plânsul copilului este sincer și simte 

această nevoie lăsați-o să se manifeste. Printr-un astfel de mesaj copilul 

va învăța că este mai bine să nu plângă, va deveni un adult incapabil 

să-și manifeste durerea. 


 Vine poliția, câinele, vrăjitoarea, doctorul, nenea să te ia la el acasă 

etc. – astfel de mesaje pot provoca frici noi, frica de a fi separat de 

părinți, frica de abandon, iar scopul părinților nu este acesta. 


 Lasă că vezi tu la grădiniță! – această amenințare nu face decât să 

îndepărteze copilul de grădiniță și să privească cu teamă timpul 

petrecut aici. 


 De-abia aștept să te duc la grădiniță și să scap de tine – din păcate 

copiii mai aud și astfel de mesaje. Grădinița va fi pentru ei locul 

unde sunt abandonați pentru a avea părinții liniște. Dacă scopul tău 

este integrarea și adaptarea pozitivă, vorbiți despre avantajele și 

beneficiile obținute de copil la grădiniță. 

Să-i oferi viitoarei educatoare câteva informații esențiale despre micuţ. 

Încearcă să-i faci o caracterizare obiectivă, să-i spui dacă este timid sau 

curajos, comunicativ sau reținut, încrezător sau anxios, îndemânatic sau 

stângaci, sociabil sau retras, dacă este copil unic, dacă are anumite afecțiuni 

sau restricții alimentare. 

Copilul tău are nevoie de un anumit tip de îmbrăcăminte sau încălțăminte: 

papuci de interior (uşori, comozi, curați, fără șireturi), îmbrăcăminte de 

schimb (chiar la 3 ani se poate întâmpla să ajungă prea târziu la toaletă), 

pantalonași fără bretele, curele, închizători complicate, pijamale cu inițialele 

lui, săculeți sau ghiozdănele personalizate. 

 

Text preluat - Sursa: http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-

gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html 

http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html
http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html
http://www.mami.ro/copilul-tau/cresa-gradinita/pregatirea-copilului-pentru-gradinita.html


 

 

 
 

PUTEREA POVEȘTILOR 
 

Poveștile pe care le auzim în copilărie formează viziunea noastră asupra 

lumii. Majoritatea copiilor mici își trăiesc viețile într-un mediu destul de 

limitat. 

Citirea poveștilor le poate arăta copiilor locurile îndepărtate, oamenii 

extraordinari și situațiile care le vor deschide ochii pentru a-și extinde și 

îmbogăți lumea. 

Poveștile sau narațiunile au fost împărtășite în fiecare cultură ca mijloc de 

divertisment, educație, conservare a culturii și insuflare a valorilor morale.  

Aceasta poate fi, de asemenea, o modalitate foarte bună de a-i ajuta să înfrunte 

situații reale din viața lor, atunci când au nevoie de ajutor pentru a le face față. 

Cercetătorii au descoperit că activitatea creierului care apare atunci 

când citim ficțiunea este foarte asemănătoare cu a trăi această situație în viața 

reală. Astfel că atunci când citim despre o situație, acest lucru îi ajută pe copii 

să-și formeze o idee despre cum să rezolve anumite probleme cu care se 

confruntă în realitate. 

Copiilor cărora li s-a citit în mod regulat le este mai ușor să îi înțeleagă pe 

ceilalți oameni. Aceștia manifestă mai multă empatie și au o minte mai bine 

dezvoltată (abilitatea de a înțelege că alții au gânduri și sentimente diferite de 

noi, este esențială pentru înțelegerea și predictibilitatea gândurilor și 

comportamentelor altor persoane). 

 Povestea ca instrument de învățare 

Povestea este un instrument puternic, un mijloc de a împărtăși experiențele și 

cunoștințele. Este unul dintre modurile prin care învățăm. 

Beneficiile de care au parte copiii atunci când le citim povești sunt extrem de 

mari atunci când părinții vorbesc și pun întrebări legate de poveste.  



 

 

Pur și simplu întrebându-i dacă își pot aminti ce s-a întâmplat în poveste sau 

verificând dacă știu ce înseamnă unele dintre cuvintele mai complicate, poate 

chiar să-i ajute să-și extindă înțelegerea și vocabularul. 

Întrebări mai complexe de genul: „de ce crezi că acest personaj a făcut asta?” 

îi ajută pe copii să se gândească și să înțeleagă motivațiile altor oameni. 

 Modalități de dezvoltare a memoriei 

Poți de asemenea să îl rogi pe copilul tău să: 

 rezume povestea într-o idee principală 

 să povestească un anumit eveniment din povestire 

 să reformuleze povestea în propriile sale cuvinte 

 să-și amintească comparațiile dintre personaje / evenimente / locuri din 

poveste (de exemplu, să vorbească despre diferențele dintre piratul lacom 

și cel generos) 

Întrebările sunt o modalitate bună de a evalua memoria copilului tău și de a-l 

face să înțeleagă povestea mai bine. 

Ca părinte ești cel mai bine plasat pentru a evalua capacitatea copilului tău de 

a răspunde la aceste tipuri de întrebări. 

Adesea, această abilitate nu este legată de vârsta lui, ci mai degrabă de 

abilitățile lui lingvistice și de experiența sa anterioară citirii, partajării și 

discuților pe margine acesto povești. 

Dacă ești un părinte grăbit sau trebuie să îngrijești copii mai mici, poate fi greu 

să găsești timp să te așezi și să îi citești copilului tău în fiecare zi.  

De asemenea, mulți părinți nu se simt confortabil atunci când le citesc cu voce 

tare copiilor lor. Indiferent cât de mult și-ar dori acest lucru, datorită lipsei de 

încredere sau îngrijorării cu privire la propriile abilități de literație.  

Povestirile nu trebuie să fie neapărat din cărți. Tradițiile de spus povesti au 

existat înainte să fie inventate cărțile. 



 

 

Deoarece poveștile joacă un rol vital în creșterea și dezvoltarea copiilor. Este 

bine ca al tău copil să înțeleagă că aceste cărți sunt o sursă utilă de informații 

și că abilitățile bune de citire sunt importante pentru succesul său în viitor. 

Beneficiile pe care le are cititul poveștilor asupra copiilor: 

 îi ajută să aibă un nivel ridicat de încredere în sine, 

 îi ajută să-și dezvolte limbajul și învățarea 

 dezvoltă inteligența emoțională 

 copiii care știu să citească cursiv sunt mai susceptibili să aibă un nivel de 

încredere în sine mai mare. Acest lucru le va aduce beneficii în școală, 

deoarece se vor simți capabili să participe pe deplin la activități. O altă 

parte a construirii încrederii și a respectului de sine este să știi care este 

locul tău în lume. 

 îi ajută să descopere alte culturi și tradiții 

 îi ajută să aibă o conexiune emoțională puternică cu părinții 

 le insuflă virtuți 

 îi introduce în cultura și rădăcinile proprii 

 îmbunătățește competența verbală 

 îmbunătățește abilitățile de ascultare 

 încurajează creativitatea și puterea de imaginație 

 este un instrument excelent pentru “ascuțirea” memoriei 

 le lărgește orizonturile 

 face învățarea academică mai ușoară 

 îi ajută să aibă o mai bună comunicare cu ceilalți 

 îi ajută să îi înțeleagă pe ceilalți 

 cultivă intimitatea 

 promovează iubirea față de lectură 

 îi relaxează 

 îi ajută pe copii să exprime ce simt în interior spre exterior  

 le crează o rutină relaxantă care le aduce bucurie înainte de somn 



 

 

 crează amintiri plăcute cu părintele sau cu ambii părinți, dacă ambii îi 

citesc 

După cum observi, dragă părinte, poveștile sunt importante pentru copii din 

mai multe motive și formează o parte vitală a procesului de creștere.  

Acordă-ți timp să te gândești la întrebările și discuțiile pe care le vei avea cu 

copilul tău. Pe măsură ce îi citești, dar cel mai important este să vă bucurați 

împreună de aceste povești. 

 

Text preluat – Sursa: Blogul Tikaboo - Comunitatea Părinților Înțelepți | 

Tikaboo 

 

 

https://tikaboo.ro/blog/
https://tikaboo.ro/blog/


 

 

GRUPA MICĂ A – P.P. - STRUCTURĂ ” MICUL PRINȚ” 

EDUCATOARE: BRÎNZICĂ MIHAELA/  DRĂGHICI LILIANA 

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI 

 

1. Activitate matematică - Joc logic: ,, Petale de flori” 

Preșcolarii au denumit formele geometrice și le-au grupat după formă realizând 

petale de flori. în complicarea jocului au descoperit greșelile introduse în cele 

două grupe. 

 

                                  

 

2. Educație fizică - Mers în echilibru: ,, Pe cărarea dreaptă”. 

Preșcolarii au executat mers în echilibru cu reducerea suprafeței de sprijin 

având grijă să nu calce pe gingașii ghiocei. 

                                                            

 

 



 

 

3. Tranziție: Gimnastică de înviorare - ,,Dacă vreau să cresc voinic” 

Preșcolarii au executat mișcări pe versuri îndrăgite. 

                      

 

2. Rutină: Ne spălăm pe mâini 

Preșcolarii manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale promovând 

săntatea. 

                               

 



 

 

3. Activități liber alese – Jocuri sportive în aer liber: ,, Jocurile copilăriei” 

Preșcolarii au avut posibilitatea să utilizeze aparatele din curtea grădiniței, să-și 

consolideze deprinderi motrice și să fie fericiți.  

 

                             

 

4. Activitate extracurriculară – Plantăm flori: ,, Micii ecologiști” 

Preșcolarii au învățat să ocrotească  natura, să iubească frumosul să protejeze tot 

ceea ce-i inconjoară. 

                           

                               

 

 

 

 

 



 

 

GRUPA MICĂ P.P. – GRĂDINIȚA ” PRICHINDEL” 

EDUCATOARE: CÂRSTEA CĂTĂLINA/ GAVRILĂ ANCUȚA 

 

ACTIVITĂȚILE ARTISTICO-PLASTICE ȘI PRACTICE 

        Valoarea educativă a activităților artistico-plastice se situează pe același 

plan cu celelalte activități instructiv-educative organizate în grădiniță, educația 

estetică reprezentând un alt mod de cunoaștere al lumii înconjurătoare, nu prin 

gândirea rațională, ci prin arta și jocul spontan al imaginației creatoare a 

copilului.       

           Pentru vârsta preşcolară, există numeroase şi variate activităţi plastice şi 

practice, ţinând cont de particularităţile de dezvoltare specifice fiecărui nivel de 

vârstă, precum şi de gradarea dificultăţii sarcinilor care duc la concretizarea 

temelor propuse. Acestea sunt îndragite de cei mici dezvoltându-le imaginația și 

creativitatea. 

                                       



 

 

 

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

           În grădiniță învățăm copiii să cunoască, să iubească și să ocrotească 

ființa omenească, tot ce înseamnă natură, mediu înconjurător, viața pe planeta 

noastră. Interesul pentru ecologie a fost motivul pentru care am desfășurat de -a 

lungul timpului activități opționale cu numele ”Prietenii naturii”, ”Sănătos și 

cuminte”. 

            Am organizat activități de plantare de flori, pomișori, în parteneriat cu 

familia, cu membri ai comunității locale. Nimic nu este mai de folos decât 

punerea în practică a îndemnului: ”Iubiți și ocrotiți natura!”. Când copilul are în 

mână lopățica, stropitoarea și planta, pe care el o pune în pământ, putem fi 

siguri că aceasta va deveni atitudinea sa față de mediul înconjurător. Am 

realizat cu copiii ”căsuțe” pentru păsări, am învățat să hrănească animăluțele, 

oferindu-le adăpost, când se poate, evitând cruzimea și luând atitudine față de 

cei care se comportă cu indiferență sau răutate, față de plante, animale și mediul 

înconjurător. 



 

 

    

 

                                               

RESPECTAREA MĂSURILOR DE IGIENĂ ȘI DE DISTANȚARE 
FIZICĂ 

         Unul din aspectele de bază ale educaţiei este formarea de deprinderi, de 

obiceiuri bune. Începând de la obiceiuri legate de igiena personală, până la 



 

 

deprinderi mai complexe, cum ar fi hărnicia sau punctualitatea, trebuie să le 

dezvoltăm si să le cultivăm treptat nu doar în copii, ci şi în noi.  

         Formarea oricărei deprinderi, şi mai ales a celor igienico-sanitare, necesită 

din partea părinţilor şi a educatoarelor, răbdare şi mai ales un echilibru nuanţat 

între severitate, toleranţă şi timp. 

        

 



 

 

 

GRUPA MIJLOCIE C – P.P. - GRĂDINIȚA ” PRICHINDEL” 

EDUCATOARE: PÎNȚARU ANDREEA – ELENA/ GORAN MIHAELA 

 

   Activitățile pe care le desfășurăm în grădiniță, sunt deosebit de 

importante în dezvoltarea copiilor, pregătindu-i pentru viața cotidiană de mai 

târziu și nu numai. Lecțiile pe care le-am realizat în decursul acestui an școlar, 

au fost însoțite de diverse materiale didactice, viu colorate ce atrag atenția și 

care fac mai interesantă învățarea, modul prin care ei percep cu mai multă 

ușurință informația. La fel de importante sunt și activitățile care le dezvoltă 

creativitatea și imaginația, punându-le de altfel motorașele în mișcare.  

 Deși parcursul acestui an școlar a încercat să ne bage bețe în roate, noi am 

desfășurat numeroase activități atât fizic la grădiniță cât și în mediul on-line, 

îndrăgite de copii, din care au avut cu siguranță de 

învățat ceva. 

  În cadrul proiectului ”Îmi aleg o meserie”, 

am pornit de la ideea mersului la grădiniță, apoi la 

școală, mai târziu liceu și facultate ca în final să 



 

 

reușim să alegem un drum în viață, o meserie, un serviciu, un loc unde trebuie 

să muncim  

De altfel, am prezentat copiilor un joculeț ”Roata meseriilor”, joc care a 

dezghețat mințile acestora și a lăsat frâu liber imaginației, dând senzația că ei 

deja se vedeau acolo, 

făcând meseria aleasă. 

Au învârtit roata, iar 

meseria care a picat pe 

săgeată, a fost denumită, 

descrisă și apoi s-au 

precizat uneltele pe care 

le folosea induvidul din 

imaginea respectivă.  

În proiectul ”Educație pentru sănatate”, am desfășurat un joc cu tema ”Așa 

DA, așa NU”, prin care am vrut să acceptuăm partea cea mai importantă din 

viața noastră și a copiilor noștri, și anume SĂNĂTATEA. La această activitate 

am pregătit copiilor coșul cu alimente sănătoase și mai puțin sănătoase. Aceștia 

au avut de identificat produsele care sunt alese în coșul de cumpăraturi în mod 

frecvent și de mămicile lor atunci când merg la supermarket. Jocul a funcționat 

așa cum ne-am propus, copiii înțelegând rolul alegerii alimentelor sănătoase 

pentru organismul nostru, deși au existat tendințe de a alege și produsele 

”interzise”.  

  S-a constat că preocuparea părinților asupra sănătății copiilor are un rol 

important și că aceștia achiziționează produse care îi fac pe copii sănătoși și 

fericiți. 



 

 

 

  Un alt proiect la fel de frumos și important pentru dezvoltarea armonioasă 

a copiilor se leagă de Mijloacele de transport, și mai exact de ”Semnele de 

circulație”. Proiectul a fost inițiat cu scopul de a reactualiza cunoștințele despre 

siguranța rutieră în mediul apropiat, pe strada, în orice loc. Este necesar și foarte 

important ca cei mici să identifice pe stradă un număr relativ de semne de 

circulație, pentru a nu-și pune viața în pericol, pentru a știi ce trebuie să facă în 

momentul întâlnirii cu acestea. 

  Activitatea pe care am desfășurat-o la clasă împreună cu preșcolarii a fost 

sub formă de observare a formei, culorii pentru a fi ușor de identificat pe stradă. 

Pentru ca imaginea semnelor de circulație să rămână pentru mai mult timp 

întipărită în memoria copiilor am ales să realizăm puzzle tot cu semne de 

circulație. 



 

 

 

GRUPA MIJLOCIE B – P.P. – GRĂDINIȚA ” PRICHINDEL” 

EDUCATOARE: CATRINA ELENA-IULIANA/ PRUNDARU 

GEORGIANA-FLORENTINA 

 

Suntem 25 de copilașii colorați, energici și  dornici să învățăm lucruri noi, 
să explorăm, să împărtășim impresii, să interacționăm cu copii de vârsta noastră. 



 

 

Fiecare zi petrecută la grădiniță aduce noi experiențe și manifestări variate ale 
jocului nostru. 
        Vârsta preşcolară este numită şi vârsta de aur a copilăriei deoarece această 
vârstă se caracterizează prin multiple achiziţii pe plan intelectual, fizic şi 
comportamental. O dată cu intrarea în grădinţă, copilul vine în contact cu o 
multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de 
curiozitate, îl cercetează şi şi-l însuseşte după propriile posibilităţi, în funcţie de 
specificul vârstei. În continuare vă vom arăta doar o parte din activitățile pe care 
le-am desfășurat pe parcursul acestui an. 
    Natura este darul suprem pe care fiinţa umană l-a primit vreodată. A sădi un 
copac, o plantă și a le îngriji sunt lucruri foarte simple pentru noi, dar 
importante pentru menținerea unui mediu mai curat și a unei vieții mai 
sănătoase. 
“La sosirea anotimpului primăvara am plantat și noi arpagic” 

                                

“Micul grădinar- Îngrijim plantele”  



 

 

           

           

“10 Mai-Ziua Arborilor” 

         

      Vârsta preșcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc 
însemnate schimbări în viața afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele 
preșcolarului însoțesc toate manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, cântece, 
activități educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți. Ele ocupă 
un loc important în viata copilului și exercită o puternică influența asupra 
conduitei lui. Tocmai de aceea în cadrul activităților noastre am acordat a 
atenție deosebită și pe dezvoltarea socio-emoțională a micuților prin diverse 
activități. 
„Astăzi mă simt...” 



 

 

                       

„ Curcubeul emoțiilor”                                             

     

“Poveste terapeutică- Ai umplut găletușa azi?”- este un ghid pentru fericirea 
cotidiană a copiilor.Acestă carte a fost publicată cu scopul de a-i învăța pe cei 
mici, cum să fie persoane care își umplu găletușa. De atunci, conceptul de 
umplere a găletușei s-a răspândit în toată lumea și ajută milioane de oameni de 
toate vârstele să ducă o viață mai fericită și mai plină de satisfacții.  
 

 

 

 

   

Am făcut și experimente. Experimentul a fost realizat pentru a evidenția 

importanța spălării mâinilor am realizat : Experiment “Microbii”.  



 

 

               

Pe data de 2 februarie,  copiii au marcat Ziua Ursului Brun, cu activități 

deosebite. 

       

 

COPILĂRIA ESTE LUMEA MIRACOLULUI ȘI A MAGIEI. ESTE CADOUL PE 

CARE NI-L DĂ VIAȚA. 

 

 

 

GRUPA P.P. MIJLOCIE A – GRĂDINIȚA ” PRICHINDEL” 

EDUCATOARE: IONIŢĂ ANDREEA-ALBERTA/OPREA ANA- MARIA 

Să vă spunem despre noi… Cine suntem? 

O grupă de copii zlobii 

Ce- nvaţă în fiecare zi 

Lucruri noi, provocatoare, 

Pentru viaţă folositoare! 

 
,,Locurile în care învață copiii, trebuie să fie la fel de frumoase ca și copiii 

înșiși.” 



 

 

Suntem grupa mijlocie, doar 24 de copii anul acesta, ce am păşit pe acest 

drum al cunoaşterii cu speranţă şi încredere. Ne plac lucrurile noi, interactive, 

ne plac provocările şi lucrurile creative. 

La Gradinița ,,Prichindel”  programul educațional are rolul de a provoca 

toți copiii, oferindu-le oportunitatea de a-și descoperi propria personalitate și 

unicitate. Împreună explorăm lumea și interacționăm cu diverse medii și 

culturi,  învățând să ne adaptăm acestora. Prin intermediul activităților 

desfășurate, creăm conexiuni între experiențele de la grădiniță și informațiile pe 

care copiii le primesc din mediul înconjurător.  

Pentru a înțelege procesul prin care universul funcționează, copiii 

interacționează cu un volum mare de informații, pe care trebuie să învețe să le 

pună în practică. 

Sala de grupă devine, astfel, un mediu provocator și stimulativ, în care 

valorificăm punctele de vedere ale copiilor, înțelegerea și gândirea acestora. 

Prin intermediul mijloacelor creative, copiii comunică experiențele lor, 

dezvoltând cooperarea, negocierea, grija față de sine și ceilalţi, comunicarea 

asertivă și exprimarea emoțiilor într-un mod sănătos și echilibrat.  

În continuare vă arătăm şi noi câteva dintre activităţile pe care le-am 

realizat cu drag şi spor în acest an şcolar. 

Sănătatea este în strânsă legătură cu educaţia. Grădiniţa, ca prim contact 

educativ instituţional al copilului are menirea de a forma deprinderi si a educa 

preşcolarul în vederea formării unui stil de viaţă sănatos bazat pe mişcare, pe 

consumul zilnic de fructe si legume, pe consumul de apă în detrimentul 

băuturilor dulci, precum şi servirea zilnică a micului dejun.  



 

 

Activitatea ,,Vitaminele din grădină” are ca scop în rândul copiilor să 

conştientizeze efectele benefice 

ale legumelor şi fructelor pentru sănătate. 

” Sănătatea prin mişcare” 

 prin intermediului jocului de mişcare, jocurilor distractive sau jocuri de rol: 

,,De-a ridichea uriaşă”, ,,5 Minute de mişcare te ajută să creşti mare!”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jocul: ,,Aşa da, aşa nu” –copiii aleg alimentele sănătoase pentru 

menţinerea unei igiene orale corecte. 



 

 

Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică. 

La vârsta preşcolară copilul are tendinţa de a se exprima în lucrările lui, 

bazându-se pe experienţa personală. Activităţile practice îşi aduc contribuţia şi 

la îmbogăţirea vieţii afective, copiii trăiesc sentimente de bucurie şi de creşterea 

a încrederii în ei inşişi. Copiii sunt creativi, ei pot crea din orice material o nouă 

jucarie. 

 

 

” Acesta sunt eu” , ” Țara mea” 



 

 

Pentru că suntem într-o continuă schimbare,  întotdeauna încercăm să 

punem în practică tot ce ajută la o bună dezvoltare și creștere armonioasă a 

copiilor noștri.  

Prin intermediul activităţilor desfășurate în centrele amenajate, copilul 

este pus în situaţia de a deveni conştient de propria gândire, de a ştii “ce face” şi 

“pentru ce face”, de a se exprima într-un limbaj corect şi precis.  

Prin intermediul unor jocuri distractive am integrat mai multe conținuturi 

de învățare precum: asociere de culori (copiii trebuie sa așeze tubul colorat pe 

bucata de hârtie de aceeaşi culoare), tot atâtea (să așeze tot atâtea beţe cât indica 

cifra), “aşază-mă la locul meu”, șir crescător-asociere cantitate la număr( copiii 

trebuie sa așeze jetoanele cu cifre in șir crescător) și puzzle/ tangram - forme 

geometrice.  

Aceste tipuri de activitati sunt îndrăgite de copii, participând cu 

entuziasm. 

 

1 IUNIE – O zi altfel! 

Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin 

copiilor, de a inspira comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi şi 

conferă an de an un prilej de mare bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu 

cei mici, nu doar prin intermediul unor atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea 

împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de 



 

 

amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai păstrează însă un crâmpei din 

sufletul lor ce copil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPA MARE P.N. – STRUCTURĂ ” MICUL PRINȚ” 

EDUCATOARE: HOMEGHIU ALEXANDRA – ELENA  

 

  Confecționarea de mărțișoare pentru mămici și bunici 

 

 Această activitate a avut loc în luna martie cu ocazia sărbătorii 
mărțișorului. Copiii au avut de realizat la momentul de  dezvoltare personală 
mărțișoare pe care le vor oferii celor dragi din familie. Cei mici au trebuit să 
decupeze și să lipească materialele pe care le-au primit și astfel au reușit să 
confecționeze mărțișoarele propriu-zise. Copiii au fost foarte încântați și au 
lucrat cu mult drag pentru realizarea propriilor mărtișoare. 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

Sortarea de legume  de primăvară și lipirea lor în coșuleț 

 

 Această activitate a fost realizată în vederea reamintirii legumelor de 

primăvară, activitate liber aleasă desfășurată de către copi, unde prin colorare, 

decupare și lipire, copiii au obținut coșulețul cu legumele primăverii. Această 

activitate a fost pe placul  copiilor din grupa mare.  

 

                  

 

 

 

 

    

 

 



 

 

Felicitări pentru ziua copilului 
 

 Această activitate a fost realizată înainte de ziua copilului. Copii au avut 

libertatea de a-și realiza propria felicitare așa cum și-au dorit. Cei mici au primit 

coli colorate după preferințe și au fost îndemnați să realizeze felicitarea în 

funcție de creativitatea fiecăruia. La final copiii au primit stikere pe care le-au 

lipit după propriie criterii.  

 Felicitările au fost realizate cu scopul de a-i încânta pe cei mici, ceea ce s-

a și întămplat, deoarece pe copii i-a încântat foarte tare ideea de a-și realiza 

propria  felicitare. 

 

           

 

 



 

 

GRUPA MARE P.N. – GRĂDINIȚA ” PRICHINDEL” 

EDUCATOARE: BANU ELENA MĂDĂLINA 

 

Importanța fructelor și legumelor pentru sănătate  

 

    Preșcolarii grupei mari, program normal, au invațat că fructele și legumele ca 

alimente ne protejează de boli în mai multe feluri : 

    Cresc pofta de mâncare prin suculența lor, aspectul atragător, savoare și 

aromă. Constituie una dintre cele mai bune surse de vitamine și minerale.        

Pentru anotimpul rece fructele  și legumele pot fi păstrate in congeletor sau 

preparate gemuri și compoturi, zacusca etc 

     Activitațile desfășurate la clasă, printre altele  au fost : activitate practica, 

Coșulețul cu legume, Joc de rol De-a Bucătarii, unde am preparat salata de 

fructe. 

             

 

 

 

 



 

 

Meseria este brățară de aur 

 

     Plecând de la acest proverb, am desfășurat activități diverse și interesante 

prin care copiii au înțeles că trebuie să avem în viață o meserie pentru a avea 

ceea ce dorim. Munca este foarte importantă și plăcută dacă ne alegem meseria 

potrivită. 

     La întrebarea, Ce ai dori să devii când vei fi mare? Copiii au răspuns că vor 

să devină doctori, polițiști sau pompieri pentru a apăra și a ajuta pe ceilalți. Și-ar 

dori să devină profesori pentru a învăța pe alți copii etc. 

     Nu este nimic mai frumos decât să fi de folos pentru cel din jur, a aduce un 

zâmbet pe fața unui om este cea mai frumoasă faptă care te face întăi pe tine, cel 

care ajută, cel mai fericit. Copiii de la grupa mare pn, au înțeles și își doresc 

acest lucru. Printre activitățile propuse s-au numarat Joc dicactic, dlc- Un sunet 

o...meserie, Joc manipulativ- Alege și grupează ( meseria cu uneltele aferente), 

pictura, spune o ghicitoare, jocuri de rol- De-a doctorii, de-a educatoarea etc 

 

       

 

 



 

 

Ziua Arborelui 

 

      În aceasta primavara, pe 10 Mai, am sarbatorit  Ziua arborelui. Pentru copii 

a fost o ocazie minunata de a recunoaste arbori, de a face diferența între copacii 

din pădure și pomii din livadă. 

      În cadrul activitaților am vizionat filmulete educative în care au vazut alțti 

copiii, împreună cu părinții care au plantat pomi. Au aflat, de asemenea, că 

arborii sunt o sursă importantă de oxigen fără de care nu am putea respira.  La 

centrul Știință, ne-am jucat jocul, Arbori sub lupă, la centrul Artă am pictat 

diverși arbori. Totul s-a încheiat într-o atmosfera plăcută. 

 

 

                       

 



 

 

GRUPA MARE P.P. – STRUCTURĂ ” MICUL PRINȚ” 

EDUCATOARE: MICULESCU CORNELIA/ TOCARIUC IRINA 

 

“ Ne jucăm, matematică învatam!” 

Noi, prescolarii grupei mari stim sa numaram de la 1 la 10, recunoastem 

formele geometrice specifice varstei noastre(cerc, patrat, triunghi, dreptunghi) si 

va aratam ca si pe perioada carantinei, online - cu ajutorul parintilor am realizat  

aceste activitati. 

     

       

“Statuile muzicale” este jocul nostru de miscare preferat. 

In fiecare zi ar trebui sa avem un motiv de dansat! O metoda foarte buna atat 

pentru a convinge prescolarii sa faca miscare, cat si pentru a ii ajuta sa-si 

directioneze excesul de energie catre ceva constructiv, este dansul! 

Jocurile ce implica intr-un fel sau altul dansul nu numai ca sunt distractive, dar 

contribuie la dezvoltarea motricitatii, imbunatatesc coordonarea si pot fi 

considerate chiar activitati sportive (cu toate beneficiile pe care acelea le aduc).  

 Punem sa cante o melodie, iar copiii incep sa danseze. In momentul in care 

oprim muzica, toti trebuie sa ramana nemiscati. Cine inca mai misca (sau 



 

 

cedeaza sau isi pierde echilibrul) iese din joc. Jocul continua, pana cand ramane 

un singur invingator! 

Se poate adauga de la inceput o regula, anuntand ca, atunci cand nu se mai aude 

muzica, toata lumea ramane intr-un picior sau toata lumea ridica o mana. 

              

 

 “ Micii ecologisti”-” Iubim natura”- activitate practic gospodareasca. 

 “Luam energie de la copaci”- Petrecand ore bune afara,  creste capacitatea de 

concentrare. Un studiu a comparat puterea de concentrare dintre copiii cu 

ADHD care s-au jucat afara, comparativ cu cei care s-au juact in interior, dupa 

orele de scoala sau in weekenduri. Copiii care au petrecut timp in natura, in 

spatiile cu verdeata, au raportat mai putine simptome de ADHD, chiar si atunci 

cand oamenii de stiinta au comparat exact aceleasi activitati ale micutilor. 



 

 

 

                     

Am plantat flori in curtea gradinitei. Florile si plantele ornamentale cresc 

nivelurile de energie pozitiva si ajuta oamenii sa se simta relaxati si in siguranta.  

 

                     



 

 

GRUPA MARE P.P PRICHINDEL                                      

EDUCATOARE: MOCANU ANDREEA- JULIETA/ 

CONSTANTINESCU RALUCA MĂDĂLINA 

                                 

Cine suntem noi? 

Noi suntem grupa mare cu program prelungit , colectivul nostru este 
format din 21 de preşcolari şi împreuna cu doamnele educatoare am pornit în 
cea mai tare experienţă din viaţa noastră: ,, GRĂDINIŢA”. 

Ţelul nostru este să oferim copiilor  un start  bun într-un mediu ideal de 
dezvoltare pentru a fi capabil de performanţe şi perfect adaptabil unei societăţi 
dinamice. 

 

Kevin Heath: ,,Copiii sunt ca şi oglinda , tot ce văd şi aud ei fac. Fii o 
reflexie bună pentru ei” 

  Creativitatea educatoarelor, folosirea unor materiale originale, a unor 
informaţii bazate pe conexiuni şi stimularea preşcolarilor  prin mediul 
educaţional  duc la  formarea unor competenţe şi aptitudini pe care aceştia le vor 
folosi  in viaţa de zi cu zi. 

În continuare vă arătăm şi noi câteva dintre activităţile pe care le-am 

realizat cu drag şi spor în acest an şcolar. 

În primii 7 ani de viață copiii se dezvoltă într-un ritm foarte alert și au 
nevoie de un aport alimentar bogat și hrănitor pentru dezvoltarea lor fizică, 
comportamentală și intelectuală..  



 

 

Experiențele pe care copiii le acumulează în acești ani constituie baza 
obișnuințelor pe care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți, a stilului de 
viață pe care îl vor adopta. Este important ca cei mici să trăiască experiențe 
plăcute și educative în legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice, 
pentru a învăța cum să trăiască sănătos – mâncând suficiente fructe și legume, 
luând micul dejun zilnic, bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi 
ajută să crească și să se dezvolte armonios,sa aibă vitalitate și putere de învățare 
și să rămână sănătoși pe parcursul vieții.  

Activitatea ,, Vitamine  sănătoase” dezvoltă abilități de bază legate de 
alimentație  corectă a copiilor, prin intermediul acestei activităţii copiii au 
învăţat despre beneficiile  hranei sănătoase şi cum să o prepare.  

  

Prin intermediul dansului , copiii îşi dezvoltă atât abilităţi motrice de bază cât şi 
simţul artistic . 

       

În cadrul activităţii de educaţie  rutieră ,, Un pieton responsabil”- copiii 
au învăţat regulile de circulaţie, cum să traverseze strada , dar si cum să evite 
accidentele pe stradă. 



 

 

        

 

,,Ziua Arborelui”- In cadrul acestei activităţi cei mici au  despre 

importanţa copacilor în viaţa noastră , dar si cum putem sa avem grijă de natură.  

          

           

 

 



 

 

,,ZIUA EUROPEI”  în aceasta activitate copiii au învăţat despre 

Uniunea Europeană şi statele componente ale acesteia, preşcolarii au realizat 

steagul U.E si au desenat steagul ţării preferate. 

    

          ,,1 Iunie –Ziua internaţională a copilului”- a fost un prilej bun pentru a 
sărbătorii copilaria şi realiza activităţi inedite şi atractive pentru cei mici.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GEANTA DE EDUCATOARE 

                                            Autor: Cristina Ungureanu 

 

Fermecata ni se pare 
Geanta de educatoare, 

Caci din ea doamna tot scoate 
Numai lucruri minunate: 

 
Sfaturi pentru mic si mare, 
Raspuns la orice-ntrebare, 

Jucarii din te miri ce, 
Fise, snururi, foarfece. 

 
Planse in culori vrajite, 

Versuri bine ticluite, 
Basme, zicatori, povesti, 
Jocuri... cate nu gandesti. 

 
Cantecele indragite, 

Dansuri nemaipomenite, 
Masti, costume si papusi, 
Glume pentru cei ghidusi. 

 
Cifre, litere, jetoane, 

Carti, buline si bomboane, 
Vorbe de incurajare, 

Dar si priviri mustratoare. 
 

Intr-un buzunar e... Ghici? 
Dragostea pentru cei mici. 

Fermecata ni se pare 
Geanta de educatoare! 

 
Doamna, un secret iti spun: 
Tu-l intreci pe Mos Craciun, 

Caci ne faci cadouri, mii, 
Si vii in fiecare zi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRĂDINIȚA MEA ... 
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