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ACONSTANTINESEI NICOLETA 

ROȘCA MIHAELA CRISTINA 
MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA 

Grupa mijlocie „Fluturașii” 

Cadre didactice: Prof. înv. Preșc. Roșca Mihaela Cristina 

                           Prof. înv.preșc. Aconstantinesei Nicoleta 

Unitatea de învățământ: Grădinița P.P „Licurici” Galați  

ARGUMENT: 

 Proiectul nostru a luat „viață” în urma unui dialog purtat de copii cu privire la achiziționarea de 

mărțișoare pentru 1 martie. Alții au spus că se apropie și ziua mamei și vor cumpăra cadouri pentru 

mame. Așadar, am convenit împreună cu cei mici să discutăm atât despre mărțișor, cât și despre Ziua 

Mamei.  

SCOP: 

 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și 
stimularea curiozității și a spiritului de observație; 

 Dezvoltarea sentimentelor de admirație și prețuire pentru mame; 
 Educarea sentimentelor de dragoste și recunoștință față de mama; 
 Aprofundarea cunoștințelor despre vestitorii primăverii și despre activitatea casnică și 

profesională a mamei.  
METODE: observația, conversația, demonstrația, învățarea prin descoperire, munca în grup, 

problematizarea, brainstorming. 

RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mijlocii, educatoarele, părinții 

RESURSE MATERIALE: planșe ilustrative cu anotimpul de primăvară, cărți cu povești, legende legate 

de mărțișor, poezii despre ghiocel, mama, jetoane cu ghiocei, mărțișoare, cifre, carton colorat, hârtie 

colorată, aracet, lipici, inimi ștanțate, flori mari și mici ștanțate, paie pentru suc, cifra 8- suport, 

felicitare mame, fotografii inimă cu fiecare preșcolar, acuarele, plastilină.  

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

Luni, DȘ- Cunoașterea mediului: „Primul mărțișor- ghiocelul”- observare 

Marți: DLC- Educarea limbajului: „Mama este una”- lectură după imagini 

          DPM- Educație fizică: „Drumul până la mama”- joc de mișcare (învățarea mersului în echilibru 

între două linii trasate pe sol) 

Miercuri: DȘ- Activitate matematică: „Magazinul de mărțișoare”- joc didactic (vecinii cifrelor) 

Joi: DEC- Activitate artistico-plastică: „Buchet pentru mama”- desen, pictură (Compunerea spațiului 

plastic- linia plastică) 

Vineri: DOS- Activitate practică: „Surprize pentru mame” („Felicitare pentru mama”, „Diplomă pentru 

cea mai bună mamă din lume”, „Floare pentru mama mea dragă”) 

         DEC- Educație muzicală: „Un cuvânt: Mama”- cântec (Deprinderi melodice- Mersul melodic în 

cântec) 
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ANDRONIC OANA 
TEMA ACTIVITǍŢII: „Flori pentru mama” 
CLASA/ GRUPA: Mijlocie 
CADRUL DIDACTIC: Profesor ȋnv. preşcolar Andronic Oana 
UNITATEA ŞCOLARǍ:  Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 
DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII:  
             Le propun copiilor să realizăm câte un bucheţel cu flori pentru mama, cu ocazia zilei de 8 
Martie. 
Se face intuirea materialului pus la dispoziţie (coli de hârtie verde, flori din hârtie colorată, lipici, 
foarfec, aţă pentru mărţişor). Ȋn continuare, fixăm regulile ce trebuie respectate pe parcursul 
desfăşurării activităţii: 
● să utilizeze cu grijă lipiciul, pentru a nu murdări hăinuţele, măsuţele şi bucheţelul; 
● să lipească floricelele şi feriga pe buchet pentru a-l infrumuseţa. 
● să împletească şnur de aţă alb şi roşu pentru a realiza aţa de mărţisor.  

 Copiii lipesc feriga şi floricelele puse la dispoziţie, fiecare exprimându-şi 
originalitatea ȋn felul său. Se lucrează pe un fond muzical cu cântecele dedicate mămicilor. După  ce 
am terminat de realizat buchetele, am prins împreună şnurul alb- roşu. 

La sfârşitul activităţii, facem aprecierea lucrărilor, individual şi colectiv, apoi realizăm 
fotografii, bucurându-ne de rezultatul muncii noastre. Apoi am dăruit  buchetele mămicilor, 
mulţumindu-le pentru tot ce fac pentru ei. 
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ARDELEAN CRISTINA – DANIELA 
 
TEMA  ACTIVITĂȚII: 8 MARTIE –ZIUA INIMIOARELOR 
CLASA: PREGĂTITOARE  A 
CADRU  DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIMAR ARDELEAN  CRISTINA – DANIELA 
UNITATEA  ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ „I. G. DUCA”  PETROȘANI 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
ARGUMENT: 
 Noi, cadrele didactice, în calitate de artizani, de fini meșteșugari, avem menirea nobilă și 
responsabilitatea uriașă de a modela materia în stare pură, că doar cum altfel am putea să ne definim 
mai bine copiii! 
 În acest sens, ne vine în ajutor primăvara, cea mai tânără fiică a bătrânului an, care ne aduce 
tuturor bucurie, speranță, voie bună, trezind la viață întreaga natură. Este unul dintre cele patru 
anotimpuri ale anului, dar singurul anotimp care aduce parcă viața în natură, care împarte tinerețe, 
voioșie și culoare. 

Odată cu sosirea ei pe meleagurile noastre, încep să apară primele flori ale primăverii ca un 
preambul pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru copii, și anume, ZIUA MAMEI.   

Am observat, de-a lungul timpului, că cei mici întâmpină cu foarte multă emoție și bucurie 
această zi, care le oferă posibilitatea să le sărbătorească pe cele care le-au dat viață, îi iubesc și 
ocrotesc cu multă gingășie. 
SCOPUL: 

- Înțelegerea semnificației Zilei de 8 Martie; 
- Formarea și consolidarea deprinderilor tehnice corecte de îndoire, decupare și lipire; 
- Dezvoltarea simțului estetic, stimularea creativității, cultivarea sensibilității copiilor. 

OBIECTIVE: 

- Să înțeleagă legătura dintre sosirea anotimpului primăvara și Ziua Internațională a 
Femeii; 

- Să recunoască, descriind verbal, anumite transformări din mediul apropiat și să comunice 
impresii, idei pe baza celor observate; 

- Să exerseze deprinderile tehnice deja formate, realizând lucrări prin care să exprime 
sentimente estetice; 

- Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție. 
GRUP  ȚINTĂ: elevii clasei pregătitoare A 

LOCUL  DESFĂȘURĂRII: sala de clasă 

PERIOADA: 2-6 martie 2020 

DISCIPLINE  IMPLICATE: 

- Comunicare în limba română; 
- Matematică și explorarea mediului; 
- Arte vizuale și abilități practice; 
- Muzică și mișcare; 
- Dezvoltare personală. 
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BĂLAN CRISTINA - SIMINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Din dragoste pentru mama  

CLASA: Clasa a VI – a B 

CADRU DIDATIC: Prof. Educator Bălan Cristina - Simina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Special Dej,  clasă integrată în Școala de masă la Liceul 

Teoretic Ana – Ipătescu, Gherla 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  Activitatea s-a desfășurat în două etape, prima constând în realizarea unei felicitări prin 

tehnici multiple  de decupare, lipire și  de conturare proprii mâini respectiv a intregului șablon creeat 

,iar cea de-a doua etapă în realizarea unor flori din hârtie, prin tehnici specifice de modelare a hârtiei.  

Scopul acestei teme după cum reiese și din titlul acesteia, a fost dăruirea din suflet a unui cadou 

mamei realizat de  elevi însuși.  Întregul colectiv al clasei a participat la realizarea acestor mici cadouri 

pentru mama, un număr de șapte elevi cu cerințe educative speciale, cu dizabilități multiple 

moderate  și severe. 

  Elevii au fost fascinați de cele două activități, menționând că până la momentul respectiv ei 

nu mai realizaseră modelul de felicitare prezentat, respectiv trandafiri în 4D, similari cu realitatea 

fapt expus de aceștia. Unii dintre elevi au realizat independent felicitările însă trei dintre ei cu 

afectări mai grave au avut nevoie de ajutor constant  în realizarea ambelor sarcini. Ca nivel de 

dificultate, s-a făcut tranziția de la ușor la complex întâi s-a realizat într-o zii felicitarea, iar în cea de-a 

doua trandafirii. Materialele utilizate au fost uzuale, hârtii colorate în diverse culori, carioce negre, 

lipici solid, creioane grafice și foarfece,  pornind de la acestea am creat lucruri noi și frumoase.  

Elevilor le-au revenit sarcinile de a scrie un mesaj pe felicitare cu sau fără ajutor și de a le 

dărui mamelor obiectele create. Inițial, înainte de întâlnirea cu mama, elevii au exersat între ei 

dialogul dăruirii de obiecte persoanelor dragi, ulterior dăruindu-le acestora. 
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BALEA LUCIANA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: EU ȘI MAMA MEA 
CLASA/GRUPA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: Balea Luciana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Captarea atenței se va realiza printr-un joc la care participă și părinții și copiii. 

Jocul se numește „Cât de bine ne cunoaștem?”.Fiecare dintre părinți va trebui să răspundă la o 
întrebare legată de propriul copil. Se vor confrunta apoi răspunsurile.Apoi se schimbă rolurile, elevii 
vor răspunde primii apoi se vor confrunta cu răspunsurile părinților. 

Întrebări pentru părinți: 
   *Care este fructul preferat al copilului? 
   *Care este activitatea preferată a copilului? 
   *Ce-l întristează cel mai mult pe copilul dv.? 
   *Care este ultima faptă bună pe care a făcut-o copilul d-voastră? 
   *Cum vă comportați când greșește? 
               Întrebări pentru copii: 
   *Ce profesie are mama ta? 
   *Unde lucrează tatăl tău? 
   *Cine te duce seara la culcare? 
   *Ce culoare au ochii mamei tale? 
   *Ce o înveselește pe mama? 
   *Care este culoarea preferată a mamei tale? 
Acest concurs apreciază sinceritatea părinților și a copiilor. 
Sentimentele și jocul sentimentelor 
Se prezintă părinților și elevilor diverse jetoane cu imagini care reprezintă diverse stări ale unor 
oameni.Părinții vor încerca să ghicească sentimentul iar elevii vor trebui să imite acest sentiment. 

            Se propune următorul joc:„Nică încurcă poeziile”.Acest joc urmărește cât de atenți au fost 
elevii la orele de la școală.Nică cel vestit a intrat în cartea cu povești a d-nei învățătoare și a 
amestecat toate poeziile.Misiunea elevilor este să descopere încurcătura prin ridicarea mâinii.Cel mai 
rapid are dreptul să îndrepte greșeala și va fi răsplătit. 

            Fiecare elev  primește o fișă cu o floare.În mijlocul ei trebuie să scrie prenumele mamei, iar pe 
petale câteva cuvinte care o caracterizează pe aceasta. 

           Se realizează împreună cu mămicile o felicitare cu ocazia zilei de 8 Martie, iar elevii vor scrie 
fiecare câte un mesaj pentru mamă. 

          Se cântă cântece dedicate acestei zile speciale din viața fiecăruia, pentru mămici, bunici, 
mătuși. La sfârșitul programului artistic se cântă „La mulți ani!” tuturor mămicilor. 
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BEILICIU GABRIELA 

MANOLE AURORA CAMELIA 
PROIECT DE ACTIVITATE 

 
 Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 
 Tema:  Felicitare pentru mama mea 
 Tip de activitate: Formarea de priceperi și deprinderi 
 Scop: Stimularea expresivității și creativității prin activități practice 
 Clasa: I A 
 Aria curriculară: Tehnologii 
 Disciplina: AVAP 
 Cadre didactice: ~ prof. învățământ primar Beiliciu Gabriela 

    ~ prof. itinerant și de sprijin Manole Aurora Camelia 
           COMPETENȚE GENERALE 
 Formarea priceperilor și deprinderilor de a decupa, asambla și lipi diferite materiale pentru 
confecționarea de obiecte decorative/ decorațiuni; 
 Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente şi 
valorificarea acestora; 
 Dezvoltarea creativității și a simțului estetic; 
    COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple, selectând materiile prime, materialele, 
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate 

1.2 Promovarea produselor realizate pe baza unor criterii de calitate în vederea valorificării optime 
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

O1 – să plieze hârtia; 
O2 – să decupeze pe contur; 
O3 – să asambleze părțile unei flori; 
O4 – să lipească pe carton 
STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic,  munca independentă, 
demonstrația și instructajul. 
 Mijloace de învățământ: lipici, foarfecă, hârie/ carton colorat, model de mărțișor. 
 Timp de lucru: 50 minute. 
 Modalități de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor/ 
comportamentelor corecte. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Mamă azi e ziua ta, 

Daruri nu ți-am pregătit, 
Dar în inimioara mea 
Loc iubirea și-a găsit. 

Ți-o dau cu dragoste, toată ! 
Deși-s mic, să o stii bine, 
Că micuța-mi inimioară 

Bate numai pentru tine ! 
Cu emoții copiii au venit la școală cu un prim gând: acela de a confecționa, cu toată dragostea, o 

felicitare pentru mama. Materialele au fost pregătite și plini de inspirație au început munca în murmurul 
cântecelelor adecvate temei: ‘De dragul tău, mămico!’, ‘Floricică de pe șes!’, ‘Mama!’, ‘Primăvara!’ și altele. 
Elevii au respectat modelul, dar ce a fost cel mai frumos a fost faptul că fiecare a personalizat felicitarea sa 
pentru a-și impresiona mama. Pe durata activității ochii copiilor au strălucit de dragoste, puritate, gingășie, 
drag și nerăbdare. Ora s-a terminat mult prea repede pentru cât de încântați au fost. Au ascuns felicitările 
în ghiozdane urmând să le dăruiască într-un moment special mamei dedicându-i și o poezioară. 

Aceste momente sunt unice atât în viața copiilor cât și a mamelor. Nu există cadou mai valoros decât 
acela ce vine din inimă. Impactul în sufletele mamelor a fost pe măsura surprizei, iar noi deja ne gândim la 
momentul pe care îl vom pregăti pentru anul viitor! 

LA MULȚI ANI, MAMA! Spunem și noi toți pentru toate mamele din întreaga lume! 
 

 

     

 
 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

15 
 

BEJAN CRISTINA 
 

Data: 9.03.2020 
Grădinița cu  P.P “Prichindel” Galați 
Nivelul I - Grupa Mijlocie “Winnie” 
Propunătoare: Bejan Cristina 
Tema anuală: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 
Tema de proiect: “Mama-i numai una” 
Subtema: “Mamă harnică și bună”  
Tema activității: “Mami, te iubesc” de Christophe Loupy și Eve Tharlet 
Mijloc de realizare: DLC + DOS + ALA II 
 

Desfășurarea activității 
 

1. Moment organizatoric: Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității. Copiii 
se vor așeza în semicerc, se vor saluta, vom completa calendarul naturii. 

2. Anunțarea temei și a obiectivelor: După descoperirea coșului cu turtă dulce sub  formă de 
inimioare, le voi spune copiilor că astăzi la Educarea Limbajului le voi spune poveste “Mami, 
te iubesc!”, iar la activitatea practică vom realiza o surpriză pentru mămici.  

3. Dirijarea învățării: Expun conținutul poveștii, folosindu-mă de inflexiunile vocii, mimică, 
gestică corespunzătoare, pentru a le trezi emoții copiilor. Poveste este expusă după 
următorul plan:  

 Într-o dimineață, cățelușul Lipici s-a trezit devreme și a plecat tiptil din casă de lângă familia lui, 
întrucât voia să afle ceva. 

 Ajuns la iaz, se întâlnește cu două rațe și le roagă să-i ofere un pupic în locul indicat de către 
acesta, adică pe obraji. Rățuștele i-au oferit pupicul, iar Lipici și-a văzut mai departe de drum. 

 În continuarea drumului, ajunge la pășune unde se întâlnește cu un căluț pe care îl roagă să-I 
ofere un pupic, dar de data aceasta să fie pe frunte. Astfel, căluțul nostrum s-a aplecat și l-a 
pupat pe cățeluș pe frunte, iar acesta și-a văzut mai departe de drum. 

 În drumul lui, acesta a ajuns la o purcică ce se tăvălea în noroi și pe care a rugat-o să-I dea un 
pupic, doar că acum pupicul să fie vârful nasului. Așa că porcușorul ia oferit pupicul, iar Lipici 
și-a văzut mai departe de drum. 

 A mers mai departe, iar în fața unei grădini s-a întâlnit cu un iepuraș, pe care l-a rugat să-I dea 
un pupic, dar acum pupicul să fie oferit pe gâtul lui. Iepurașul, uimit, ia oferit cățelușului 
nostrum pupicul dorit, iar acesta și-a văzut mai departe de drum. 

 În drumul lui spre casă, s-a întâlnit cu un fluturaș galben, pe care și pe acesta l-a rugat să îi 
ofere un pupic, doar că de data aceasta, pupicul să fie dat pe botic. Plecându-și aripile, 
fluturașul galben ia oferit cățelușului pupicul, acesta mulțumindu-I pentru pupic și și-a 
continuat drumul către casă. 

 Acasă, îl așteptau toți îngrijorați, mai ales mămica acestuia, iar când l-a văzut ia dat un ditamai 
pupicul. Acesta, după pupicul mamei, a exclamat:  

“Un pupic de rață de revigorant. 
Un pupic de cal e călduros. 
Un pupic de porc e tandru. 
Un pupic de iepure e delicat. 
Un pupic de fluture e minunat …  
Dar cel mai dulce pupic din lume este al tău, mami!”  
Obținerea performanței: Pe cântecul “Mărțișoare, mărțișoare” se va face tranziția spre 

activitatea din cadrul DOS – “Chipul mamei”.  
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După intuirea materialului primit pe măsuțe, copiii vor fi anunțați că la activitatea practică vor 
realiza chipul mămicilor lor. 

Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor folosi pentru realizarea temei propuse. Vor 
privi cu atenție modelului educatoarei.  

4. Asigurarea retenției și a transferului: Preșcolarii sunt invitați să viziteze centrele de 
interes 

deschis. La centru Bibliotecă – copiii vor avea de citit imagini din poveste și de așezat în imaginile în 
ordinea lor 

cronologică. Copiii vor fi sprijiniți pe tot parcursul activitații. 
La centrul Joc de masă – copiii vor avea de îmbinat întregul din bucăți, apoi le vor lipi pe carton 

folosindu-se de imaginea suport.  
La centru Artă – se va desfășura activitatea practică cu toate etapele ei. Voi avea grijă de 

toți 
preșcolarii pentru a trece fiecare la centrele de interes punând accent pe Bibliotecă și Artă. Lucrările 
finalizate vor fi expuse și apreciate.  
Închierea activității: Se fac aprecieri globale asupra desfășurării activității. Activitatea se va încheia cu 

jocul distractiv : “Scăunelele muzicale 
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BISTRIAN NICOLETA 
TEMA ACTIVITĂȚII: 8 Martie 
CLASA: a III-a D 
CADRU DIDACTIC: Bistrian Nicoleta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara 
PREZENTAREA PROIECTULUI 
TEMA  propusă este interesantă pentru copiii de toate vârstele. 
SCOPUL   este de a întări valorile familiale și de a sărbători femeile importante  din viața lor. 
Discipline/arii curriculare integrate: 

- Limba și literatura română 
- Arte vizuale și abilități practice 
- Muzică și mișcare 

OBIECTIVE: 
- Lecturarea câtorva opere în care autorii evocă imaginea mamei/bunicii; 
- Confecționarea unor cadouri pentru femeile dragi din viața lor; 

EVALUARE: 
- Expoziție cu lucrările copiilor 
Elevii au discutat despre semnificația zilei de 8 Martie, au citit câteva opere literare în care autorii 

evidențiau sacrificiul matern, au interpretat cântece dedicate mamei și au confecționat cadouri 
pentru femeile dragi din viața lor.  
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BOROȘ IOANA BIANCA 
MAMA-ÎNGER PĂZITOR 

Prof.inv.preșc.BOROȘ IOANA BIANCA 
                                              Școala Gimnazială Nr 1 Abram, Județul Bihor 

 
 

         Sunt multe lucruri pe lume despre care s-au scris lucruri frumoase, dar pentru mine cel mai drag 

și mai scump cuvânt este „mama”.  

          Mama, acel cuvânt magic și frumos cu putere fermecată, reprezintă ființa cea mai iubită și 

indrăgită de mine de pe pământ.  

          Dacă cineva mi-ar spune să-mi descriu mama, aș spune că: ,, Mama mea este o ființă gingașă și 

frumoasă. Părul său este scurt și vopsit , iar ochii ei mari sunt ca două diamante pline de căldură, 

blândețe și ințelepciune. Niciun trandafir nu o poate intrece in frumusețe și niciun ghiocel in 

delicatețe. Mâinile sale sunt agere și catifelate. Glasul său melodios imi străbate inima și mi-o umple 

de bucurie și fericire, iar privirea sa este blândă și luminoasă sufletul său este plin de bunătate și 

ințelegere.  

Aș putea spune că mama este un inger trimis din cer pentru a mă ajuta să trec mai ușor peste 

greutățile vieții, fiindu-mi alături atunci când am nevoie de sprijin.                                                                                                                                                                      

Ea este cea care ne-a dat viață, ne îngrijește în fiecare zi, ne veghează atunci când   suntem 

bolnavi, ne dă sfaturi bune, se bucură și suferă alături de noi. De aceea când vorbesc despre mama 

mea, cuvintele sunt prea puține și prea sărace ca să poată zugrăvi chipul mamei mele Mama 

înseamnă prieten, sfătuitor, protector, mama înseamnă totul pentru mine și de aceea o apreciez 

foarte mult.  Sânge din sângele ei și carne din carnea ei am luat, brațele ei m-au legănat, a vorbi de la 

ea am învățat și primii pași i-am făcut cu ajutorul ei. Mă poartă mereu în rugăciunile ei, iar firele albe 

din părul ei și ridurile de pe față sunt pentru grija ce o poartă mie și familiei mele. 

Niciodată nu îi voi putea mulțumi pentru ce face pentru mine zi de zi, pentru dragostea și 

grija care mi-o poartă, de aceea aș vrea să știe ce mândră sunt că am așa mamă iubitoare. Chiar dacă 

sunt mică și nu pot face lucruri mari  vreau să o fac mândră de mine.                                                                              

Sunt un copil fericit și bogat că o am pe mama lângă mine 

Ii promit ,ca atunci când voi deveni o persoana adultă, iar ea va imbătrâni, o voi respecta 

mereu și ii doresc multă sănătate, fericire, pace sufletească, liniște, viață lungă și tot ce există mai 

bun pe lume! 

La multi ani, mămica mea cea bună! 
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Fişă de evaluare -Inimioare pentru mama 

 

1.  Numară inimioarele şi încercuieşte cifra corespunzătoare. Colorează prima şi a şasea 

inimioară. 

               

                    1     7     4    9     2     8     5     3      6    

2. Desenează în spaţiul liber atâtea inimioare încat, în total, pe fiecare piesă de domino să ai 

atâtea cât îţi indică cifra.  

                                                  8                                                                     8  

 
            

                                  
            

                               

   

               8  8 

 
            

                                 
            

                               

 

3. Numără inimioarele de mai jos şi scrie pe etichetă cifra corespunzătoare. 

 

  

4.Continuă șiragul de mărgele pentru mama ta, respectând ordinea dată. 

  

http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87
http://www.google.ro/imgres?q=imagini+de+colorat+cu+inimioare&start=89&hl=ro&biw=1192&bih=456&tbm=isch&tbnid=GbZ4KvII9YBnFM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/colorat/colorat-inimioare-plansa-de-colorat-planse-de-colorat-desen-de-colorat.htm&docid=Sob3U6zrNmsmVM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_x9C82BKvB2Y/S9AeS07ETbI/AAAAAAAAFDQ/CKKv9JrriMw/s1600/inima+clipart+an.jpg&w=624&h=555&ei=ufw0UZ38NZDYsgb1toHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=5&sig=118445012116583332364&page=5&tbnh=131&tbnw=147&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=74&ty=87


       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

20 
 

BUDURU JANINA 
Tema activității: Mama – cuvântul cel mai iubit  

Clasa: a VI-a 

Cadru didactic : Buduru Janina  

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ~Ion Barbu ~ Giurgiu, Jud. Giurgiu 

Desfășurarea activității:  

  Această activitate s-a desfășurat cu participarea  elevilor din clasa a VI-a. Începutul lunii 

martie este dedicat sărbătoririi mamelor din întreaga lume. La acest eveniment sunt implicați toți 

copiii care în limita posibilităților fiecăruia vor să aducă un omagiu celor care le-au dat viață și care le 

călăuzesc pașii spre a porni pe drumul care îi va ajuta să devină oameni de nădejde ai societății de 

mâine.  

În realizarea acestei activități elevii își pun în practică talentul și măiestria artistică prin care 

vor să demonstreze cât de mult își iubesc ei mamele. Elevii participanți la acest concurs prin lucrările 

realizate au avut prilejul să-și exprime dragostea și admirația față de mamele lor redate prin 

așternerea pe hârtie a gândurilor și sentimentelor nutrite față de ființa cea mai dragă – mama. 

Cadrele didactice de sex feminin fiind considerate a doua mamă pentru elevi au primit din partea 

acestora câte o felicitare realizată de aceștia cu toată dragostea având prilejul de a le adresa 

adjectivul care să scoată în evidență o caracteristică a acestora. O parte a materialelor realizate au 

fost folosite pentru realizarea unei expoziții (felicitări și creații literare) iar cealaltă parte a 

materialelor au fost oferite doamnelor profesoare dovedindu-le stima și respectul pe care îl au față 

de acestea.  

Obiectivul acestei activități a fost scoaterea în evidență a respectului pe care îl au elevii față 

de mame și față de femei în general.   

În urma analizei lucrărilor au fost premiați elevii:  

Premiul I – Îngerul meu păzitor    – Moțoc Mary -  clasa aVI-a  

- Cuvântul magic,  mama   - Nica Antonio -  clasa aVI-a 

Premiul II – Mama, ființa cea mai dragă – Niculescu Maria   – clasa a VI-a 

Premiul III – Mama – Bîlgăr Doinița – clasa a VI-a 

- Mama – Căciulan Andreea – clasa a VI-a  

Mențiune : Lipsa mamei pentru un copil - Duliba Andra  – clasa a VI-a  
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BURCĂ – TUTUNARU GEANINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINÂTI CUVÂNT 
CLASA: I A 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR BURCĂ – TUTUNARU GEANINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 15, BRAȘOV  
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINÂTAI CUVÂNT 
 

Cea mai însemnată persoană din viața fiecăruia, primul cuvânt pe care îl rostim, cea care ne 
învață să iubim și să dăruim iubire este mama. Orice copil vede în mama lui o fiinţă măreaţă, 
puternică precum o stâncă în marea învolburată şi totuşi, în acelaşi timp, o fire blândă, o zână ce a 
coborât din tărâmul basmelor pentru a fi alături de el. La începutul primăverii, când natura învie, 
sărbătorim ziua mamei, moment în care copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă 
plenar în creaţii literare, creații plastice sau colaje. Prin cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii, cei mici 
îşi exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de mamă și de sosirea primăverii. Noi ne-am propus 
să sărbătorim acest eveniment prin activități care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 
construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul  , învățarea, munca și creația 

În cadrul activității realizate cu elevii clasei I A, am urmarit o prezentare ppt cu diferite poezii 
dedicate mamicilor, copiii au spus la ce se gândesc când aud cuvântul „mama”, au spus care sunt 
motivele pentru care își iubesc mamicile, au desenat portretul mamicilor și au cântat cântecele 
dedicate zilei de 8 Martie. 

Copiii au creat apoi un tablou folosind tehnica șervețelului pe care l-au oferit mămicilor cu 
ocazia zilei de 8 Martie.  

La finalul activității am ieșit împreună cu copiii în curtea școlii și am format cu desenele 
realizate de ei o inimă pentru mămici. 
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CATANA VIORICA 
Scoala  Gimmaziala,,Grigore Moisil,, Ulmeni  
Loc.Ulmeni, Jud.Calarasi 
Catana Viorica                                                 
                                          FIŞĂ DE ACTIVITATE 
 

1. Titlul activităţii: ,,Serbari şcolare ,, 
2. Tipul activitatii:cultural-artistica 
3. Modalitate de organizare: in clasa 
4. Locul de desfasurare:Scoala  Gimnaziala,,Grigore Moisil,, Ulmeni 

                                                 Clasa a II-a 
5. Participanti: elevii clasei a II-a,parinti, bunici fraţi mai mari şi mai mici,cadre 

didactice,personalul nedidactic al scolii 
6. Coordonator: prof.inv primar,Catana Viorica 
7. Data desfăşurării : 7 martie 2020 
8. Durata activităţii: 1-7 martie 2020 

 
              

Argument 
 Educatia se realizeaza prin actiuni educative. Unele dintre aceste actiuni educative se afla in 
afara sistemului de invatamant, dar este menit sa atinga scopurile pedagogice identificabile.   De 
aceea, scoala nu ramane indiferenta fata de marea bogatie de forme de educatie extrascolare pe 
care se structureaza comunicarea umana contemporana. 
 In acest sens,consideram ca fiind  de mare ajutor activitatile artistice pregatite îin cadrul scolii 
cu anumite ocazii : serbarile de Craciun, serbarile de 8 Martie, serbarile de sfarsit de an scolar, etc. 
 Toate acestea sunt un prilej de a imbina frumos arta cantecului cu euritmia. De altfel, pe 
aproape intreaga perioada scolara, cantul si cuvantul merg mana in mana. 
Traditiile şi obiceiurile de la noi din sat încep a pieri una câte una. Nu ne rămâme nouă ca dascăli 
,decât să încercam a duce mai departe prin pregătirea elevilor ceea ce a mai rămas din acele 
frumoase datini. 
Activitatea se desfăşoară ca parte integrantă a Proiectului în derulare ,,Obiceiurile la noi în sat,, 

 
              Obiectivele :  
 să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de primavara; 
 să conştientizeze semnificaţiazilelor de 1şi 8 martie;  
 să se sensibilizeze la bogăţia şi frumuseţea literaturii populare; 
 să devină pasionaţi al căutării, descoperirii celor mai semnificative taine ale artei tradiţionale 

şi să-şi  exprime  în mod liber păreri şi propuneri ; 
 să  pregătească o expoziţie  cu  desene si obiecte adecvate  sărbătorilor primăverii.     
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9. Resursele: 
a. Umane : elevii clasei a II-a, parinti,bunici ,cadre didactice,peronal nedidactic    

 b.materiale: ornamente pentru primavara,1 Martie,8 Martie, programul de serbare. 
Descrierea activităţii : 

  Activitatea se desfasoara în sălile de clasa. 
Sălile de clasă au fost amenajate, au fost decorate cu podoabe de primăvară confecţionate chiar de 
elevii din clasle respective,au fost împodobiţi pomişori  iar copiii au prezentat un mic program 
artistic.S-a amenajat  o expozitie cu lucrarile realizate in orele de abilitati practice si în cadrul 
activităţilor transdisciplinare. 
    
      Parintii au fost incantati de lucrarile expuse şi au urmărit cu atenţie şi emoţie programul artistic 
prezentat de elevi. 

       Ca de fiecare dată, mamele şi bunicile au primit un mic dar lucrat chiar de mâinile copiilor. 
10. Rezultate aşteptate: 
   a. cunoasterea semnificatiei zilelor de 1 si 8 martie;  
   b. prezentarea programului artistic cat mai expresiv si convingator; 
   c. organizarea unei expozitii cu lucrarile realizate. 

  Modalităţi de evaluare a activităţii: 
                          a. expozitia cu lucrarile elevilor ; 
                        b. serbarea scolara. 

Rezultate înregistrate: 
a. o activitate placuta la care elevii au participat cu interes; 
b. interpretarea poeziilor ,a  cantecelelor  in mod placut şi cu emoţie; 
c. expozitie cu lucrarile elevilor. 

 
13. Sugestii, recomandări: 
  

Cadrele didactice le recomanda elevilor sa sarbatoreasca ziua martisorului si ziua mamei, pentu a 
respecta traditiile si obiceiurile. 
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CERNENCU RODICA 
Tema activităţii desfǎşurate: “Mamei,primăvara-n dar!” 
Coordonator: prof. înv. primar CERNENCU RODICA 
 Data desfǎşurǎrii: 01.03.2020  
Durata activității: 45 minute  
Grup țintă: elevii clasei a II-a 
 Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 
Obiective propuse:  
Dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, îndemânării și creativității; 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;  
a 
Resurse umane  : *Cadre didactice: 1  
                                *Elevi: 19  
Resurse materiale: culori, coli, cartoane, lipici, felicitări confecționate de elevi, 
Descrierea activității: În debutul activității cadrul didactic a îndrumat elevii să confectioneze 
mărțișoare pentru mămici .  Copiii sunt foarte încântați, atenți și foarte creativi.  
Modalități de evaluare: -finalizarea mărțișoarelor și felicitărilor pentru mămici  
Rezultate înregistrate: - felicitări realizate de copii 
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CHIRICĂ ADRIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,SURPRIZE PENTRU MĂMICI,CU DRAG DE LA PITICI!,, 
                              -mărțișoare,lalele,broșe,casete pentru bijuterii 
                                            Activitate integrată-ARTE 
CLASA: A III-A  D 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar  CHIRICĂ  ADRIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9,,Nicolae  Orghidan,,BRAȘOV 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
             Activitatea integrată a avut ca scop realizarea unor produse pentru mămicile copiilor.Ea a 
inclus și cunoștințe acumulate la Limba și literatura română și Științele naturii,despre semnificația 
mărțișorului,Ziua Internațională a Femeii și anotimpul primăvara(florile de primăvară,lunile de 
primăvară). 
             S-a citit elevilor Legenda mărțișorului și s-a prezentat un PPT despre Ziua Internațională a 
Femeii.Deasemenea am prezentat o planșă cu anotimpul Primăvara și am discutat-o cu elevii.Au 
observat florile de primăvară,ce culori pot avea ele și am enumerat  lunile acestui 
anotimp,schimbările care au loc în natură,cât și sărbătorile primăverii. 
             Activitatea s-a desfășurat pe durata a trei ore.În prima oră am realizat mărțișoare din hârtie 
colorată(floricele colorate,frunzulițe,ghiveci mic).Acestea au fost asamblate și lipite pe un cartonaș 
oval.A doua oră au pictat broșe din ipsos ,lalele din polistiren și casete din lemn pentru bijuterii. 
             A treia oră am realizat o expoziție cu lucrările obținute de cei mici.Fiecare elev și-a folosit 
propria creativitate,iar din mânuțele lor au ieșit adevărate opere de artă. Acestei expoziții i-am dat 
titlul,,SURPRIZE PENTRU MĂMICI,CU DRAG DE LA PITICI!,,  
           Activitatea nu a avut doar patru câștigători,ci toată clasa,deoarece toți eleviii au lucrat 
frumos,curat,respectând cerințele,pașii de lucru,folosindu-și din plin creativitatea,după cum se poate 
vedea din imaginile de mai jos. Produsele realizate de Piticii Albei ca zăpada din clasa a III-a D,de la 
Șc.Gimn.nr.9,,Nicolae Orghidan,,din Brașov: 
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CUCOŞ SANDA - MONICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mesaje de mulţumire pentru Mama”  

CLASA/GRUPA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Cucoş Sanda - Monica  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr.145, Sector 2, Bucureşti  
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
    
    Elevii participanţi au formulat cateva argumente care susţin afirmaţia descoperită în interiorul 
păpuşii Matrioska: ,,Mama mea e o Super-Femeie”. 
    Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui teatru de păpuşi de mână: fiecare elev a formulat câte un 
mesaj oral în care a prezentat informaţii privind unele activităţi ale Mamei, pentru a evidenţia 
calităţile sufleteşti ale acesteia. Păpuşile mânuite de elevi i se adresau unei mascote (întruchiparea 
Mamei). 
    Elevii au formulat mesaje de genul:  

-  ,,Mama mea găteşte foarte bine.”; 
-  ,,Mama are grijă de mine aşa cum trebuie.”;  
- ,,Eu şi mama ne jucăm multe jocuri antrenante, în timpul liber.”;  
-  ,,Mama mă iartă atunci când greşesc.”;  
-  ,,Mama îmi dă sfaturi valoroase pentru viaţa mea.”;  
-  ,,Mama m-a învăţat să fiu bun, cinstit, generos şi harnic.” ... 

    Apoi, elevii au scris mesaje de iubire şi de mulţumire adresate Mamei, pe nişte bileţele în formă de 
inimioare (decupate de ei). Le-au prezentat şi colegilor şi le-au introdus în Cutia Sentimentelor (o 
cuitie de bomboane reciclată, având formă de inimă). 
    Exemple de mesaje: 

- ,,Mama, te iubesc mult!”; 
- ,,Mamica mea, eşti cea mai dragă fiinţă de pe Pământ!”; 
- ,,Mama, îţi mulţumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine!”; 
- ,,Mami, eşti persoana cea mai valoroasă pentru mine!”; 
- ,,Mama, îţi mulţumesc pentru grija ce mi-o porţi!”. 

    Doamna învăţătoare le-a spus elevilor că mesajele vor fi citite de Mamele lor la prânz, când vor 
veni să îi ia acasă şi că în mod sigur vor fi plăcut surprinse. 
    Au fost reactualizate câteva versuri despre Ziua de 8 Martie (,,Mama” – George Coşbuc; ,,Mamă, 
azi de ziua ta...”; ,,Ziua Mamei”; ,,8 Martie”; ,,Poezie pentru Mama”; ,,Mama”). 
    Au fost repetate cântecele despre Mama învăţate în orele de Muzică şi mişcare:  

- ,,Lângă tine, Mama mea”; 
- ,,Mama”; 
- ,,Cântec de leagăn”; 
- ,,De Ziua ta, Mămico...”. 

     
    ,,Inima Mamei este sala de clasă a copilului.” (Henry Ward Beecher) 
    ,,Multe minuni sunt în univers, dar capodopera creaţiunii e tot inima unei mame.” (Ernest Bersot) 
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DAN ELENA 
MAMA 

        Elevii- Dancs Tania, Cilian Gabriela, Rus Veronica, Rus David - clasa a VI-a 

 

                                               Școala Gimnazială Romuli 

                                                  Prof. coord. Dan Elena 

 Ea, ființa ce ne-a dat viață, 

 Printre flori cea mai semeață, 

 Mama are suflet sfânt, 

 Rază caldă pe pământ. 

 

            Primii pași când i-am făcut, 

            Brațul mamei m-a ținut, 

Și primul cuvânt rostit, 

Mamei i l-am dăruit. 

 

Când la școală am intrat, 

Ea, de mână m-a luat, 

Mi-a spus plină de răbdare, 

De-aici ai să ajungi om mare! 

 

Mamă, azi, de ziua ta,  

Ți-am adus doar dragostea, 

Pentru toate-ți mulțumesc, 

Și îți spun cât te iubesc! 

                                        Mama, cel dintâi cuvânt... 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

31 
 

      

 

 

 

       

 

      La mulți ani, tuturor mamelor  !!! 
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DASCĂLU SILVIA           
MAMA- CEL DINTÂI CUVÂNT 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, DASCĂLU SILVIA 

 

TEMA PROIECTULUI: ” DIN SUFLET, PENTRU MAMA! ” 

CLASA/GRUPA:  a IV-a C 

CADRU DIDACTIC: DASCĂLU SILVIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, GALAŢI 

PERIOADA:28 FEBRUARIE-06 MARTIE 2020 

OBIECTIVE: 

-cultivarea dragostei faţă de fiinţa cea mai dragă, mama; 

-dezvoltarea aptitudinilor artistice; 

-stimularea creativităţii şi a simţului estetic. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

          Primăvara aduce de fiecare dată bucuria renaşterii naturii, mărţişorul, flori şi ziua mamei.  

           Activitatea noastră  a debutat, vineri, 28.februarie. Elevii clasei a IV-a C de la Şcoala Gimnazială 

Nr.33, Galaţi au confecţionat cu drag mărţişoare şi felicitări pentru mame, bunici şi surori. 

           Pentru mărţişoare s-a utilizat tehnica origami. Elevii au decupat după şabloane frunza de nufăr 

şi floarea, au pliat petalele florii şi au lipit cele două elemente. Şnurul de mărţişor a fost capsat pe 

frunză. Au fost scrise mesaje simple de felicitare cu ocazia zilei de 1 Martie  şi introduce în floare 

(petalele florii se puteau închide şi deschide). 

          Luni, 2 martie, micuţii au confecţionat felicitări . Elevii au decupat petalele ghioceilor din 

dischete demachiante şi  frunze din hârtie cartonată în nuanţe de verde.  Vaza a fost decupată după 

şablon şi perforată cu diferite modele. Elementele decupate au fost asamblate şi lipite, iar şnurul de 

mărţişor nu a lipsit. 

          Cadoul pentru mama a fost confecţionat în zilele de  miercuri, 4 martie şi vineri, 6 martie. 

Şcolarii au colorat , au decupat şi asamblat un ,,trofeu,, în forma cifrei 8, după şablon. Au decorat în 

mod creativ lucrarea cu diferite elemente: buburuze din hârtie, fluturaşi ,floricele, sclipici, mesaje 

specifice, ş.a.  

                 Elevii au completat şi colorat o diploma pentru mama, iar cadoul a fost întregit cu un 

ecuson confecţionat la ora de religie. 

              Micii şcolari au lucrat ,, din suflet, pentru mama,, în cadrul activităţilor de  proiect, iar 

atmosfera plăcută a fost întreţinută de un fundal muzical cu cântece de primăvară din repertriul 

clasei. Podusele activităţii au fost prezentate într-o expoziţie pe holul şcolii, iar elevii au primit 

diplome de premiere. 
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DEDIU AFINA 
PRIMĂVARĂ - ARMONIE ŞI CULOARE 

                    Înv. Dediu Afina Școala ”Dimitrie Cantemir ” Matca 
Venirea primăverii reprezintă pentru tot mediul înconjurător o trezire la viaţă, o reînviere a 

sunetelor şi culorilor, a simţurilor şi sentimentelor. Copilul trăieşte imens minunata stare de freamăt 
lăuntric pulsând în permanentă  armonie cu mediul înconjurător. Semnificaţiile fenomenelor, fiinţelor 
şi obiectelor se leagă la copil de experienţa sa de viaţă, de trăirile sale afective şi motivaţionale. 

Şi pentru elevii clasei a III-a , primăvara a fost un prilej de bucurie iar natura verde a constituit 
un loc de visare stimulând imaginaţia creatoare a fiecăruia . Conduşi de doamna învăţătoare Dediu 
Afina elevii acestei clase au făcut plimbări în aer liber, în parcul din apropierea comunei noasre 
Matca, iar în cadrul orelor de abilităţi practice şi a celor de educaţie plastică  au  realizat mărţişoare şi 
felicitări pentru a le dărui celor dragi. Aceste lucrări au fost expuse pe panoul din clasa noastră iar în 
cadrul Serbării de 8 Martie au fost înmânate mamelor însoţindu-le cu un zâmbet cald şi curat. 
Mamele acestor copii s-au bucurat mut de realizarea propriilor odrasle îmbrăţişându-i cu căldură. 

În cadrul orelor de Limba româna am propus elevilor mai multe poezii in care era elogiata 
mama- fiinta cea mai dragă tuturor. Am recomandat elevilor poezia ”Cea mai scumpa de pe lume de 
Nichita Stanescu. Pentru început am solicitat elevilor citirea poeziei prin diferite modalitati     ( cate 
un vers, selectiv, in cor), urmata de recitarea ei. Adresez intrebari referitoare la titlul, autorul, 
structura poeziei si mesajul transmis.  
Care este ființa cea mai dragă vouă?(mama) 
Ce rol credeți că are mama în viața voastră? Pentru intelegerea mesajului poeziei am realizat cu elevii 
mai multe exercitii: 

1. Explozia stelara 
Elevii trebuie sa alcatuiasca intrebari pornind de la cuvintele cheie: Cine? De ce? Unde? Ce? 
Cand? Si sa raspunda la aceste intrebari. 

       2. Exerciții aplicative” 
Scrie numele celor care raspund la intrebarea din poezie. 
Ajută puii să îşi găsescă mamele, folosind linii:  
     miel                  vacă  
     ied                             iapă  
     boboc                 oaie  
    mânz                 capră  
     viţel                   raţă 
 
          3.Joc didactic” 
             Adevarat sau fals 
* Spune  dacă este adevărat (A)sau fals (F): 
     (   ) Peştii se înmulţesc prin ouă. 
     (   ) Zarzării înfloresc în anotimpul vara.  
     (   ) Tigrul trăieşte la Polul Sud. 
     (   ) Martie este prima lună a primăverii.  
     (   ) Ursul nu hibernează în timpul iernii. 
     (   ) Calul se înrudeşte cu zebra. 
     4.          Metoda Ciochinele Lucru in perechi” 
            Propun spre rezolvare in perechi,  un exercitiu de completare  a  unui ciorchine-vom scoate in 
evidenta insusirile mamei: Completati ciorchinele cu insusirile mamei(bună, iubitoare, darnică, 
gingașă, calmă, harnică)  
   . Sunt expuse lucrarile elevilor si discutate in fata clasei. 
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       5.Fisa de lucru: 
1. Uneşte cuvintele cu înţeles asemănător: 2. Leagă cuvintele cu sens opus: 
 
     spune oferă spune                      nicăieri 
     scumpă dar scumpă                    niciunul 
     Pământ zice oferă                        tace 
 gingaşă fragilă iubeşte                    primeşte 
     cadou Terra toţi                          ieftină 
     dăruieşte dragă pretutindeni            urăşte 
 
 
 
 
3. . Desparte în silabe cuvintele: 
 peştişorii - ………………………. 
 ursuleţii - ………………………… 
  şerpişorii - ……………………… 
  tigrişorii - ……………………….. 
      mămicilor - …………………….. 

 
Mesajul poeziei: Cu ajutorul întrebărilor ajutătoare ghidez elevii la desprinderea mesajului 

poeziei: 
Este necesar sa ne iubim mama? 
Propun elevilor exercitii de aprofundare si intelegere a mesajului poeziei. 
Activitati in completare: 
 

  1.   Activitate integrată M.M.  
-solicit elevilor să identifice un cântecel învățat în titlul căruia se află cuvântul „mama”  
Copiii intoneaza cantecele invatate despre mama. 

2.  Sa alcatuiasca o poezie pornind de la cuvântul mama. Se citesc poeziile tuturor elevilor 
3. Activitate A.V.A.P. 

Elevii primesc cate o pălărie din carton iar ei trebuie sa o decoreze cu flori de primăvara care au fost 
pregătite în orele anterioare. Elevii lucreaza pe grupe ajutati daca este nevoie. La sfarsitul activitatii 
sunt expuse lucrarile elevilor . Se fac aprecieri asupra modului cum au lucrat si cum au reusit sa le 
realizeze. 
-solicit elevilor citirea poeziei prin diferite modalitati     ( cate un vers, selectiv, in cor), urmata de 
recitarea ei. 
-Adresez intrebari referitoare la titlul, autorul, structura poeziei si mesajul transmis.  
Care este ființa cea mai dragă vouă?(mama) 
Ce rol credeți că are mama în viața voastră? 

 
„Explozia stelară” 

-reamintesc paşii metodei; 
-cer câte unui elev să fomuleze întrebări; 

 (Anexa 2) 
 
 
„Exerciții aplicative” 
*Scrie numele celor care raspund la intrebarea din poezie. 
*Ajută puii să îşi găsescă mamele, folosind linii:  
     miel                  vacă  
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     ied                   iapă  
     boboc      oaie  
    mânz     capră  
     viţel                   raţă 
 
„Joc didactic” 
Adevarat sau fals 
* Spune  dacă este adevărat (A)sau fals (F): 
     (   ) Peştii se înmulţesc prin ouă. 
     (   ) Zarzării înfloresc în anotimpul vara.  
     (   ) Tigrul trăieşte la Polul Sud. 
     (   ) Martie este prima lună a primăverii.  
     (   ) Ursul nu hibernează în timpul iernii. 
     (   ) Calul se înrudeşte cu zebra. 
 
„Lucru in perechi” 
-Propun spre rezolvare in perechi,  un exercitiu de completare  a  unui ciorchine-vom scoate in 
evidenta insusirile mamei, care va fi intregit pe o plansa. 
(Anexa 1) 
Este necesar sa ne iubim mama? ghidez elevii spre desprinderea si formularea mesajului poeziei 
Activitate integrată M.M.  
-solicit elevilor să identifice un cântecel învățat în titlul căruia se află cuvântul „mama”  
-recomand interpretarea cântecelului 

Fişă de lucru 
-solicit elevilor rezolvarea sarcinilor de lucru; 
-prezint elevilor rezolvarea corectă a fişei; 
-anunţ elevii că le vor primi a doua zi corectate; 
(Anexa 3) 
-fac aprecieri frontale cu privire la modul de participare al elevilor la lecţie; 
-transmite tema pentru acasă. - Spun copiilor că, acasă, îşi vor imagina şi vor scrie (în 6-7 rânduri) un 
dialog cu mama. 
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DEGAN LENUȚA 
TEMA:Îngerul numit.........MAMA 
ȘCOALA: GIMNAZIALĂ ȘEULIA DE MUREȘ 
ÎNV:DEGAN LENUȚA 
CLASELE: III-IV 
 
Introducerea serbării de 8 Martie : 
 
Alesia (povestitor): 
   - Cărarea unei femei este presărată cu flori , dar de obicei,ele nu înfloresc înaintea pașilor ei,ci în 
urma lor. 
     Cu o zi înainte de nașterea sa , pruncul L-a întrebat pe Dumnezeu: 
           
 ( Pruncul și Dumnezeu sunt în spatele grupului,ascunși , li se aud doar vocile.Apar când copilul se 
naște.) 
 
Daniel (pruncul): 
     -Eu nu știu pentru ce merg în această lume.Ce trebuie să fac? 
David (Dumnezeu): 
      -Eu îți voi dărui un înger , care întotdeauna îți va fi alături, el îți va explica tot. 
Daniel: 
     - Dar cum îl voi înțelege , doar nu știu limba pe care el o vorbește? 
David: 
     - Îngerul te va  învăța limba lui.El te va păzi de toate grijile și nevoile. 
Daniel: 
     - Dar când mă voi întoarce la tine? 
David: 
     -Îngerul îți va spune tot. 
Daniel: 
    - Dar nu știu cum îl voi numi? 
David: 
      -Nu contează cum îl vei numi , el are multe nume. Tu îi vei spune...MAMA. 
 
(Se ridică și pruncul și Dumnezeu și fac parte din serbare în continuare.) 
 
Daniel: 
      
Când am zărit de prima dată 
Lumina zilei pe pământ, 
Văzui de mine apropiat, 
Un chip plăcut și-atât de blând! 
Privea la mine și zâmbea, 
Aceasta era…mama mea ! 
 
............................................................................................................................................................ 
 
PREGĂTIREA  SURPRIZELOR  PENTRU  MAME 
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DINDIRI   CARMEN 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,LA  MULȚI  ANI, MĂMICA  MEA!” –Tablou pentru MAMA (AVAP)  

CLASA:   I  

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar DINDIRI   CARMEN                                       
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ  DEVESELU 
DATA:  06 martie 2020 
LOCUL:  Sala de clasă 
SCOP:     Cultivarea dragostei și respectului pentru mama. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
      ,,Mamele au o vârstă unică;nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau mame 
urâte.Există doar MAME”.                                                      (Alba de Cespedes) 
 
    Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă și a reprezentat ora de AVAP. 
    Scopul a fost exersarea imaginației creatoare,a sensibilității și a gustului pentru frumos. 
    Obiectivele propuse au fost:să folosească corect materialele și tehnicile de lucru:conturare, 
decupare,lipire pentru realizarea temei cerute;să păstreze ordinea și disciplina în timpul activității;să 
se autoevalueze și să evalueze lucrările realizate pe baza criteriilor stabilite la începutul activității.În 
atingerea obiectivelor,s-au folosit   ca  metode și procedee:explicația, 
conversația,demonstrația,exercițiul. 
     Captarea atenției s-a făcut cu ajutorul cântecului:,,Familia mea”(www.youtube.com). 
S-au identificat personajele și rolul fiecăruia în familie.S-a evidențiat rolul personajului MAMA în 
familie și totodată importanța ce trebuie să-i fie acordată. 
      Au fost anunțate tema și obiectivele urmărite. 
      S-a prezentat fișa-model elevilor. 
      S-au explicat tehnicile de lucru. 
      S-au realizat exerciții de încălzire a musculaturii mâinii. 
     Climatul ambiental în timpul activității a fost unul relaxant și atractiv.Fondul muzical specific 
acestei teme a făcut ca originalitatea și creativitatea să apară pe lucrările elevilor. 
Aceștia au lucrat cu un interes deosebit ,îngrijit,fiecare dorind să-și demonstreze talentul creativ și 
dragostea pentru mama sa într-un mod cât mai original. 
     Fiecare elev a scris pe lucrare un mesaj scurt pentru MAMA.La sfârșitul activității,au fost apreciate 
cu aplauze cele mai frumoase și originale mesaje. 
     Evaluarea activității a fost realizată prin organizarea unei mini-expoziții cu lucrările elevilor. 
     Obiectivele propuse au fost atinse.Elevii și-au consolidat semnicația zilei de 8 Martie,au participat 
activ,au învățat cum să dăruiască o felicitare și cum să transmită prin lucrări potențialul lor 
creativ,emoțiile  și gândurile  bune celor dragi. 
      Felicitările au fost dăruite mamelor. Activitatea s-a încheiat cu intonarea cântecului:          ,,E ziua 
ta,mămico!”,dedicat tuturor MAMELOR din lume… 
      A fost o sărbătoare pe care am întâmpinat-o cu: veselie,bunătate,respect,iubire,căci am simțit 
copiii vibrând la înălțimea momentului,conștientizând valoarea inestimabilă a MAMEI. 
 
        LA  MULȚI  ANI ! 
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DOBRE IULIANA FLORENTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: "Mama, cel dintâi cuvânt " 

CLASA/GRUPA:  a II-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Dobre Iuliana Florentina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Gala Galaction Mangalia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Activitatea are două secvențe, după cum urmează:  

 "Dulceață de suflet pentru mama" : elevii scriu pe bilețele mesaje pentru mămici, pe care le 

vor așeza cu grijă într-un borcan. Vor eticheta  și vor orna  borcanul cu materialele puse la 

dispoziție (capac, fundiță roz, etichetă). 

 "Buchet de flori pentru mama": elevii au la dispoziție un carton verde, unul roșu/ roz, 

foarfece, lipici, sticker buburuză. Cu ajutorul brainstroming-ului și folosindu-se doar de 

materialele menționate, ca o provocare, vor avea de realizat un buchet de flori. 

 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

42 
 

DUCU DUȚULESCU ELIZA IONELA 
 
 

Mama – cel dintâi cuvânt 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
 Clasa a ll-a 
Cadru didactic: Ducu Duțulescu Eliza Ionela 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr.1 Poeni, Teleorman 
Scopul proiectului: 

 educarea sentimentului de dragoste și recunoștință față de mame, dezvoltarea sentimentelor 
de admirație și de prețuire față de ființele cele mai gingașe;  

 dinamizarea relației școală-familie-elev;  

 formarea relațiilor stabile din colectivul de părinți. Obiectivele proiectului: 

 să se familiarizeze copiii de 6 ani cu semnificația zilei de 8 Martie,  

 să exprime verbal emoții si sentimente de admirație pentru mama. 
 Desfăşurarea activităţii:  
În fiecare dimineaţă copilaşii vin însoţiţi de părinţi fiind prea mici. 
 De această data am complotat puţin şi cu tăticii ca în ziua de vineri, 8 martie, să ajungă la şcoală doar 
mămicile. Aici le-am pregătit o petrecere surpriză cu cântece, poezii si, bineinteles, spre deliciul 
copiilor multe dulciuri, suculeţe şi mult aşteptatul tort.  
Mămicile au luat loc pe scăunele cu comorile în braţe şi surprinse într-un mod plăcut au intrat repede 
în jocul nostru, în atmosfera de sărbătoare. Micii artişti le-au recitat poezii şi leau dedicat cântecele 
transmiţându-le cu multă emoţie toată dragostea lor. 
      Ca să nu-i lase singuri, doamna profesoară a inchinat şi ea o poezie mămicilor: „Cântec femeiesc” 
de Adrian Păunescu.  
    Mămicile au primit atât flori cât şi mici suveniruri create de mâinile micuţe ale micilor elevi. 
Activitatea s-a încheiat cu servitul, bineînţeles, al mult aşteptatelor dulciuri. 
 Într-o atmosferă plină de emoţie ne-am îmbrăţişat şi am promis de ambele părţi atât cadrele 
didactice, elevii , cât şi mămicile că vom continua şirul emoţiilor puternice!    
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DURBALĂ LUMINIȚA 

PLUGARU CRISTINA 
CLASA/GRUPA: mică ”Buburuzele” 

CADRU DIDACTIC: prof.: Durbală Luminița/Plugaru Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit nr. 16, Iași 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 
D.O.S.: Activitate practică – confecţionare: - colierul mamei 

- coronițe cu flori 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Se va purta o discuţie referitoare la tema principală a zilei şi importanţa acestei zile speciale 
pentru mame. Se va anunţa tema, obiectivele, modul de desfăşurare a activităţii. 

Materiale necesare:  
- grupa I: ață, mărgeluțe 
- grupa II: coronițe confecționate din carton/sârmă, flori din hârtie, lipici 

 Se face descoperirea materialelor aflate în boluri, pe măsuţele unde copiii îşi vor desfăşura 
activitatea. Are loc intuirea fiecărei lucrări care urmează a fi realizată. Se explică sarcinile de lucru ce 
le au de îndeplinit, în timp ce se urmareşte şi demonstrarea etapelor de lucu. 
Copiii sunt împărţiţi în două grupe: 

- o grupă de copii confecţionează colierul mamei și așează prin înșiruire mărgele pe ață. Se 
sugerează ca mărgeluțele să fie înșirate într-o anumită ordine ținându-se cont de modelul dat, dar se 
apreciază și imaginația și creativitatea fiecărui copil.  

- cea de-a doua grupă va avea la dispoziție materiale (elemente decorative: fâșie din carton, 
flori confecționate din hârtie/carton, lipici) ce urmează a fi  îmbinate după un model prezentat sau la 
libera alegere, pentru a putea confecţiona o coroniță. Se va supraveghea modul de realizare a 
lucrărilor, respectarea etapelor de lucru şi se va oferi ajutor copiilor care solicită acest lucru. În 
funcție de nivelul de vârstă al copilului se poate opta pentru:  

- confecționarea și decuparea florilor de către copii 
- folosirea altor aplicații, în funcție de imaginația fiecăruia 
La final, copiii vor prezenta lucrările realizate şi le vor aşeza la panoul expoziţional. Se va face 

evaluarea rezultatelor ţinându-se cont de acurateţea fiecărei lucrări şi a etapelor  de execuţie. 
 
Etape de lucru pentru lucrarea ”colierul mamei”: 
1. Se alege un fir de ață potrivit dimensiunii unui șirag de mărgele (poate fi folosită ață 

pescărească, ață obișnuită sau elastic subțire); 
2. Se ia câte o mărgeluță urmărind modelul dat (ex.: galben, roșu, verde, albastru sau 

mărgeluțe mici-mărgeluțe mari, etc.) și se întroduce pe unul din capetele firului de ață; 
3. Se continuă așezarea mărgeluțelor până ce toate mărgeluțele sunt înșiruite pe firul de ață 

sau până la terminarea firului de ață dacă acesta urmărește o dimensiune anume. 
Etape de lucru pentru lucrarea ”coronițe cu flori”: 

1. Se alege o fâșie de carton sau, după caz, o sârmă decorativă, crenguță, etc.; 
2. Se decupează și se confecționează flori de diferite tipuri/modele; 
3. Se aplică florile pe bentița suport în funcție de imaginația fiecăruia sau urmărind un model 
dat.  

4. Grupa mică ”Buburuze” 
5. prof.: Durbală Luminița/Plugaru Cristina 
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ENE VIORICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: "Dar pentru mama"(activitate practica) 
CLASA/GRUPA: mică "Buburuzele" 

CADRU DIDACTIC: profesor pentru învăţământ preşcolar,Ene Viorica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4 , Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:Activitatea va debuta cu o scurtă convorbire,având ca suport intuitiv 
câteva imagini cu mame şi copii. 
După ce se precizează că în curând va fi ziua mamei,copiii vor afla că va trebui să confecţioneze un 
cadou pentru fiinţele care le-au dat viaţă.Vor decora gentuţe pentru mamele lor.Educatoarea explică 
modul de lucru şi apoi acordă sprijin celor care sunt în dificultate.În final vor fi apreciate lucrările 
copiilor.Aceştia vor fi recompensaţi pentru străduinţa lor. Vor cânta cântecelul:" De ziua ta !" 
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FARCAȘ VIORICA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: FLORI PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: I și a III a 

CADRU DIDACTIC: Farcaș Viorica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Avram Iancu 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT:  
Mama, prima și cea mai importantă femeie din viața fiecăruia,  este cea care merită toată iubirea și 
atenția noastră și nu doar într-o zi specială,  toată viața.  
Răspândiți căldură și iubire de ziua femeii și nu uitați că iubirea înnobilează și vă face viața mai 
frumoasă alături de cei care vreți să trăiți. 
GRUP ȚINTĂ:  elevii claselor I și a III a 
SCOPUL PROIECTULUI 
- dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mama; 
 - îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la  primăvară, mărțișor și ziua femeii;  
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice, colaje, serbare 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
- să cunoască semnificația zilei de 8 martie și a mărțișorului;  
- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice, colaje; 
 - să cânte și să recite poezii dedicate zilei de 8 martie;  
- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 
Discuție despre însemnătatea zilei femeii - MAMA - ființa cea mai dragă 
Repetarea cântecelor pentru serbare 
Realizarea felicitărilor 
RESURSE: 
Umane: elevii claselor  I și a III-a 
Temporale: durata proiectului: două ore 
Materiale: hârtie glasată, hârtie creponată, perforatoare, foarfeci, lipici  
PRODUSUL FINAL: expoziție cu lucrările 
REZULTATE  SCONTATE: 
Participarea tuturor elevilor la activitate 
Formarea și dezvoltarea capacității creatoare  a  elevilor 
Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor 
EVALUAREA PROIECTULUI: 
Turul galeriei, expoziție de lucrări, diploma 
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FEDELEŞ IOANA 
TEMA ACTIVITĂŢII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA Pregătitoare  
CADRU DIDACTIC: Fedeleş Ioana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul “Mihail Sadoveanu”, Borca-Neamţ 
                           
 ARGUMENT   
                Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a 
femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe 
să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 
femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de 
care întregul univers nu ar exista.  
              Proiectul educaţional ,,Scumpă mamă, te iubesc!’’, se va desfăşura în perioada 4- 8 martie şi  
urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă 
de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 
SCOPUL: 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 
mamei. 
OBIECTIVE 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

                                                    
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Confecţionare mărţişoare, felicitare și diplomă pentru mama, 
dulceață de suflet pentru mama – activitate practică; 
 Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întrega lume ca fiind sărbătoarea internaţională a 
femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să 
ne mângaie uşor. În acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. 
 Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care 
întregul univers nu ar exista. 
 Am prezentat unui material power point despre primăvară. Copiii au prezentat schimbarile 
care vestesc sosirea acestui anotimp. Am discutat despre sărbătorile de primăvară: Mărțișorul, Ziua 
Femeii și Sfintele Paști. Dintre acestea cea mai apropiată sufletului este ziua mamei, 8 Martie. Elevii 
au arătat ce sentimente au pentru mama lor, de ce este considerată cea mai importantă ființă din 
viața lor și ce i-ar putea oferi cu ocazia acestei zile în semn de prețuire. Orice copil vede în mama lui o 
fiinţă puternică precum o stancă, dar în acelaşi timp, mama este o fire blandă, ca o zană ce coboară 
de pe tăramul basmelor, pentru a fi alaturi de noi. 
 Pe parcursul lunii februarie, la orele de AVAP, elevii au realizat aceste obiecte decorative 
pentru a le da în dar mămicilor de 1 și 8 Martie. Elevii clasei albinuţelor, iubitori ai activităților 
practice, s-au străduit să pregătească cadouri cât mai frumoase. Indiferent de rezultatul final, sunt 
siguri că vor aduce bucurie în sufletele mămicilor, acestea apreciind în primul rând că toate sunt 
făcute mânuţa lor. 
 Aceste daruri de suflet: mărţişoarele, felicitarea, diploma și borcanul cu dulceață, le vor dărui 
celor mai dragi ființe din viața lor. 
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FEDMAȘU IONELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani, măicuță dragă!  

CLASA/GRUPA: Grupa mica nr.1 

CADRU DIDACTIC: Fedmașu Ionela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit nr.37 Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Preșcolarii grupei mici nr.1 au participat la o activitate prin care prin 
intermediul lecturii educatoarei au aflat despre activităție mamei în familie și în societate. Ei și-au 
exprimat motivele pentru care își iubesc mama. Mesajul lor a fost transpus în desen prin implicarea 
copiilor în realizarea unor desene inspirate din tema sărbătoririi zilei de 8 Martie.  
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FRIPTU ANDREEA 
 
 
Cadrul didactic îndrumător: Friptu Andreea 
Grupa: Fluturaşilor – Mare Nr. 3 
Tema anuală: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Tema activității : “CHIPUL MAMEI” 
Domeniul experiential : Estetic – creativ 
Mijloc de realizare:  Pictură 
Grădinița : Nr.39, Brăila 
Scopul : Consolidarea deprinderii tehnice de pictură ,în vederea realizării unor lucrări artistico-
plastice,valorificând sentimente de respect , dragoste și admirație pentru ființa care ne-a dat viață, 
mama; 
Durata: 30 minute 
Obiective operaţionale : 
- să-şi exprime creativitatea prin elementele de limbaj plastic specifice picturii; 
-să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de mama prin culorile  folosite; 
Material didactic: planșă model , coli , palete pentru picture-galben , auriu, negru, maro, 
roșu..etc,recipient cu apă, pensule , șervețele umede . 
Desfăşurarea activităţii:  
Voi pregăti sala şi materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii. Realizez captarea atenţiei cu 
ajutorul cântecelului “ Un cuvânt- Mama”. Apoi, prezint copiilor tema, obiectivele activităţii si 
materialele de lucru.Înainte de a începe, vom face câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 
mâinii. Se reamintesc cerinţele oricărei lucrări:  respectarea temei, originalitatea, expresivitatea şi 
echilibrul compoziţional. Urmăresc, îndrum , ajut cu explicaţii  dacă este cazul.Nu voi interveni în nici 
un fel în lucrările elevilor.Pentru desfăşurarea activităţii în mod cât mai plăcut, copiii vor lucra pe 
fond muzical : cântece pentru mama , de primăvară . 
Evaluarea:  Voi  face aprecieri generale asupra modului de lucru. 
Vom evalua lucrările după următoarele criterii: 

 utilizarea corectă a tehnicii  
 obţinerea efectelor  plastice prin combinarea spontană a culorilor; 
 imaginea corespunde subiectului; 
 originalitate, creativitate. 
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GĂLĂȚAN NADIA LEONTINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: CE DRAGĂ-MI ESTE MAMA! 
CLASA/GRUPA: a VI-a B (elevi cu CES) 

CADRU DIDACTIC: GĂLĂȚAN NADIA LEONTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Scopul activității:  

Stimularea creativităţii și a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii cu 
materiale diverse, cu ocazia sărbătoririi mămicilor. 
Obiective: 
-Formarea abilităţilor de comunicare prin intermediul artei plastice; 
- Cultivarea abilităţilor de cooperare şi lucru în echipă, sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele 
proprii ; 
-Sensibilizarea copiilor faţă de :mamici, bunici, cadre didactice; 

Pentru cǎ luna martie este luna Mǎrţișorului,Ziua Mamei  copiii și-au exprimat creativitatea și 
și-au exersat îndemȃnarea confecţionȃnd mărţișoare și felicitări. Unele dintre ele le-au dǎruit 
mǎmicilor, cu altele am realizat o expoziţie prin care sǎ bucurǎm ochii oricui intrǎ în clasa noastrǎ. 
         În desfășurarea activității am pornit de la sentimentele de dragoste, recunoștință și de prețuire 
pe care le manifestăm față de MAMA. Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 8 MARTIE şi a 
începutului de primăvară.  Au participat elevii clasei a VI-a , clasă de elevi cu CES, care au realizat 
creaţii plastice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. Darul pentru mama a constat într-o 
felicitare. 

Faptul ca elevii s-au implicat trup și suflet, și că la finalul activității au putut să le ofere 
mamelor o felicitare realizată de ei, este un lucru pozitiv ce încearcă să pună în valoare atât 
moștenirea culturală căt și relaționarea dintre părinți- copii- profesori. 

Cu mâini tremurânde, fiecare își depune toată îndemânarea și la sfârșitul uneia dintre cele 
mai frumoase activități, toți sunt pregătiți să plece acasă cu cadoul de suflet pentru sufletul celei mai 
iubite ființe de pe pământ - MAMA. 

În timpul activității, elevii au repetat cântecele și poezii pentru mama, pentru ca surpriza 
confecționată să fie însoțită și de o “poveste”. 
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ROXANA GARLACIOV 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Mama, ca o primăvară” 

CLASA/GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșc. Roxana Garlaciov 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala de Artă/ Grădinița  ˮMuguri de Lumină” Roman, jud. Neamț 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Brainstorming:  

I-am provocat pe copii să-mi spună tot ce gândesc în legătură cu mama lor. Ce simt pentru 
ea, cum arată, cum miroase, ce face, ce îi place, cum se îmbracă etc. 
Am primit cele mai simple, frumoase, dar și năstrușnice răspunsuri: e frumoasă, bună, e a mea, 
drăguță, face curat, mă iubește, e o doamnă, îi plac florile, prăjiturile și bigudiurile, se joacă cu mine, 
e o primăvară, miroase a mama, are ruj etc”. 
Prezentarea conținutului și a obiectivelor: 

Le-am propus ca temă, o activitate mixtă, pictură și aplicație. Le-am explicat că lucrările 
realizate de ei vor participa la un concurs, iar fotografiile pe care le vom capta în timpul activității vor 
fi publicate într-o revistă. Le-am prezentat planșe cu anotimpul de primăvară, atrăgându-le atenția 
asupra culorilor vii ale florilor, prezenței insectelor etc. 
Desfășurarea activității: 

Având în vedere vârsta mică a copiilor din grupă, am pregătit eu decupajele pe care 
preșcolarii le-au lipit ulterior. Le-am desenat mânuțele pe hârtie și apoi le-am decupat. S-au minunat 
văzându-le cât de micuțe sunt. Pe foi de bloc de desen A4, copii s-au amuzat pictând un fundal foarte 
colorat, dar în culori diafane, diluate cu multă apă și cu ajutorul nonculorii alb. Cu un penson lat, am 
uniformizat colorile cât au fost umede. După ce s-au uscat culorile,  au lipit pe spatele foii de bloc de 
desen mânuțele decupate după formele fiecăruia dintre ei. Apoi, au lipit corpul mamei. În coșulețe 
individuale, am pus flori divers colorate, pe care copiii le-au lipit astfel încât să realizeze forma unei 
rochii. Când au terminat, am unit mânuțele de carton deasupra lucrării, ca într-o îmbrățișare și am 
mai adăugat un detaliu, o inimioară simbolizând dragostea copiilor pentru mama lor. De asemenea, 
mâinile mamei s-au împreunat peste o inimioară, a ei, simbolizând dragostea pentru copilul ei. 
Evaluare: 

Preșcolarii au fost încântați de activitate și s-au arătat nerăbdători să le arate mămicilor ce au 
realizat. Pentru că ne pregătim să facem o mică filmare pe care să o postăm pe grupul clasei, copiii au 
interpretat cântecul ”De ziua ta”, apoi au recitat poezia ”Ochii mamei”. La sfârșitul poeziei, pe 
versurile ”Mamă, vrei de ziua ta/ Să-ți aduc în dar o stea?” copii au ridicat mânuțele în care aveau 
stele divers colorate, pictate de ei în activități anterioare. 

 
Ochii mamei 
S-au aprins în noapte stele, 
Ce aproape sunt de ele! 
Numai să întind o mână, 
Una-n mână să-mi rămână. 
Mamă, vrei de ziua ta, 
Să-ți aduc în dar o stea? 
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GAVRILA VIOLETA ANI 
TEMA ACTIVITĂȚII: CADOURI PENTRU MAMA MEA 
GRUPA MARE ”STELUȚELOR” 
CADRU DIDACTIC: GAVRILA VIOLETA ANI 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” LUPENI 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Tema anuală de studiu: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
Proiect tematic: ”Te iubesc, mămica mea!” 
Denumirea activității: ”Cadouri pentru mama”- activitate integrată. 
Domenii de activitate: Domeniu estetic și creativ+ Domeniu Om și societate. 
Scop: cultivarea sentimentului de dragoste pentru mame; dezvoltarea simțului estetic; dezvoltarea 
mușchilor mici ai mâinilor; dezvoltarea de priceperi și deprinderi. 
Obiective operaționale: - să picteze diferite obiecte: macaroane, utilizând corect instrumentele de 
lucru; să înșire macaroanele corect pe un fir de ață; să alterneze culorile, obținând un lănțișor 
colorat; să își dezvolte mușchii mici ai mâinilor; să deseneze și să lipească cadouri pentru mama 
lor,obținând felicitări estetice, originale. 
Strategii didactice:  
1.Metode și procedee: exercițiul, explicația, conversația, demonstrația; turul galeriei, individual; pe 
echipe, frontal. 
2.Material didactic: macaroane, planșe cu mama, ață, acuarele, pensule, felicitări, creioane colorate, 
lipici, etc. 
 În cadrul temei anuale de studiu: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”, am desfășurat cu 
preșcolarii grupei, proiectul tematic:”Te iubesc, mămica mea!”, iar în cadrul proiectului tematic, am 
desfășurat activitatea integrată: ”Cadouri pentru mama mea”: Domeniu estetic și creativ + Domeniu 
om și societate. 
 În prima parte a activității, preșcolarii grupei au pictat, în cadrul activității artistico-plastice: 
macaroane de toate culorile,cu acuarele. Până s-au uscat macaroanele, copiii au realizat felicitări 
pentru mama, desenând și lipind pe felicitări inimioare, flori, cadouri, inele, lănțișoare sau tot ceea ce 
doresc să le ofere mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie.  
 În cea de-a doua parte a activității - activitate practică -  copiii au înșirat macaroanele pe fir 
de ață, realizând lănțișoare pentru mamele lor. În timpul înșirării, s-au interpretat cântece pentru 
ziua mamei. 
 S-a desfășurat un joc de rol: ”Oferim cadouri mamei mele”. 

La sfârșitul activității au fost premiate cele mai frumoase lucrări, copiii fiind foarte fericiți cu 
cadourile pe care le-au pregătit  pentru mămici și pe care le vor dări acestora de 8 Martie.  
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GHEORGHIU CATI 
Mulţumesc, iubită mamă!” 

An şcolar 2019-2020 
Motto: “Mulţumesc, iubită mamă! 

Steaua mea din zori de zi. 
Fără tine-mi este teamă, 
Că planeta s-ar răci!”   

Categoria în care se incadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală 
Tipul de proiect: Proiect educaţional şcolar 
Aplicantul: Şcoala Gimnazială “Ştefan Octavian Iosif”, loc. Tecuci, jud. Galaţi. 
Persoana de contact şi iniţiatorul proiectului: prof. GHEORGHIU CATI, e-mail: 
gheorghiucati@yahoo.com, tel: 0766448572 
Argument 

Mamele sunt în centrul universului copiilor lor. Ele vin mereu în întâmpinarea nevoilor lor, îi 
răsfaţă, îi îmbrăţişează şi îi încurajează. 

Ziua mamelor este ocazia potrivită pentru a le alinta şi răsfăţa. 
Scopul 

Răsfăţarea mamelor prin produse realizate personal şi poezii scrise de ei înşişi. 
Obiective: 

 Fabricarea de obiecte amuzante şi/sau bijuterii; 

 Scrierea unei poezii – pentru cele care iubesc poezia. 
Grup ţintă: Elevii clasei a V-a A, părinţii elevilor şi dirigintele clasei. 
Resurse materiale: Caiete, pixuri, carioci, culori, foi, etc. 
Perioada de desfăşurare: 2-10 martie 2020 
Planificarea activităţilor: 

Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil  Locul de 
desfăşurare 

Data  Materiale  

1. „Ce calităţi are o mamă 
bună?” – brainstorming, 
ciorchine 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 2 
martie 
2020 

Foi 
Creioane 
colorate 
Post-it-uri 

2. „Cadouri pentru mame 
răsfăţate” – realizarea de 
produse handmade 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 3 
martie 
2020 

Orice doresc 
elevii să 
realizeze 

3. „Să ne cinstim mamele 
prin cântec” 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

sala de clasă 4 
martie 
2020 

Youtube, 
google imagini 

4. „Mama în portret” - desen Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 6 
martie 
2020 

Foi de desen 
Culori 
Carioci 
Acuarele   

 
Metode şi tehnici de lucru: ateliere de lucru, explicaţia, demonstraţia, plimbări virtuale, etc. 
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 

 
 

 

mailto:gheorghiucati@yahoo.com
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GRAD MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitări pentru 1 şi 8 MARTIE 
CLASA: a III-a 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar GRAD MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: :Şcoala Gimnazială  ,,DRAGOŞ VODĂ”- Moisei 
                                                           
           ARGUMENT: 

Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să 
ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în această lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 
femeii, a mamelor. 

Mama este fiinţa cea mai iubită de toţi copiii. Ea veghează totdeauna, în clipele cele mai 
grele, la căpătâiul nostru. Blândă ca o briză a mării, frumoasă ca o primăvară, suavă ca un ghiocel şi 
darnică aşa cum e toamna încărcată cu daruri alese, aşa ne sunt mamele. Mamele sunt fiinţe divine, 
hărăzite de Dumnezeu pentru a ne ghida paşii pe poteci diferite de primejdii.  
        ,,Mama e începutul tuturor începuturilor”, e izvorul vieţii, de la ea porneşte viaţa  
şi-n braţele ei renaşte speranţa. 
 
          OBIECTIVE: 

 promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a 
Femeii; 

 stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 
 dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

semnificatiei mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii; 
 

          RESURSE: 
-hârtie glasată, perforator, capsator, carioci, culori, foarfece, lipici, mărţişoare; 
-poezii, cântece, legenda mărţişorului, diferite texte, cântece despre mama, calculator etc 
 
          DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Se pregătesc materialele necesare desfășurării activității.  
 Brainstorming- primăvara 
 Se discută despre semnificația zilelor de 1  şi 8 Martie, precum și despre sosirea primăverii. 

Ascultăm Legenda mărţişorului - discuţii pe această temă 
 Elevii vor recita poezii și vor cânta cântece despre primăvară, despre mamă.  
 Explic elevilor ce vor avea de realizat folosindu-se de materialele pe care le au la dispoziție.  
 Se vor asculta cântece despre mamă și despre primăvară pentru crearea unei atmosfere 

adecvate acestei activităţi. Activitatea se va desfășura sub supravegherea şi îndrumarea 
învăţătoarei. 

 Se folosește turul galeriei pentru ca fiecare elev să poată observa ce au lucrat ceilalţi.  
 Toți copiii au primit aprecieri. Ei vor dărui mărțișoarele și felicitările (alături de alte cadouri) 

mamelor. 
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HAIDU FLAVIA MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:,,De ziua ta mămică dragă”  
CLASA : PREGĂTITOARE ȘI CLASA AII-A 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV.PRIMAR, HAIDU FLAVIA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea va fi una integrată în care se vor împleti comunicarea, muzica și mișcarea precum 
și artele vizuale și abilitățile practice și va fi una deschisă la care vor participa mame sau/și bunici. 
Pentru desfășurarea ei mobilierul va trebui așezat în cerc și elevii vor fi așezați câte doi la o masă: 
unul din clasa pregătitoare și unul din clasa a II-a iar mamele vor avea scaune pe marginea sălii de 
clasă. Voi distribui materialele pregătite împreună cu ei în orele anterioare: o felicitare, carton, paste 
colorate în formă de fundiță, o clemă din lemn, o fotografie, hârtie colorată, lipici. Pe lângă acestea 
voi avea pregătit laptopul cu muzica care îi va acompania pe copii.  
 Activitatea va începe cu o prezentare în versuri a zilei speciale, închinată femeii, recitată de 
un elev: 

Cea mai frumoasă 
 Mamă dragă ți iubită, 
 Primăvara-i ziua ta. 
 Tu mereu ești lângă mine, 
 La nevoie, mama mea! 
 Îți doresc doar zile bune, 
 Tot ce-i mai frumos pe lume, 
 Tu ești cea mai bună mamă, 
 Lângă tine nu am teamă. 

 Pentru a face ziua mai specială ei vor pregătii un cadou mamei făcut de mâinile lor în semn de 
apreciere. Acesta va consta într-o ramă de fotografii. Voi avea un model, dar le las libertatea de a 
alege combinația de culori și de decor a produselor. În timp ce lucrează, pe rând, câte un elev va 
recita o poezie sau vor face o pauză cu toții pentru a cânta un cântec pentru mama lor. Activitatea 
este inspirată de șezătorile care se făceau cu mult timp în urmă la sat, adaptată la zilele noastre și la 
vârsta copiilor. 

La încheierea activității se vor înmâna mamelor darurile pregătite împreună 
cu urarea de ,,La mulți ani” cântată de copii. 
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IATAN CORINA MATILDA 
 

 

TEMA PROIECTULUI : MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA a III-a B 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ CÂMPINA 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: IATAN CORINA MATILDA 
 
 
ARGUMENT: “Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru) 

Mama e începutul tuturor începuturilor, e izvorul vieții, de la ea pornește viața și-n brațele ei 
renaște SPERANȚA. 
 

Mama! Ce cuvânt înălțător ! Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment de dragoste ne învăluie 
sufletul și un chip sfânt ne apare în față ochilor atunci când îl rostim ! O privire caldă și ocrotitoare ne 
urmărește fiecare pas al vieții, făcând-o astfel sigură pentru noi să sorbim fără grijă din pântecul ei 
fermecat, cu sufletul împăcat și cu siguranță că orice greșeală va fi imediat îndreptată. 

Primăvara ne duce cu gândul la MAMA, la Mărțișor, la PAȘTE, la VIAȚĂ.... 
 
SCOPUL: 
  - Sensibilizarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de cea mai iubită 
fiinţă – MAMA. 
 - Exersarea capacităţilor de a-şi exprima ideile şi sentimentele prin diferite mijloace artistice. 
 
OBIECTIVE: 
-Să manifeste atitudine de preţuire şi cinstire faţă de mame, bunici, cadrele didactice 
-Să-și dezvolte abilitățile practice, creativitatea 
-Să realizeze portretul fizic al mamei 
 
Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două zile,astfel: 

 În prima zi, copiii au redactat o compunere cu titlul ,,Mama,cel dintâi cuvânt”, pe baza unui 
plan de idei.Au ieșit compuneri deosebite, izvorâte  din sufletul lor de copil, compuneri din 
care a răzbătut, dincolo de cuvinte, dragostea lor nemărginită față de cea mai iubită ființă de 
pe pământ, MAMA. 

 A doua zi, copiii au realizat o pictură cu portretul fizic al mamei, au scris fiecare câte o 
felicitare adresată mamei, cu versuri proprii, creații originale, ori versuri ale marilor poeți. 
Apoi, pe o coală A4 au scris câte un mesaj pentru mama și am realizat împreună un filmuleț. 
 
Au fost zile minunate, copiii au lucrat cu atât de mult interes, plăcere și aplecare acele lucruri 
care vor ajunge in brațele mamei. 
 
Pentru toate acele momente de iubire, eu le mulțumesc elevilor mei, care m-au făcut să mă 
simt și eu copilul mamei-mama mea...plecată de un timp... 
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  IENCIU LUMINIŢA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: „DIN SUFLET PENTRU MAMA” 
CLASA: I , a III–a şi a IV-a 
CADRU DIDACTIC: IENCIU LUMINIŢA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUD. ARAD 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
ARGUMENT:  
Sosirea primăverii, frumuseţea ei ne inundă sufletele cu căldura şi bucuria sărbătorii.  Semnele ei se 
văd peste tot. O picătură de bucurie a şi pătruns în casa inimi noastre şi în adâncul sufletului odată cu 
primele raze ale soarelui.                                                                                              
Mărţişorul-sărbătoare tradiţională românească, a bucuriei, a revenirii la viaţă, ne dă speranţă, 
optimismul, credinţa în mai bine şi sporul în toate.                                                                                       
Ziua Internaţională a Femeii este o sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi simţită şi exprimată în 
propriile simţiri ale copiilor. Mama, fiinţa cea mai dragă pentru fiecare dintre noi, este personajul cel 
mai important din viaţa noastră. Ea este cea care ne-a încântat copilăria, care ne-a bucurat sufletul şi 
ne-a alinat suferinţele, cea care ne-a dat forţa de a birui, în cele mai grele momente din viaţă.  
 
SCOPUL:                                                                                                                                          
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice 
şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprimă ziua mamei. 
OBIECTIVE:  
1. Promovarea, cunoaşterea şi păstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 
3.Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 
semnificatiei mărţişorului şi Zilei Internaţionale a Femeii; 
4. Realizarea unui schimb de experienţӑ între elevii claselor de la ciclul primar; 
 
    O dată cu prima zi a lunii martie, primăvara ne intră în casă, în clasă şi în suflete. Gândul nostru al 
tuturor, ne îndeamnă să salutăm renașterea naturii și frumusețea primilor ghiocei. Acum împletim 
firul roşu cu cel alb pentru a-l lega mărțisoarelor ce le vom oferi celor dragi şi pregătim, cu multă 
dragoste, daruri pentru cea mai iubită fiinţă, MAMA.    
Sentimentele de dragoste față de ființa iubită “mama” au ajuns la apogeu, elevii întrecându-se în 
realizarea de mărțişoare și felicitări pentru mama, felicitări care să exprime cât mai bine ceea ce simt 
ei în această zi deosebită. Vesurile selectionate de elevi pentru a fi scrise în interiorul felicitărilor au 
fost recitate in cadrul acestui proiect. 
Am înteles cu toții că astfel de activități scot în evidență tot ce avem mai bun, ne mobilizăm exemplar 
și de cele mai multe ori ne autodepășim. 
În această primă săptămână de primăvară s-a realizat concursuri: ”Cel mai bun povestitor al 
Legendelor Primăverii”: „Legenda mărţişorului”, „Legenda rândunicii”, „Legenda ghiocelului”, 
”Legenda lăcrămioarei”,”Legenda Babei Dochia”,”Legenda primăverii” 
şi au purtat discuţii despre caracteristicile anotimpului renaşterii.Concursuri sportive: „Cupa 
mărţişorului”.  La finalul concursurilor elevii au primit diplome. 
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CUC GHEORGHE 

ILIȘIU SIMONA-ADRIANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Mama este începutul tuturor începuturilor” 
CLASA/GRUPA: Clasa a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: Cuc Gheorghe; Ilișiu Simona-Adriana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Argument 
 

 Prima noastră iubire, primul nostru prieten, prima noastră alinare. Ar fi putut exista un prim 
cuvânt mai frumos decât Mama? 
 

  Blândă ca o briză a mării, frumoasă ca o primăvară, suavă ca un ghiocel și darnică ca o 
toamnă încărcată cu daruri alese, acestea ne sunt mamele. Ființe divine, hărăzite de Dumnezeu 
pentru a ne ghida pașii spre poteci ferite de primejdii. 

            Mama e începutul tuturor începuturilor, e izvorul vieții, de la ea pornește viața și-n brațele ei 
renaște speranța. Atunci când ridicăm spre cer primul strigăt de viața, mama e la căpătâiul nostru și 
ne surâde cald. Atunci când febra ne arde greu sau când poznele cu urmări dureroase ne țin pironiți 
în pat, mama e acolo, cu buzele-i calde pe fruntea noastră.  

              Există doar două ființe divine în această lume, care ne iubesc mai presus decât 
orice, Mama și Dumnezeu. Pe chipul mamei stau întipărite fericirile și tristețile noastre, iar în sufletul 
ei sălășluiește infinitul. Acolo, unde Iubirea și Iertarea sunt regine. 

            Mama e harnică ca o albină, știe că vom crește, știe că vom porni la drum într-o zi și chiar din 
prima secundă, în care ne-a cuprins la piept, începe să alerge din deal în vale. Pornește în căutarea 
celui mai luminos loc și celui mai roditor pământ, și seamănă acolo o livadă de valori: dragoste, 
credință, bunătate, demnitate, omenie, respect, dărnicie.  

           Acestea ne sunt mamele, grădini în floare la care mergem oricând să sorbim cea mai parfumată 
miere. Pentru a sărbători Ziua Mamei, elevii clasei a IV-a A au desfășurat următoarele activități: 

 confecționare de felicitări, ce au fost dăruite mamelor; 

       Elevii clasei au realizat prin tehnica origami lalele, pe care le-au lipit într-un buchet pe o 
coală colorată. În interiorul felicitării au scris un mesaj dedicat mamei. 

 interpretare cântece dedicate mamei; 

 înregistrare cântece interpretate de corul școlii ”Floare de colț”, format doar din elevii clasei 
și postare cântece pe pagina de facebook a clasei. 

        Elevii au interpretat următoarele cântece: ”Mama” (text Maria Ene), ”Mama” (cor Andantino), 
Mama - priceasnă. 

 

http://www.edusoft.ro/poveste-despre-speranta/
http://www.edusoft.ro/gambitul-damei/


       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

69 
 

  

 

 

  



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

70 
 

 

ION DANIELA MARIANA 
CLASA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: Ion Daniela Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala Nr. 7, Buzau 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

MOTTO: ,, Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a 
lua cele dintâi cunoştinţe, în braţele ei începem a judeca binele din rău; în 
braţele ei petrecem toată pruncia şi copilăria noastră; în faptele ei începem şi noi 
a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-un cuvânt, drumul pe care 
ni-l apucăm în această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe 
care mama ne îndreaptă şi care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama 
începe a ni-l desfăşura’’.                                                        

                                                                          I.HELIADE  RĂDULESCU     
                     ..                                                            
                       Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională 
a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe 
să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 
femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de 
care întregul univers nu ar exista.  
              Proiectul educaţional ,,MAMA ,SCUMPA MAMA!’’, se se va desfăşura în perioada 4- 8 martie 
şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă 
de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 
 

        SCOPUL: 
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 
mamei. 
 
     OBIECTIVE: 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

 Elevii şi mămicile: 
 * Să dovedească cât de bine se cunosc; 
 * Să participe activ la activităţile propuse; 

                                              
DURATA  PROIECTULUI:  2-4 martie 2020 
RESURSE: 
a) umane:     Cadre  didactice,Elevi  , Parinti ; 
b) de  timp:   1 saptamana           
 MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori.fise 
 
Evaluarea activităţii: 

 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate.     Expozitie 
cu felicitari de 8 martie - poezii dedicate mamei;     
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  DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

 

   1 ,,Mărţişor din suflet de copil” - 
expoziţie de mărţişoare şi 
felicitări; 

holurile şcolii  
    2 Martie 2020 

   2  Micii  actori- 
program artistic                               

 
clasa 

 
     3 Martie 2020 

   3  Mama, cea mai minunată 
fiinţă!-Activitate comună 
mame-copii 

Sala de clasa      4 Martie 2020  
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IORDǍCHESCU FLORENȚA 
 

MAMA – FIINŢA CEA MAI DRAGǍ 

Prof.ȋnv. primar : Iordǎchescu Florența 

Școala Primarǎ Nr. 2, Loc. Jariștea, Jud. Vrancea  

 

Luna martie este prima lună a primăverii, lunǎ în care natura renaște și razele soarelui încep 
să ne încălzească sufletele tuturor. 

 8 Martie este cunoscută în toată lumea ca Ziua  Internațională a Femeii. Aceastǎ zi  este, 
înainte de toate, ziua celor care ne-au dat viaţă şi ne-au crescut. Sǎrbǎtoarea aduce cu ea un frumos 
obicei de primăvară, acela de a oferi un dar celei mai  dragi ființe, mama, ea reprezentând ȋntregul 
univers.  Cuvântul  ,,MAMA” este rostit  cu bucurie şi cu emoţie  atât de cei mici, cât şi de cei mari, 
pentru că  iubirea faţă de aceastǎ ființǎ delicatǎ și sensibilǎ este la fel de mare, indiferent de vârstă.. 
Primul zâmbet, primul cuvânt, , primul pas ȋi sunt datorate doar ei. Ea este singurul simbol al 
continuității și al dezvoltării. 

Ziua de 8 Martie este un prilej de bucurie şi răsfăţ pentru toate femeile care au parte de 
multe surprize, primind flori, diferite cadouri dar si afecțiune din partea celor apropiați. Este ziua 
frumuseții, a recunoștinței, momentul în care femeia este în centrul atenției, fiind sărbătoritǎ de cei 
dragi.. Mama este persoana cea mai iubitǎ de toți copiii care ne vegheazǎ ȋn fiecare clipǎ a vieții și ne 
oferǎ sfaturi neprețuite. Este ființa care, cu lumina ochilor sǎi blânzi, calzi și mângâietori aduce  ȋn 
jurul nostru frumusețe, gingǎșie si bucurie. Numai mama face ca totul să ni se pară uşor, gǎsind 
ȋntotdeauna soluții problemelor noastre, numai ea ştiind să ne aline suferinţa sau să ne ȋncurajeze 
pentru a capăta incredere ȋn noi. Alături de mama, totul pare o joacă. Este singura care ne poate face 
să ne simțim  cea mai importantă persoană din viaţa ei. Mǎmicile sunt rǎsfațate de ziua lor cu 
momente unice, emoționante, pregatite cu multǎ dragoste de copii.  

Cu aceastǎ ocazie, elevii de la Școala Primarǎ Nr. 2 au sǎrbǎtorit aceastǎ zi  printr-o activitate 
desfǎșuratǎ ȋn cadrul orei de abilitǎți practice, realizând cu dragoste felicitǎri pentru mame. Prin 
aceastǎ activitate s-a urmǎrit valorificarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor, stimularea 
curiozitǎții şi a interesului copiilor, promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei zilei de 8 
Martie, dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a elevilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 
acestei sǎrbǎtori. În cadrul acestei activităţi s-a ȋmbinat armonios utilul cu plăcutul, elevul construind 
noi produse utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. Prin diversele 
activităţi practice în care au fost implicaţi elevii, s-a creat mediul propice experimentării de noi 
deprinderi şi capacităţi și s-au consolidat cele existente.  Copiii sunt o sursă inepuizabilă de idei 
concretizate în cele mai neaşteptate creaţii de orice natură ar fi ele. Stimularea creativităţii acestora 
în diferite activităţi  devine o prioritate a actului educativ în măsura în care se valorifică potenţialul 
neexploatat al copilului. Reușita activitǎților propuse se leagǎ direct de alegerea strategiilor didactice 
adecvate,  de ȋmbinarea metodelor expozitive cu cele active – participative, care sǎ ducǎ la realizarea 
produselor dorite cu ȋntregul colectiv de elevi. 
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IOSIF GABRIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: 1 Martie “Mărțișoare cu suflet de la suflețele”  
CLASA I  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar IOSIF GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Durata activităţii: 2 ore 
Grupul ţintă: clasa I 
Obiective: Realizarea unui mărțișor pentru mame, surori, bunici... 
Resursele: 
a. Umane: elevii clasei I 
b.  Materiale: Spațiul clasei, materiale necesare producerii unui mărțișor care să poată fi oferit, 

laptop și internet pentru prezentarea unor modele, telefon mobil care să înregistreze rezultatele 
activității la final și să-l publice pe grupul de facebook al clasei. 

 
  Descrierea activităţii:  
-Discuții introductive pentru înțelegerea simbolurilor și semnificației mărțișorului 
-Prezentarea unor modele (imagini de pe internet și fotografii cu mărțișoare realizate de copiii 

din alte generații) 
-Descrierea unor etape de lucru și a proprietăților unor materiale 
-Utilizarea unor culori specifice (roșu, alb) și discutarea unor elemente specifice armoniei 

culorilor (contrast, culori vesele, culorile primăverii etc.) 
-Realizarea unor mărțișoare; 
-Premierea  celor mai bune lucrări cu diplomele primite de la ”PROIECT EDUCAȚIONAL 

NAȚIONAL” 
 
      10.Rezultate aşteptate: 
-Aprecierile celor care primesc mărțișorul-dar  și prin grupul de facebook al clasei. 
 
11.Modalităţi de evaluare a rezultatelor: 
-Discuţii în grup şi individuale după activitate; 
-Expunerea mărțișoarelor pe facebook-ul clasei pentru a fi dăruita mămicilor  
 
      12. Rezultate înregistrate: 
-Comportamentul elevilor este conform cerinţelor; 
-Reacţiile din timpul activităţii dovedesc că activitatea le-a plăcut 
-Reacțiile emoționale ale mamelor pe facebook sunt deosebite. 
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IOSIF GABRIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: 8 Martie “E ziua ta, mămico!” 
CLASA I  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar IOSIF GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Durata activităţii: 1 oră 
Grupul ţintă: clasa I 
Obiective: Realizarea unui obiect-dar (felicitare) pentru mame, surori, bunici... 
Resursele: 

c. Umane: elevii clasei I 
d.  Materiale: Spațiul clasei, materiale necesare producerii unei felicitări care să fie oferită, 

laptop și internet pentru prezentarea unor modele, telefon mobil care să înregistreze rezultatele 
activității la final și să-l publice pe grupul de facebook al clasei. 

  Descrierea activităţii:  
 -Discuții introductive- Semnificația zilei de 8 Martie 
-Prezentarea etapelor de lucru (montaj video), demonstrație în fața clasei treptat pentru fiecare 

etapă. 
-Utilizarea unor culori specifice (roșu, alb) și discutarea unor elemente specifice armoniei 

culorilor (contrast, culori vesele, culorile primăverii etc.) 
-Realizarea felicitarilor; 
-Premierea  celor mai bune lucrări cu diplomele primite de la ”PROIECT EDUCAȚIONAL 

NAȚIONAL” 
      10.Rezultate aşteptate: 
-Aprecierile mămicilor care primesc felicitările- dar și aprecierilefăcute de părinți prin grupul 

clasei de pe  facebook. 
11.Modalităţi de evaluare a rezultatelor: 
-Discuţii în grup şi individuale după activitate; 
-Expunerea mărțișoarelor pe facebook-ul clasei pentru a fi dăruita mămicilor  
      12. Rezultate înregistrate: 
-Comportamentul elevilor este conform cerinţelor; 
-Reacţiile din timpul activităţii dovedesc că activitatea le-a plăcut 
-Reacțiile emoționale ale mamelor pe facebook sunt deosebite. 
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IVAŞCU ELENA-GABRIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII:”Mama,cel mai frumos marţişor al primăverii”  

CLASA: a V-a B 

CADRU DIDACTIC: Ivaşcu Elena-Gabriela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Radu Tudoran” Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
   Activitatea a debutat cu mesajele create de elevi pentru mamele lor,mesaje așternute în mica 
inimioară decupată pe care o vor dărui ființei dragi lor,mama/bunica.Emoțiile au fost dublate de 
faptul că nu era un singur mesaj de scris pe inimioara de hârtie,ci dna dirigintă le-a înmânat câte un 
set de opt fâșii diferit colorate în care copilul trebuia să transmită mamei opt dedicații.Neliniștea cu 
care își căutau cuvintele,teama că nu puteau complete toate cele opt mesaje a dovedit încă o dată că 
vorbele sunt insuficiente atunci când eșți pus în situația de a-ți mărturisi iubirea față de cea care ti-a 
dat viață. 
     Ora s-a încheiat într-o bucurie totală la vederea acelor borcănașe în care și-au introdus mesajele și 
pe care era scris “Dulceață pentru suflet”,doamna dirigintă anunțându-i că acest cadou va exprima 
tot ce simt ei pentru MAMA.Pozele din timpul activității ilustrează stările sufletești prin care au 
trecut:de la emoții,teamă la nerăbdare,fericire,într-un cuvânt,portretul oricărei mame. 
La mulţi ani,MAMĂ DRAGĂ! 
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA: PREGĂTITOARE C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DARURI PENTRU FIINȚA CEA MAI DRAGĂ 
 
 MAMA, alăturare magică de sunete, ființă de lumină care alină, care poate să mute munții, 
pentru "sufletul ei", copilul, care simte, dincolo de cuvinte, bucuria dar și suferința, care rămâne 
conectată cu el, fărâmă din trupul ei, toată viața, indiferent de distanță, vârstă, conjunctură. 
 Mama este prima noastră legătură cu această lume, ființa cea mai iubită și îndrăgită de pe 
Pământ de către copiii ei, pe care îi iubește necondiționat și le poartă grija neîncetat și fără a aștepta 
ceva în schimb. Acesta este motivul pentru care, odată cu venirea lui Martie cu ale sale mărțișoare, 
cu Ziua Internațională a Femeii, ne-am gândit să răsplătim pe măsura puterilor noastre, dragostea 
necondiționată pe care mamele o poartă pentru copii. Și cum am fi putut face acest lucru dacă nu 
prin oferirea unui cadou creat cu mare drag de mânuțele copiilor? Am confecționat astfel, mărțișoare 
pe care copiii le-au oferit mamelor cu ocazia zilei de 1 Martie și felicitări, semne de carte, inimioare 
magnetice și un buchet de flori cu un mesaj de iubire, pe care l-au oferit mamelor cu ocazia zilei de 8 
Martie. Materialele folosite au fost cartonul și hârtia colorată, lemnul, nasturii decorativi, șnururile 
alb-roșii specifice mărțișorului, cariocile. Copiii au lucrat cu mare drag mărțișoare norocoase, felicitări 
pentru mămici, semne de carte, magneți inimioară din lemn. Felicitările pentru mămici le-au realizat 
din carton pe care l-au decorat, au scris cu mânuța lor un mesaj de iubire pentru acestea, au lipit 
nasturii decorativi, florile și inimioara pe felicitare, au decorat o inimioară din lemn cu ajutorul 
cariocilor și au realizat un frumos semn de carte din lemn, lucrări pe care le-au oferit cadou mamelor 
lor. 
 Răsplata a fost pe măsura efortului lor depus cu mare drag pentru ființele cele mai dragi lor, 

 MAMELE. 

   

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

79 
 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

80 
 

 

LAZĂR GEORGETA MIHAELA 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 
 
 

Titlul activității: „Mamă, te iubesc!” 
Coordonatorul activității: prof. înv. primar  Lazăr Georgeta Mihaela  
Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano”, Buzău 
Data desfășurării: 6 martie 2020 
Durata activității: 2 ore  
Grupul țintă: elevii clasei a III-a A  
Scopul:  
Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice şi 
practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei. 
Obiective specifice:  
- -să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice; 
- să completeze  scrisori și diplome adresate mamei; 
- să confecționeze felicitări și  buchete de flori  din hârtie colorată; 
- să realizeze mini expoziții cu produsele realizate;  
- să cânte și să recite poezii dedicate zilei de 8 Martie ; 
 - să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
Resursele: 
a) Umane: elevii clasei a III-a A ,  inv. Lazăr Georgeta Mihaela  
b) Materiale: laptop, videoproiector, hârtie colorată, perforatoare, lipici, diplome, scrisori ; 
 
Descrierea activității:  
- Se prezintă un material PPT despre „Ziua Mamei” și elevii vor afla de când se sărbătorește Ziua 
Mamei și când se sărbătorește în alte țări; 
- Elevii au recitat poezii închinate mamei; 
- Cu dragoste și bucurie elevii au confectionat  felicitări și  buchete de flori din hârtie  colorată ; 
-  Fiecare elev a primit câte o scrisoare și câte o diploma pentru mama, pe care au completat-o si au 

personalizat-o după bunul plac ; 

- In timpul lucrului, elevii au ascultat și intonat cântece închinate mamei. 

 

Modalități de evaluare a rezultatelor:  
- Expoziție cu produsele finite ale activității; 
- „Turul galeriei” 
- fotografii 
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MARGAN DOINA 
MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Ghiocel, drag mărţişor!” 

GRUPA: Mijlocie 

EDUCATOARE: MARGAN DOINA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, str. Iosif Vulcan, nr. 1 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-plastice şi 

practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să coloreze respectând conturul fluturilor; 

 Să lipească corect floarea; 

 Să modeleze un ghiocel; 

 Să lucreze cu acuratețe; 

 Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: fişe cu ghiocel conturat pentru colorare; plastilină albă şi verde pentru 

modelaj; carton colorat galben ca suport pentru lipire; lipici, creioane colorate, o floare din material 

textil, un şnur de mărţişor. 

DURATA: 35 de minute. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii: 

aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – colorare, modelaj şi lipire: „În prag de primăvară”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, plouă; 

Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate vântul; 
d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup colorează în 

contur un ghiocel; al doilea grup realizează un mărţişor de 1 Martie; al treilea grup 
modelează un ghiocel. 

e) Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, motivând  
cele afirmate. 

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 

participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la panoul 

grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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MATEI GABRIELA 
TEMA LECTIEI: „Ghiocel, gingasa floare, pentu mama iubitoare!” 
CLASA I 
 CADRUL DIDACTIC: Invatator Matei Gabriela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Le propun copiilor  să confectionam buchetele de ghiocei  pentru scumpele noastre mamici 
si sa le oferim  in dar, cu ocazia zilei de 8 Martie.  
Se face intuirea materialului pus la dispoziţie (hartie verde, ghiocei  din hartie alba, aracet, foarfece). 
În continuare, fixăm regulile ce trebuie respectate pe parcursul desfășurării lectiei.  

 sa decupeze ghioceii, respectand conturul dat; 

 sa plieze foaia verde, apoi sa o frajureze, pentru a realiza buchetul; 

 sa lipeasca ghioceii pe buchet, intr-un mod cat mai original. 
     Copiii decupeaza florile, apoi le lipesc pe hartia frajurata, pentru a realiza buchetele de 
ghiocei. Fiecare isi exprima originalitatea în felul său. Se lucrează pe un fond muzical „Cantec 
delicat” 

La sfârșitul lectiei facem aprecierea lucrărilor, individual și colectiv, apoi realizăm fotografii, 
bucurându-ne de rezultatul muncii noastre. 
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MERCESCU MARIA 
MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Dragă mamă,te iubesc!” 

GRUPA: Mare 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44,str.Iosif Vulcan,nr.1 - Timişoara 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: pe grupe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-plastice şi 

practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând conturul inimioarelor şi florilor; 

 Să lipească corect coșulețele și floricelele; 

 Să lucreze cu acuratețe; 

 Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: fişe cu inimi conturate pentru pictură; hârtie colorată,floricele din 

hârtie;,acuarele, pensule,lipici, strofa unei poezii; 

 DURATA: 1 oră. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii: 

aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

f) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
g) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură şi lipire: „Dragă mamă,te iubesc!”; 
h) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, plouă; 

Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate vântul; 
i) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe două grupuri: primul grup pictează o 

inimă, alegându-şi culorile după bunul plac. Al doilea grup lipeşte un ghiveci din hârtie 
colorată de culoare albastră și roșie,iar pe ghiveci decorează cu floricele din hârtie colorată 
de culoare galben și roz pentru a obţine un ghiveci cu flori.  

j) Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, motivând  
cele afirmate. 

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 

participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la panoul 

grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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MILEA MIOARA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: MILEA MIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 

 
ARGUMENT: 
      Proiectul a fost declanşat printr-o discuţie începută de către elevi și învățătoare, când unul 
dintre ei a adus la școală un buchet de flori de primăvară. Spunându-le că ghiocelul este vestitorul 
primăverii unii elevii  și-au amintit  că mămicile își vor serba ziua  (,,Ziua Mamei”) şi au spus că   vor să 
confecționeze ceva pentru ele. Copiii și-au manifestat dorința de a afla cât mai multe lucruri despre 
mama, ființa cea mai dragă. 
      Răspunzând interesului elevilor în privinţa  zilei de 8 Martie, am planificat activitatea 
,,Mama, cel dintâi cuvânt”. 
 
Scopul: 

 informarea elevilor despre semnificația zilei de 8 Martie 
 
Obiectivele: 

 să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 
 să cunoască flori de primăvară;  
 să realizeze o broșă din hartie, folosind tehnica quilling; 
 să recite poezii despre mama; 
 să participe afectiv la activitate. 

 
Resursele: 

a. umane : elevii și d-na învatatoare; 
b. materiale : informații despre ziua de 8 Martie; 
 

 Descrierea activităţii : 
 

      Doamna învatatoare le prezintă elevilor informații despre însemnătatea zilei de 8 Martie. 
Se prezintă elevilor  materialele cu care vor lucra și modul de lucru, explicându-se fiecare etapă 
în parte. 
     La cererea învățătoarei elevii numesc instrumentele de care au nevoie pentru a realiza 
lucrarea și de asemenea prezintă și ei  pașii pe care trebuie să-i urmeze în realizarea lucrării. 
Elevii lucrează cu plăcere deoarece produsul finit va fi oferit cadou mamelor. 
     În încheierea activității elevii vor recita poezii dedicate mamelor. De asemenea elevii vor 
cânta cântece dedicate acestei zile. 
 

Evaluare:  
    Se verifică cât de bine au lucrat elevii. La analizarea lucrărilor se va ține cont cât de bine au 
realizat petalele florii și cât de bine au lipit.. 
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MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Dar pentru mama” 

CLASA/GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/ G.P.P. ”Floare de Tei” – Corabia 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea debutează cu o discuție pregătitoare despre ceea ce vom desfășura în minutele 
care urmează. Voi trece în revistă faptul că este Primăvară care și-a adus cu ea, firavele raze ale 
Soarelui care mângâie primele flori ale Primăverii: ghioceii, zambilele, lalelele etc, ocazie cu care am 
adus în fața copiilor un coș cu diferite flori de Primăvara, alături de un afiș pe care era desenat o 
Mamă care iți tinea în brațe puiuțul. 

Am purtat discuția către evenimentul ce urmeză să se petreacă peste câteva zile, atunci când 
vom sărbătorii ființa cea mai dragă din Univers și anume Mama ! 

Anunț astfel scopul și tema lecției de astăzi: Dar pentru Mama ! 
Am amintit copiilor că deși suntem mici și noi trebuie să ne arătăm afecțiunea și grija pentru 

Mama noastră și nu neapărat prin lucruri scumpe ci simplu, prin lucruri pe care noi și mânuțele 
noastre mici le pot confecționa, transmițându-le idea că lucrurile simple, făcute de noi și cu dragoste 
și iubire sunt adevăratele cadouri pentru mămicile noastre. 

Am continuat activitatea, spunându-le copiilor că eu le-am adus pentru mămicile lor coșul cu 
flori, însă ei sunt mulți și avem nevoie de mai multe coșulețe în care ei să aranjeze florile de 
Primăvară pentru mămicile lor. 

Astfel, astăzi, vom confecționa împreună coșulețe de flori pentru mămici.  
Avem nevoie de două cercuri de mărimea unui măr mai mare, unul alb și unul roșu, un 

mâner, fie alb, fie roșu și diferite floricele de primăvară, de lipit pe exteriorul coșului și lipici. 
Înainte de a trece copiii la realizarea activității, facem câteva exerciții pentru încălzire 

mușchilor de la mânuțe:  
-lovim cu vârful degetelor suprafața plană a mesei și imităm sunetul ploii – pic-pic-pic sau 

câtăm la pian, 
-ne imaginăm că frământăm coca pentru a pregătii cozonaci ca ai bunicii, strângând și 

deschizând pumnișorii,  
-cu pumnii strânși, lovim suprafața mesei, imitând sunetul tunetului, 
-și așezând mânuțele în față, unul în fața celuilalt, le rotim pentru a obține morișca. 
Trecem apoi la desfășurarea lecție.  Explic în fața copiilor modul de realizare al coșulețului, 

după care trecem la realizarea lui propriu-zisă.  
Urmăresc modul de realizare al coșulețului, iar acolo unde este nevoie intervin, explcându-le 

încă o dată modul de realizare al coșulețului. 
Ii anunț pe cu copii că mai au două minute până la încheierea activității, timp în care trebuie 

să termine coșulețul pentru mama lor. 
Așezăm apoi toate coșulețele pe un suport și împreună facem Turul Galeriei, observând și 

analizând fiecare coșuleț realizat.  
Încheiem activitatea cu un cântec destinat mamelor și anume: ”E ziua ta, mămico !” 
La plecarea copiilor acasă, fiecare copil și-au lua coșulețul și floricele din coșul cel mare și le-

au dăruit mamelor lor. 
Fac aprecieri frontale dar și individuale pentru modul în care au participat la realizarea 

activității. 
Toții copiii au fost recompensați cu buline și prăjiturici. 
La mulți ani, mămici eroine ! 
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MOLDOVAN OANA RALUCA 
Cadou pentru mama  

 
 
Unitatea de învățământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CAMIGO” Cluj-Napoca 
Educatoare: Moldovan Oana Raluca 
Grupa: Mare 
Tema anuală de studiu: Când cum și de ce se întâmplă 
Tema proiectului tematic:  Verde crud e primăvara 
Tema săptămânii: Mama, te iubesc 
Tema activității: Flicitare pentru mama 
Tipul activității: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 
Elemente componente ale activității integrate: ALA1+DOS2 
Obiective operaționale:   
-preșcolarul va fi capabil să numească materialele distribuite pe măsuță;  
-preșcolarul va fi capabil să aplice pe cartonul colorat materialele oferite;  
-preșcolarul va fi capabil să respecte ordinea elementelor în aplicația pe felicitare; 
-preșcolarul va fi capabil să lucreze ordonat și curat; 
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, munca independentă  
Mijloace și materiale didactice: carton colorat, nasturi, materiale de lipit pe felicitare, bandă dublă 
adezivă. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  
Fiecare copil are pe măsuțe materialele necesare pentru activitate. Le voi explica pașii pentru a 
realiza felicitarea pentru mama. La felicitare fiecare copil lucrează individual.Se va supraveghea 
întreaga grupă iar atunci când observ că un copil are nevoie de ajutor îi ofer ajutorul mergând lângă 
el și explicând încă odată sarcina de lucru. La finalul activității fiecare copil face ordine la masa la care 
a lucrat. Se fac aprecieri individuale și generale asupra modului cum au realizat felicitarea.Evaluarea 
felicitărilor se face prin turul galeriei iar colegii trebuie să spună  un lucru ce le place la felicitarea 
colegului care se află în față. 
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MOMOI LILIANA-MONICA 
Tema activității:,,Mărțișor prin ochi de copil” 

Clasa : a-VI-a  

Cadru didactic Prof. MOMOI LILIANA-MONICA 

Unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZĂBALA, JUD. COVASNA 
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
,,Primăvara este o sărbătoare  la care participă toate elementele naturii.”  
 
                                                                                                                       (Victor Hugo) 

De ani și ani ,la început de primăvară,la români izbânda renașterii naturii a fost invocată cel mai 
bine prin ,,mărțișorul dăruit celor dragi,în semn de gratitudine și de noroc. 

De aceea ,mărțișorul este considerat din moși-stămoși,simbolul primăverii.Acest obicei s-a 
transmis din  generație în generație , constituindu-se într-o tradiție de netăgăduit. 

Cândva,mărțișorul era un ban de aur sau de argint legat cu șnur de lână împletit în culorile alb și 
roșu,terminat la capete cu ciucuri.Acum el are o altă ,,constituție și multiple forme de prezentare, în 
concordanță cu imaginația ,cu priceperea și cu posibilitățile materiale ale confecționerilor. 

Activitatea ,,Mărțișor prin ochi de copil” la o primă analiză se înscrie în cadrul obiectului 
abilități practice (ed plastică,ed. tehnologică),dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe 
elev să se implice afectiv și efectiv în realizarea activității,în căutarea și sortarea materialelor 
necesare .În cadrul activității,elevii sunt provocați  să se întreacă în realizarea celor mai frumoase 
mărțișoare ecologice.Ei sunt încurajați să fie cât mai creativi,să-și pună în valoare talentul,să lucreze 
căt mai îngrijit. 

Pe un fundal muzical,elevii lucrează cu sârguință pentru a câștiga.   
 
Activitatea s-a desfășurat pe durata a trei ore , având următorul program: 

 Prezentarea ,,Legenda mărțișorului” în cadrul orei de consiliere și orientare 

 „Mărțișoare  văzute prin ochi  de copil’’- confecționare, expoziție de mărțișoare și 
felicitări din materiale ecologice 
 

A fost o activitate încărcată de sensibilitate,emoție și bucurie în care copiii  au lucrat   pentru a 
realiza cele mai frumoase mărțișoare ecologice . 

 
            E MARTIE dragi elevi .  Veniţi să dăruim MĂRŢIŞOARE!!!!  
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MONIŢA NARCISA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama-cel mai dulce cuvânt din Univers! 

CLASA/GRUPA: pregãtitoare 

CADRU DIDACTIC: MONIŢA NARCISA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALÃ ROMULI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:„Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
1.Captarea atenţiei: am realizat un joc la care au participat părinţii şi copii. Jocul se numeşte ,,Cât de 
bine ne cunoaştem?”. Fiecare dintre părinţi trebuie să răspundă la o întrebare legată de propriul 
copil. Se vor confrunta apoi răspunsurile.Apoi se schimbă rolurile, elevii vor răspunde primii apoi se 
vor confrunta cu răspunsurile părinţilor.  Întrebări pentru părinţi : Care este fructul preferat al 
copilului ? Numiţi cel puţin trei prieteni buni, colegi de şcoală. Care este activitatea preferată a 
copilului la şcoală ? etc. Întrebări pentru copii : Ce profesie are mama ta? Unde lucrează tatăl tău? 
Cine te duce seara la culcare?etc  
  Mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor 
în onoarea nașterii noastre... Mamele sunt ca soarele care strălucește pentru viața cerului nostru 
interior, ca să putem ști că suntem veșnic iubiți și nu avem nevoie să ne mai punem intrebări despre 
asta... Avem liniștea că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața , știm 
ca deasupra acestei furtuni, vom avem mereu prezența dragostei lor, a mamelor... Avem convingerea 
că, nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu pământul, decât legatura 
prețioasa ce vine de la Dumnezeu, atunci când dă naștere copilului său, că dragostea de mama este 
pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodata...iar când copiii săi au mai mare nevoie de ea, 
dragostea mamei strălucește... Păstrăm credința că, în ceruri îngerii șoptind unul altuia, nu pot să 
găsească printre cuvintele lor de dragoste, niciunul atât de drăgăstos ca cel al mamei și de aceea, 
cuvântul pe care l-am rostit pentru prima data a fost: MAMA! 
 În prima etapă la ora de CLR am lecturat ,,Legenda mărțișorului. După lecturarea "legendei 
mărţişorului", clasa noastră s-a transformat într-un adevărat atelier de creaţie. În orele de arte 
vizuale, elevii au confecţionat mărţişoare şi felicitări pentru mama. Mărţişoarele și felicitările pentru 
cei dragi au fost pregătite cu migală, iar copiii au dovedit pricepere şi îndemânare Tehnicile folosite în 
realizarea lucrărilor au fost diverse, elevii dând dovadă de îndemânare şi imaginaţie. Unii elevi au 
căutat poezii dedicate mamei şi le-au scris pe bilețelul atașat mărțișorului.Elevii au dus acasă 
mămicilor, bunicilor, surorilor, mărțișoare de 1Martie. 
 In a doua etapă elevii au realizat o expoziţie cu mărţişoarele şi felicitările realizate. Cele mai 
reuşite lucrări au fost premiate în cadrul activității aplicative ,,Din suflet pentru mama,, organizată de 
Esențial Proiect Educațional. Tot în această etapă s-a pregătit o diplomă pentru cea mai bună mamă 
și sceneta ,,Albă ca Zăpada și s-au memorat poezii dedicate mamelor. La a treia etapă a activităţii au 
participat şi mamele, bunicile și tăticii copiilor. Acestea au admirat expoziţia de mărţişoare şi felicitări 
pe care copiii le-au realizat din dragoste pentru mama.  
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SCOPUL PROIECTULUI :  
Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin crearea/ recitarea poeziilor dedicate 
mamei ; Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor din clasele I-IV ; Devoltarea 
sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, mama fiind considerată una dintre 
acestea, pentru că: ,,Mama înalță sau îngenunchează națiunea, căci sufletul fiilor îl dă mama.”  
 PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 1 martie - 8 martie 2020,  
GRUPUL ȚINTĂ : 
 Elevii cls. I-IV-a Mamele și bunicile elevilor, cadrele didactice ale școlii;  
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de clasă, biblioteca școlară:  
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
 Să cunoască originile Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte. Legende ale primăverii ;  
 Să memoreze, să creeze și să recite expresiv poezii cu și despre mama;  
 Să realizeze desene sau colaje prin care să oglindească chipul mamei sau aspecte legate de aceasta și 
să organizeze cu ele o expoziție omagială dar și felicitări și mici daruri pentru mame și bunici ;  
Să–și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici, cadre didactice printr-un moment artistic 
corespunzător măreției evenimentului.  
METODE DE EVALUARE:  Portofoliul și concursul;  
Evaluarea se va realiza pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare și completarea unui jurnal 
de impresii; Mama – cel dintâi cuvânt  
  Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți;  
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MORAR LOREDANA-MIHAELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,MAMA, SUFLET DRAG,, 

CLASA/GRUPA: PREGATITOARE 

CADRU DIDACTIC: MORAR LOREDANA-MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NUCET 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unei ore de ,,Arte vizuale şi abilităţi practice,, cu tema 
,,Felicitare pentru mama mea,suflet drag,,. 
În introducerea lecţiei elevii au ascultat începutul poveştii  ,,Clasa mea are copii minunaţi,,.Este o 
poveste pe care am scris-o pentru elevii acestei clase şi pe care elevii trebuie sa o continue: 

,,A fost odata ca niciodata un oraş...un oraş frumos şi mic.Aici trăiau şi elevii unei clase 
pregătitoare...Mamele lor erau foarte harnice şi pricepute.Ele se numeau.................fiecare elev 
trbuie să spună numele mamei). 
 Povestea va continua,iar elevii vor avea de completat cu locul de munca al mamei si calităţile 
fiecărei mame.Cu emoţii  în suflet fiecare copil va trebui să spună de ce este mândru de mama lui.În 
final fiecare elev va trebui sa completeze cu  ceea ce le doresc ei mamelor. 
 Activitatea a continuat cu realizarea unei felicitări pentru mama.Felicitările avea forma unui 
buchet cu flori.Materiale necesare : 
 
-hârtie glasată galbenă sau albastră; 
-flori şi fundiţe decupate din hârtie albă; 
-lipici; 
-foarfecă; 
-tuburi cu sclipci; 
-creioane colorate. 
 Felicitările se decupează de către fiecare elev şi se decorează cu narcise.În interiorul acestora 
se lipesc următoarele versuri: 

Mamă, eşti pe lume, 

                                                      Tot ce-i mai frumos. 

                                                      Ochii tăi sunt limpezi 

                                                      Glasul îţi e duios. 

 
 După ce toţi elevii vor termina lucrările vom completa împreună un rebus simplu pe care 
elevii îl vor completa şi împreuna cu mămicile acasă.Pe verticale A,B va iesi cuvântul MAMA. 
 
1.Albinele ne dau………… 
2.Pe cer dimineaţa răsare ……………….. 
3.Prieten sau………………… 
4.Mama ne-a dat…………… 
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Vorba mamei este dulce ca şi un borcan de………. 

Când apare lângă noi mama ne luminează ca un 

…………….. 

Mama este cel mai bun prieten,iar unui prieten îi  

mai spunem…………… 

Mama ne a dat…………… 
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MORARU ELENA-DANIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Din suflet, pentru mama mea ”- Aplicație practică : felicitare și 
buchet de flori din hârtie 
CLASA/GRUPA: clasa a IV-a A  
CADRU DIDACTIC: Moraru Elena-Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: „Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano ” , Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 Scopul lecției : educarea simțului estetic al elevilor, prin realizarea unor lucrări plastice, prin 
îmbinarea mai multor tehnici.  

 Obiectivele lecției : 
1. să realizeze o lucrare îngrijită, corectă din punct de vedere  tehnic, prin aplicarea 
metodelor de lucru cunoscute ( decupare , lipire, îndoire )  
2. să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit  

 3. să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile 
adecvate 

Descrierea activității propriu-zise : 

 Se asigură climatul și condițiile necesare desfășurării unei ore de Arte vizuale și abilități 
practice  

 Captarea atenției : Se prezintă elevilor o imagine cu o mamă alaturi de copiii ei. Se poartă o 
scurtă conversație despre se,mnificația zilei de 8 Martie, apoi au de completat în perechi un 
ciorchine, pornind de la cuvântul „mama”.  

 Se prezintă felicitarea  și buchetul model, se excplică tehnica de lucru, apoi fiecare elev își 
allege culorile pe care le dorește pentru realizarea fiecărui obiect în parte. Am încurajat 
creativitatea și inventivitatea lor, dorind să respected oar tehnica de bază, dar fiecare 
punându-ți amprenta personal asupra creației tehnologice.  
 

 S-a realizat Turul galeriei, elevii acordându-și unii altora aprecieri și critici constructive și 
pertinente. Au fost votate cele mai frumoase 3 lucrări , din fiecare secțiune.   

 S-a realizat o expoziţie de lucrări; 
 

 Pe fondul muzical  –„Mama, doar mama” și „E ziua ta, mămico”, elevii au lucrat si au fredonat 
în același timp 
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MUNTEANU ANGELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama- prima mea iubire 
CLASA: I B  

CADRU DIDACTIC: Prof. MUNTEANU ANGELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 117, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
            ,,Iubirea unei mame este diferită. E o iubire unică – supraviețuieşte tuturor încercărilor şi 
necazurilor. O iubire care e fundamentul oricărei alte iubirii.” Helen Huxley 

            ,,Mamele sunt de toate felurile. Calme, timide, furioase, puternice. Deștepte, ciudate, 
imprevizibile. Minunate.Splendide.” Helen Huxley                    

            Activitatea noastră dedicată mamelor a debutat printr-o discuție referitoare la ce înseamnă 
pentru fiecare propria mamă, la modul în care îi putem mulțumi și ce poate face fiecare pentru a-i 
răsplăti grija, iubirea, sacrificiile. 
          A continuat cu: 

 vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

 învăţarea unor cântece închinate mamei; 

 confecţionare de  felicitări şi mici daruri pentru mame.  
Cu foarte mare atenție și multă grijă, fiecare copil a urmărit toate materialele prezentate, a 

căutat să înțeleagă modul de lucru, a învățat versurile cântecelor. Apoi, cu însuflețire, copiii au 
confecționat felicitările, florile, micile daruri pe care le-au oferit cu emoție și un zâmbet larg mamelor 
de 8 Martie, cu mesajul: Mama, ești eroina mea, îngerul meu pe pământ, motivul pentru care azi sunt 
cine sunt şi ceea ce visez să fiu mâine. Mama, prima mea iubire adevărată. 
            La mulţi ani fericiţi, buna şi frumoasa mea mamă! Îţi mulţumesc că exişti, că ai ales să-mi dai 
viaţă, că trăieşti în inima mea în fiecare clipă! 
 
           Iubirea unei mame e cuprinzătoare,e tandră, îţi dă aripi, îţi dă putere când simţi că nu mai poţi, 
găseşti încurajare pentru visele tale,unele mai imposibil de atins, dar şi mustrare atunci când treci de 
anumite limite şi înseamnă  ,,ACASĂ”. 
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OGRĂZEANU VICTORIȚA 
  Tema activității: Mama, ființa cea mai iubită!!  
  Clasa:  clasa a IV- a        
   Școala Gimnazială Talpa, Teleorman 
  Prof. Inv. Primar: Ogrăzeanu Victorița  
 
 SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Păstrarea tradiţiilor româneşti legate de semnificaţia mărţişorului;  

 Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii;  

 Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste pentru mamă;   
OBIECTIVE:  

 Să cunoască semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii; 

 Să confecţioneze cadouri pentru mamele lor; 

 Să participe activ la activităţile propuse, să contribuie la creşterea calitativă a acestora;   
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  
        MARTIE reprezintă un prilej de bucurie pentru toți copiii,o zi în care pot arăta mamelor cât de 
mult le iubesc,le apreciază și le respectă pentru efortul depus in creșterea,educarea ,formarea și 
îndrumarea pașilor lor.  Prin intermediul activității practice desfășurate cu clasa pregătitoare si clasa 
a II a am realizat tablouri și felicitări care vor fi oferite cu mult drag mamelor. 
  Elevii au muncit cu mult drag pentru mamele lor ,au fost atenți la detalii,au respectat etapele de 
lucru,iar în final au fost entuziasmați de lucrările lor.  
 Activitatea s-a desfășurat pe un fond muzical adecvat evenimentului,iar la finalul activității elevii au 
interpretat câteva cântece pentru mama.   
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PANAIT IRINA ANDREEA 
TEMA ACTIVITĂȚII:”Mama, cartea mea preferată de povești” 
CLASA/GRUPA: A II-A 

CADRU DIDACTIC: PANAIT IRINA ANDREEA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79, SECTOR 4, BUCUREȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Copiii devin cititori în brațele mămicilor lor. E atât de simplu. E bucuria lor să le deschidă 
apetitul pentru lectură și pot face asta atât citind povești împreună, cât și arătându-le că le place să 
citească la rândul lor.  

Cititul e o ocazie să stea împreună, unul lângă altul. Tocmai de aceea, copiii cărora li se 
citește, vor asocia această activitate cu apropierea și cu starea de bine pe care o simțeau 
stând cuibăriți lângă mămica lor.  

Cu cât  mai multe povești le citesc, cu atât mai bine. Cu ajutorul lor copiii îmbunătățesc 
abilitatea de a comunica. Copiii cărora mami le citește se vor exprima cu usurință mai mare. Când 
ascultă povești copiii sunt atenți la felul în care folosim: tonalitate, inflexiuni ale vocii, pauze, dar și la 
felul în care personajele interacționează. Le dezvoltă gândirea logică.  Ascultând povești copiii învață 
despre concepte abstracte, relația cauză-efect, despre bine și rău.   

Există povești terapeutice pentru tot felul de subiecte sensibile de la anxietatea de separare, 
la mersul la doctor, începerea grădiniței și școlii sau pierderea cuiva drag. Am profitat, pe aceasta 
cale, pentru a remedia câteva probleme de comportament ale elevilor mei. 

Pentru că poveștile citite împreună au o mulțime de beneficii asupra dezvoltării emoționale a 
copiilor, creșterii autonomiei lor și a abilității lor de comunicare, le-am propus mămicilor ca, pe 
parcursul lunii martie, să ne însotească. Acestea au acceptat să dedice puțin timp colegilor de clasă ai 
fiicei/fiului dumnealor, citind câte o poveste. În fiecare zi a lunii martie, am avut alături mămici 
dornice să călătorească pe aripile cărților împreună cu copiii. Diversitatea poveștilor, a modului de 
abordare, a stilurilor de prezentare, i-a ajutat pe copii să trăiască o paleta largă de emoții. Cu ajutorul 
prafului de zâne, a ochelarilor cu care s-au teleportat în timp, a povestilor terapeutice, a cărților cu 
imagini 3 D, sau a proiecțiilor realizate cu ajutorul videoproiectorului, mămicile au captat copiii. 

La final, micuții au interpretat câteva melodii dedicate mamei și au dansat vals. Mămicile au 
primit în dar  câte o diplomă și o pagină din Ziarul ”Adevărul”- ediție specială. Lacrimi de fericire au 
brăzdat chipurile mămicilor și copiilor.  

 

 

 

 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

105 
 

    

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

106 
 

PAULESCU ANIŞOARA 
TEMA ACTIVITĂŢII: „E ziua ta, mămico!” 
GRUPA: Mijlocie 
EDUCATOARE: PAULESCU ANIŞOARA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara; str. Iosif Vulcan, nr. 1 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-plastice şi 
practice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând conturul inimioarelor; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie; 

 Să lucreze cu acuratețe; 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIAL DIDACTIC: inimioare din ceramică; farfurii de carton din comerţ; ghiveci din hârtie; 
conturul palmelor din hârtie verde; flori perforate din hârtie colorată; fluturi perforaţi din hârtie 
colorată; guaşe, lipici, pensule, creioane colorate. 
 DURATA: 35 de minute. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii: 
aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 
II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

k) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
l) Anunţarea temei: se anunţă tema – pictură, desen şi lipire: „E ziua ta, mămico!”; 
m) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, plouă; 

Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate vântul; 
n) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup pictează 

inimioare, folosind guaşe; al doilea grup lipeşte un ghiveci cu flori; al treilea grup colorează 
farfurioare de carton şi lipeşte flori şi fluturi. 

o) Evaluarea: se fac aprecieri de valoare asupra propriilor lucrări şi ale celorlalţi copii, motivând  
cele afirmate. 

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 
participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la panoul 
grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 

 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

107 
 

 

 

 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

108 
 

PAVEL LAURA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitare pentru mama 

CLASA .pregătitoare C 

CADRU DIDACTIC: Pavel Laura 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Oltea Doamna, Oradea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  Activitatea a avut ca scop –realizarea unor produse unicat, personalizate, în urma desfășurării unor 
activități creative. 
  Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. 
Evenimentul coincide cu prima lună de primăvară, lună în care renaște natura și razele soarelui încep 
să ne încălzească sufletul precum zâmbetul cald al mamei care ne încălzește privirea . 
  8 Martie este un moment special prin care sărbătorim și prețuim mamele/femeile din viața noastră. 
Toată aprecierea noastră am vrut să o arătăm mamelor prin realizarea unor felicitari. 
Activitatea a debutat cu ascultarea de către copii a cântecelului,,De ziua mamei,,. Pe baza acestuia s-
a discutat despre importanța celei mai importante ființe din viața fiecărui om, MAMA.  
  Copiii au lucrat cu mare drag felicitările, după ce s-au familiarizat cu materialele și tehnicile de lucru. 
Apoi au învățat cântecelul audiat, iar copiii au promis că îl vor cânta mamelor la înmânarea 
felicitărilor. 
  Toți elevii au fost felicitați pentru că au lucrat foarte frumos. 
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PETER MARIANA-CLAUDIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Fără tine, mamă, nimic nu ar fi!” 
GRUPA: MICĂ „Mămăruțele istețe” 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETER MARIANA-CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 (ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1) 
NUCET, BIHOR 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
       Dragostea și sacrificiile mamei nu pot fi descrise în cuvinte. Cu vocea ei suavă, mângâierea 
blândă, alungă orice teamă, alină orice durere și aduce zâmbet pe chipul micului prunc.  
   Ziua de 8 Martie reprezintă pentru preșcolari „Ziua mămicilor”, o zi de sărbătoare în care ei au 
ocazia de a le demonstra iubirea și prețuirea lor. 
   Pregătirea prealabilă a evenimentului a cuprins mai multe activități dintre care: 
1. Lectură după imagini „Munca mamelor acasă” 
  Copiii din grupa mică au analizat împreună cu educatoarea o serie de imagini despre mama, care 
pregătește mâncarea pentru toată familia, spală rufe, face curățenie, îngrijește copiii, etc. Au 
identificat aceste acțiuni cu ale propriilor mame și unii dintre ei au afirmat că le ajută în gospodărie. 
2. „Copăcelul cu inimioare” – confecționare 
  Pe o coală cartonată de culoare maro am trasat conturul palmei și al degetelor fiecărui copil 
simbolizând un copăcel. După ce a fost decupat lăsând la bază o porțiune suport, copiii au lipit 
aleator inimioare și floricele de culori și mărimi diferite. Au completat darul cu un șnur împletit din fir 
alb și roșu și cu mesajele „La mulți ani!” și „Mami, te iubesc!”.     În pagina următoare voi prezenta în 
fotografii secvențe din realizarea copăcelului. 
 Produsele activității au fost expuse în sala de grupă iar preșcolarii au primit recompense din partea 
educatoarei, câte o inimioară. 
  La plecarea acasă, preșcolarii și-au îmbrățișat mămicile, le-au oferit darul lor și le-au șoptit la ureche 
mesajul „te iubesc”. 
BIBLIOGRAFIE:  

          http://krokotak.com/2015/01/flowering-tree-from-a-kids-hand/ 
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PETRE CRISTINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: O FLOARE PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: PETRE CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
   
 

ARGUMENT 
An de an, la începutul primăverii, când natura renaște și razele soarelui încep să ne încălzească 

sufletele, sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. Cu acest prilej, prin cultivarea imaginației și 
creativității,  micii școlari trăiesc emoții intense și îşi exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de 
mamă, în semn de respect, mulțumire și recunoștință.  

Educația pentru recunoștință trebuie să devină un obiectiv constant al tinerei generații pentru a 
asigura continuitatea valorilor în societatea contemporană. 

 Sensibilitatea copiilor se manifestă în creaţii literare, creații plastice sau colaje.  
 
SCOPUL: 

- Valorificarea aptitudinilor și competențelor artistice, cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor 
de dragoste, respect şi admiraţie faţă de cea mai iubită fiinţă,  
,, MAMA’’ 

  
OBIECTIVE URMARITE: 

- Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor;  
- Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse;   
- Cultivarea dragostei şi admiraţiei pentru fiinţa care le-a dat viață, mama. 

 
Elevii clasei a II-a au marcat acest eveniment printr-o activitate care să îmbine cât mai 

armonios utilul cu plăcutul, realizând ghivece cu orhidee, utilizând toate formele de  activitate: jocul, 
învățarea, munca și  creația. 

Activitatea ”O floare pentru mama mea” s-a desfășurat în sala de clasă. Am creat un cadru 
optim pentru buna desfășurare a acesteia.  

Activitatea a debutat cu informații despre Ziua Internațională a Femeii. Am prezentat  
modelul și etapele de realizare al acestuia, precum și materialele necesare și tehnicile de lucru 
folosite. Atmosfera a fost însuflețită de un fond muzical potrivit temei. 

Elevii clasei a II-a, îndrumați și sprijiniți de către doamna învățătoare, au lucrat cu plăcere, 
îngrijit, au participat activ și cu interes, realizând cele mai deosebite flori pentru a le oferi în dar celor 
mai prețioase ființe. 

La final elevii au cântat cântece dedicate mamei. 
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PETRE VALERIA   
Tema activității: Mama, cel dintâi cuvânt   

Clasa: a Vll-a    

Cadru didactic : Petre Valeria   

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos, Teleorman  

        MOTTO:  „Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi   
cunoştinţe, în braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei petrecem toată pruncia şi 
copilăria noastră; în faptele ei începem şi noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-un 
cuvânt, drumul pe care ni-l apucăm în această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe 
care mama ne îndreaptă şi care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a ni-l 
desfăşura”.  

 I.HELIADE RĂDULESCU  

Desfășurarea activității:   

      Activitatea cu numele sus menționat s-a desfășurat cu elevii clasei a VII-a. ziua de 8 martie este 
dedicată sărbătoririi tuturor femeilor –mamelor de pe întreg globul pământesc. La această activitate 
au participat elevi din  clasa a Vll-a care folosindu-se de talentul și înclinațiile personale au dorit să 
aducă un omagiu mamelor ființele cele mai îndrăgite de către copii.   

Prin lucrările realizate elevii au dorit să scoată în evidență dragostea și respectul pe care îl poartă 
fiecare mamei sale. Pe parcursul activității elevii au realizat scurte poezii și compuneri dorind să 
scoată în evidență dragostea și respectul purtat mamei considerată cea mai specială ființă din viața 
fiecăruia.   

Obiectivul urmărit în cadrul acestei activități a fost scoaterea în evidență exprimarea sentimentelor și 
a gândurilor împărtășite mamelor considerate cele mai de preț ființe pentru fiecare copil. Mama fiind 
cea care îl învață pe copil primele cuvinte și îi îndeamnă pașii către un viitor plin de succese. Prin 
lucrările realizate elevii au scos în evidență importanța reprezentată de către mamă pentru fiecare 
dintre ei și s-au întrecut în a realiza materiale cu mesaje cât mai emoționante.        
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PETREA SILVIA GIANINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: E ZIUA MAMEI MELE! 

CLASA/GRUPA: MICA 

CADRU DIDACTIC: PETREA SILVIA GIANINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P NR 4, BUZAU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: In cadrul domeniului estetic si creativ, copiii au realizat cu ajutorul 
educatoarei, amprenta mȃinii. Lucrările au fost ȋncadrate ȋntr-o ramă  foto pe care copiii au 
dăruit-o mamelor. La sfȃrşitul activitătii, copiii au dansat şi au cȃntat “E ziua ta, mămico!” Au 
dăruit lalele mamelor. 
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PETRUSE ALEXANDRA CARLA 
 
Tema activitaţii: 1 Martie – prima zi de primavară 
Clasa a III-a , Ş coala Gimnazială Nr.1 Nucet 
Cadru didactic : prof. inv. primar Petruse Alexandra Carla 
Desfăsurarea activiăţii: 
      
  Începem activitatea prn a ne saluta , după care ne îndreptăm atenţia spre Calendarul naturii unde 
unde vom selecta: data, luna si anul. Se pune accent pe data zilei, luna, semnificația acesteia. Prin 
intermediul metodei ciorchinelui voi desena pe tablă un ciorchine , iar în mijloc voi scrie cuvântul 
primăvara. Voi purta cu elevii o discuţie legată de anotimpul primăvara.  Elevii sunt invitaţi să scrie 
cuvinte care le vin în minte în legatură cu tema propusă.Cuvintele vor fi legate prin linii de cuvantul ,, 
PRIMAVARA,,. 
              Voi citii copiilor:,,Legenda Babei Dochia,, 
Conform tradiţiei populare, 1 martie este şi ziua Babei Dochia, străvechi început de an agrar. Primele 
9 sau 12 zile ale lunii martie îi sunt dedicate, fiind cunoscute în popor ca Zilele Babei. Acestea 
corespund cu zilele de urcuş ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuş dedicat morţii şi renaşterii 
sezoniere a zeiţei agrare şi a timpului calendaristic, în preajma echinocţiului de primăvară. Astfel, 
după unele tradiţii, firul Mărţişorului ar fi fost tors chiar de Baba Dochia în timp ce urca oile la 
munte.Pe vremea dacilor, şnurul era alcătuit din alte două culori, respectiv alb şi negru. O veche 
legendă spune că Dochia ar fi împletit o funie din aţă albă şi neagră, pentru a putea, astfel, să ţină 
socoteala zilelor şi a nopţilor şi să ştie când vine vremea să coboare cu oile la păscut. Albul 
reprezenta zilele, iar negrul, nopţile. Pedepsind-o, însă, pe nora sa, a trimis-o la râul îngheţat să spele 
un ghem de lână neagră, până ce aceasta se va albi. Din cauza frigului, bietei femei i-au sângerat 
degetele, iar lâna s-a colorat în roşu. În prezent, şnurul mărţişorului este format dintr-un fir alb şi un 
altul roşu, acesta din urmă simbolizând sângele şi sacrificiul. 
             După explicarea cuvintelor necunoscute si  alcătuirea unor propoziţii cu ele elevii vor reda  cu 
propriile cuvinte conţinutul legendei citite. 
            Azi e o zi in care, cu mare bucurie, oferim celor dragi nouă, micile simboluri ale primăverii … 
mărţisoare. Semnificaţia MARTISORULUI a rămas aceeiasi de-a lungul timpului: este un simbol al 
primăverii, al revenirii la viaţă a naturii.  
     Următorul moment al acestei ore este confecţionarea de mărţisoare. Confecţionarea de către 
copii a unui mărţisor, pe care îl vor lua acasă;În ora anterioară de AVAP  am amestecat ipsos cu apă 
până s-a făcut ca o smântână mai lichidă, apoi am turnat conținutul în strat subţire  în câteva forme 
păstrate, de la ciocolata Milka , dupa care am aşteptat să se întărească suficient pentru a putea fi 
scoase modelele.    
         Se trece la decorat: se desprinde stratul cu model din forma in care a fost pus. Copiii  pictează 
inimioarele ,, mărțisoare,, cu acuarela , după care le decorează cu elemente de tip paiete, sclipici, 
mărgele pe suprafața mărțișorului, pictează ghocei sau alte flori, in funcție de imaginația fiecăruia. Se 
lipesc pe cartonaşe împreună cu un snur de mărțisor şi se dăruiesc. 
   Voi  îndeamna copiii să ofere mărțișoarele realizate celor dragi. 
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PINTEA ALEXANDRA 
Tablou pentru mama 

 
Unitatea de învățământ:  Grădinița cu Program Prelungit Camigo, Cluj-Napoca 
Educatoare: Pintea Alexandra 
Grupa: Mare 
Tema anuală de studiu: Când cum și de ce se întâmplă 
Tema proiectului tematic: Verde crud e primăvara 
Tema săptămânii: Mama, te iubesc  
Tema activității:  Tablou pentru mama  
Tipul activității:Transmitere și însușire de noi cunoștințe 
Elemente componente ale activității integrate: ALA1+DOS2 
Domenii și dimensiuni ale dezvoltării: 

             Comportamente vizate                Obiective vizate 

1.3 Utilizează mâinile și degetele pentru 
realizarea de activități variate; 
2.1 Realizează sarcinile de lucru cu 
consecvență; 
3.2 Demonstrează creativitate prin activități 
artistico-plastice, muzicale și practice, în 
conversații și povestiri creative. 

- să denumească materialele pregătite de 
educatoare;  
- să lipească materialele puse la dispoziție, în 
locul potrivit, formând buchetul de flori după 
exemplul dat; 
- să picteze florile cu ajutorul lacului, urmărind 
exemplul dat.  

Strategii didactice: 
Metode și procedee: explicația, demonstrația, lucru individual.  
Mijloace și materiale didactice: tablou canvas, flori din cofraje de ouă, acuarele, bandă dublă 
adezivă, lac cu luciu, pensulă, sclipici, sârmă pufoasă verde, panglică galbenă.  
Desfășurarea activității: 
Pentru o bună desfășurare a activtății am pregătit împreună cu copiii materialele necesare pentru a 
realiza tabloul cu flori. Astfel, la sectorul artă copiii au pictat tabloul și 7 flori de diferite culori.  
Sarcina de lucru: 
Fiecare copil are 7 flori de diferite culori pe care le va lipi cu ajutorul bandei duble adezive în partea 
de sus a tabloului, pentru a lăsa loc și tulpinii. După lipirea florilor, copiii vor lega tulpinile (sârmă 
pufoasă) cu autorul panglicii galbene, realizând o fundiță și o vor lipi sub flori. Pentru a da o textură 
lucioasă florilor, am pus la dispoziție un lac lucios, care a fost întins cu ajutorul pensulei pe flori. După 
aplicarea lacului, copiii au avut posibilitatea să aleagă sclipici (polen) de diferite culori, pentru a 
presăra în interiorul florilor. Activitatea a fost realizată de toată grupa, pentru a le face un cadou 
mămicilor. Copiii au primit ajutor unde au întâmpinat dificultăți. Pentru concurs am selectat 4 copii 
care au reușit să respecte în totalitate sarcinile de lucru.  
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PLEȘIV IASMINA 
CADRU DIDACTIC: PLEȘIV IASMINA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Daruri pentru mama” 
GRUPA: Mică 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Nr. 44 – Timişoara, Str. Iosif Vulcan, nr. 1 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri 
Tipul de activitate: predare-învățare 
Elemente componente ale activității integrate: ADP+ALA+ADE 
 ADP – Activități de dezvoltare personală: 

1. Rutine – Întâlnirea de dimineață, salutul, prezența, calendarul naturii, mesajul zilei 
  - deprinderi de igienă, disciplină, autoservire 
      2.   Tranziții – jocuri cu text și cânt, recitative 
 
        ALA – Activități liber alese: 
Centre de interes:  - Bibliotecă: Diplomă pentru cea mai bună mamă 
   - Artă: Flori pentru mama- amprentare 
   
           ADE – Activități pe domenii experiențiale: 
Domeniul Limbă și Comunicare: lectura educatoarei ,,Inima mamei”  
Domeniul Estetic și Creativ: Educație plastică – Pictură ,,Inima mamei” 
  
SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
- cultivarea sentimentului de dragoste și recunoștință pentru mama; 
- cultivarea sensibilității artistice. 
- dezvoltarea capacității de exprimare orală, valorificând cunoștințe acumulate, de înțelegere și  
utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale 

- dezvoltarea spiritului de echipă în vederea realizării unei activități recreative, de destindere și bună 
dispoziție a copiilor; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
- să asculte cu atenție lectura educatoarei pentru a sesiza inflexiuniile vocii, dar și succesiunea 

momentelor acțiunii; 
-  să expună cu ajutorul imaginilor și al întrebărilor principalele momente ale povestirii; 
- să denumească materialele de lucru; 
- să sculte cu atenție indicațiile date; 
- să aplice corect culoarea pe o suprafață stabilită; 
- să utilizeze corect materialele folosind tehnica picturii. 

 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul , expunerea, povestirea. 
MATERIAL DIDACTIC: panoul cu calendarul naturii, acuarele, pensule, lipici, creioane colorate, 
planse, imagini din poveste, buline colorate, recompense. 
 
DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 
Ziua  începe cu întalnire de dimineață, în cadrul căreia copiii povestesc despre mamele lor iar mai 
apoi folosindu-ne de tranziții copiii se așează în semicerc pentru a audia povestea Inima mamei. 
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După ce copiii au reținut ideile principale ale povestirii, folosind o tranziție, copiii se îndreaptă către 
centrele pregatite. La centrul Artă, copiii se împart în două grupe: prima grupă o să picteze inima 
mamei, iar cea de-a doua grupă va realiza o lalea folosindu-se de amprenta mânuței lor. 
La sectorul Bibliotecă, copiii vor colora o diplomă pentru mama. 
După explicarea și demonstrarea modul de lucru pentru fiecare centru, copiii vor face câteva exerciții 
de încălzire a musculaturii fine a mâinii (cantam la pian, închidem-deschidem pumnii, morișca,etc)                       
Voi atrage copiilor atenția asupra modului de lucru pentru a realiza o lucrare îngrijită. 

Voi supraveghea executarea corectă a sarcinii si voi interveni după caz. 
INCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare 
la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi date cadou mamelor la finalul 
zilei. 

 

- 
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PODAR CLAUDIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII ÎN SUFLETELE COPIILOR  
CLASA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: PODAR CLAUDIA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA IERNUT 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 
  „Părinții buni le dau copiilor rădăcini și aripi: rădăcini pentru a nu-și uita originile și 
aripi pentru a zbura și a se folosi de ceea ce i-au învățat!”  
                                                                  (Jonas Salk) 

Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt început. An de an, 
ai senzaţia că renaşti odată cu primul mugur, cu primul fir de iarbă săgetat spre cer. Natura ne anunţă 
că primăvara a bătut la geam… Noi, cu mic şi mare, bucuroşi, am deschis fereastra, iar atunci am 
primit mângâierea soarelui de primăvară… Apoi împreună am descoperit “vestitorii primăverii”, iar 
pe ea am poftit-o la noi în clasă, căci în inimă o purtăm mereu. La început timidă, dar apoi prinzând 
curaj, primăvara s-a instalat la noi în clasă…când noi încercam să găsim o temă pentru această 
activitate. 

Această metodă la care copilul este liber să creeze, căci acesta este verbul cu care operează 
atât obiectul abilităţi practice cât şi educaţie plastică, şi nu numai. În cadrul acestor activităţi se 
îmbină cât mai armonios utilul cu plăcutul, copilul construind noi produse utilizând toate formele de 
activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. 

Tema “Sărbătorile primăverii în sufletele copiilor”, la o primă analiză se înscrie în cadrul 
obiectului abilităţi practice, dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe elev să se implice 
afectiv si efectiv în realizarea temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de 
informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Elevii şi-au manifestat dorinţa de a lucra în echipă. Derularea activităţii a pornit de la ideea că 
elevii au nevoie să se cunoască, să comunice, să măsoare cât de mult se aseamănă în aspiraţii şi cât 
este de important să clădească împreună lumea la care visează. 

Sărbătorile de primăvară sunt aşteptate şi întâmpinate cu sufletele deschise şi pline de 
bucurie nu numai de copii ci şi de adulţi. De aceea m-am preocupat să le insuflu elevilor dorinţa de a 
cunoaşte, păstra şi duce mai departe obiceiurile şi tradiţiile natale prilejuite de aceste sărbători. 
Sărbătorile lunii martie reuşesc întotdeauna să trezească în sufletul nostru trăiri aparte, deosebite, 
aproape magice. Martie oferă copilului posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a unui 
eveniment special pentru care, plin de speranţă, se pregăteşte.  

Prima rândunică a adus din alte ţări dalba primăvară şi odată cu ea sărbătoarea scumpă 
inimii noastre – 8 Martie – cea mai frumoasă zi a anului, sărbătoarea tuturor sărbătorilor. 

Cu cele mai curate gânduri ne închinăm în faţa luminii ochilor voştri blânzi. Nu există grai 
pământesc în care să putem exprima toată dragostea ce v-o purtăm. Din viaţa voastră s-a aprins viaţa 
noastră. La adăpostul grijilor voastre s-a zidit inima noastră. Braţul vostru ne-a fost acoperământ la 
primejdie. Cântecul vostru ne-a făcut somnul lin şi adânc. Cu vorbele voastre am început să dăm 
nume lucrurilor şi fiinţelor, zidind lumea din nou. În ochii voştri am început a desluşii tainele lumii. Cu 
sufletul vostru am învăţat a iubi adevărul şi bunătatea. În toate ne-aţi fost primul şi cel mai bun 
dascăl. 

Pe parcursul lunii februarie, la orele de AVAP, elevii au realizat diverse obiecte decorative 
pentru a le da în dar mămicilor de 1 și 8 Martie. Astfel, utilizând o paletă bogată de materiale –hârtie, 
carton, material textil, mărgele, nasturi, materiale reciclabile (ambalaje ciocolată, coajă de fistic, pai 
ptr. suc, etc) au confecționat tablouri, felicitări, mărțișoare, plicuri speciale cu urări, coșulețe, etc.  
Elevii clasei buburuzelor, iubitori ai activităților practice, s-au străduit să pregătească cadouri cât mai 
frumoase. Indiferent de rezultatul final, sunt siguri că vor aduce bucurie în sufletele mămicilor, 
acestea apreciind în primul rând că toate sunt făcute hand made.  
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OBIECTIVELE propuse au fost puține, dar semnificative:  
*Realizarea unor creații funcționale, estetice folosind tehnici elementare și materiale diverse;  
*Cultivarea atitudinii de a dăruii;  
*Formarea respectului și exprimarea dragostei pentru ființa cea mai dragă tuturor-mama. 

Mamă dragă, eu te prețuiesc! 
Și-n lumea asta doar pe tine te iubesc! 
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POPA MARIOARA 
CLASA/GRUPA: clasa a-IV-a  

CADRU DIDACTIC: POPA Marioara  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 4 – Turnu Măgurele, Teleorman 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 06.03.2020 
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POPESCU CRISTINA-MONICA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ”Flori pentru mama mea”   
CLASA  I  

CADRU DIDACTIC: Prof. POPESCU CRISTINA-MONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea are ca scop formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de a folosi 
tehnici de lucru potrivite pentru a prelucra materialele în vederea obținerii unui produs original, 
estetic și util. 

Primăvara este anotimpul renașterii, al revenirii naturii la viață. Ea aduce multă bucurie în 
viața oamenilor datorită evenimentelor încărcate de semnificații. Un astfel de eveniment este Ziua 
Mamei. 

Mama e izvor de răbdare şi bunătate. Mama e creatorul tuturor poveştilor, e un cântec dulce 
și un glas plin de iubire. Mama este acea fântână care te răcoreşte când îţi este sete, mama e acel 
vânt care îţi mângâie obrajii în zilele toride de vară, mama e acel foc care te încălzeşte atunci când îţi 
este frig, mama e acea sclipire care îţi luminează cele mai întunecate nopţi, mama e îngerul care îţi 
alungă visele triste, mama e braţul în care îţi găseşti alinarea, mama e soarele de la care primeşti 
lumina, mama e bucuria de a trăi. 

Mama este unică. Uneori ne pare rău ca există o singură zi facută special pentru ea... În 
această zi ar trebui să îi acordăm mai multă atenție, iar din acest lucru să facem un obicei. 

Femeile  adoră florile. Mama știe să aprecieze orice buchet făcut cu dragoste. Un buchet de 
flori oferit mamei este dăruit din suflet, iar bucuria pe care o va simţi atunci când va primi acest 
buchet din partea copiilor lor este una care nu poate fi măsurată sau descrisă în cuvinte. Cu atât mai 
mult cu cât acesta este făcut de mâinile lor. 

Din benzi de hârtie colorată răsucite cu ace speciale (prin tehnica Quilling), am reușit să 
confecționăm buchete de mărgăritar, buchete de lalele și buchete de narcise. Rodul muncii elevilor 
este unul deosebit, iar gestul de a dărui mamei lor un buchet de flori realizat de mâna lor,  este un 
gest simplu, plin de emoţie care le va demonstra faptul  că au crescut, că au învăţat și că au înțeles ce 
înseamnă recunoştinţa, mulţumirea. 
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POPESCU SORINA-ELENA  
Tema activității:  Daruri pentru mămici – o poezie și un obiect decorativ (tablou cu ghiocei) 
Clasa: a IV -a 
Cadru didactic: Sorina-Elena Popescu 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Șura Mică 
Data: 06.03.2020 
Locul: Sala de clasă 
Competențe specifice: 
LLR:  4.3. Redactarea unor texte funcționale scurte pe suport de hârtie sau digital 

 4.1. Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea de 
text   
  4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte 
informative și funcționale 

AVAP: 2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj 
intenționat 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabille, în urma desfășurării unor 
activități dominant manuale, creative și ludice 

Resurse: Hârtie colorată, carton colorat, carioca,  placaj, aparat de pirogravură, lac pentru lemn 
Metode și tehnici:  Brainstorming, Cvintetul, demonstrația,  tehnica pirogravării, 
Evaluarea: observarea sistematică  a comportamentului elevilor, recunoașterea  competențelor 
achiziționate 
Desfășurarea activității: 
Activitatea a început cu metoda Brainstorming: La ce vă gândiți când auziți cuvântul ,,mama”?, apoi  
am realizat împreună un Cvintet – mama. De asemenea, le-am cerut elevilor să-și amintească ce știu 
din lecturile citite în legătură cu mama. Elevii și-au amintit câteva versuri și cântece din anii anteriori. 
Apoi i-am anunțat că vor crea o poezie dedicată mamei și ulterior o vor dărui alături de un tablou cu 
ghiocei  pe care îl vor pirograva în ora de AVAP. Le-am spus că la sfârșit cele mai reușite lucrări vor fi 
premiate în cadrul acestui proiect.  Elevii au primit indicații asupra modului de realizare a poeziei, au 
lucrat independent. La finalul orei au prezentat poeziile în fața clasei și au fost analizate de ceilalți 
colegi pe baza criteriilor stabilite. 
În ora care a urmat elevii au citit instrucțiunile de folosire a aparatului de pirogravură, pentru 
punerea în funcțiune în siguranță. Le-am reamintit importanța respectării  regulilor de protecție a 
muncii, apoi  le-am demonstrat cum trebuie să lucreze. Au lucrat cu răbdare și grijă pentru detalii, 
sub stricta mea supraveghere. La final le-am analizat împreună.   
Pe parcursul activității am colaborat cu colegele mele, prof. Paula Isac și prof. Claudia Simtion, iar la 

finalul zilei am acordat diplome și medalii elevilor. 
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PREDA MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: O SURPRIZĂ  PENTRU MAMA MEA!  
CLASA/GRUPA: MICA 

CADRU DIDACTIC: PROF. PREDA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1- PETRILA 
STRUCTURA : GRĂDINIȚA PN. ȘI PP. NR. 1 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

,,O mamă râde râsul nostru, vărsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama 
noastră. Trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre. “ 

               Julia Summers 
 

  SCOPUL Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al prescolarilor ; 
 OBIECTIVE 1. Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei Zilei Internaţionale a 

Femeii;  
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ; 

 Activitatea se desfășoara în două etape:  
  *activitate practică; 
  *activitate artistică. 
 1. Activitate practică 

 Copiii se aşează la mese, intuiesc materialului de pe măsuţă (carton decupat sub forma cifrei 
8, floricele mici din hârtie colorata ,floricele mari ,lipici , etc), arăt modelul, explic şi demonstrez ce 
avem de făcut pentru a face mamei un cadou cu ocazia zilei de 8 Martie.  
 Se execută exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.Copiii încep să lucreze iar eu voi 
oferi sprijin acolo unde este nevoie. 
 În surdină se vor auzi cântece pentru mama, iar copiii vor cânta şi ei, în timp ce lucrează. 
 După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi expuse în sală, se face turul galeriei şi toţi copiii vor 
fi recompensaţi. 
 2. Activitate artistică 
 La ora 12,00 așteptăm mămicile intr-un cadru frumos realizat pentru a prezenta un scurt 
program artistic .Copii vor recita poezi și vor intona cântece  cu ocazia zilei de 8 Martie. 
 La finalizarea programului artistic copiii oferă mamelor cadourile confecționate de ei . 
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ROŞU MIHAELA-LUMINIŢA 
 

,,DE ZIUA TA, MĂMICO!” 
 

CLASA a IV a A 
PROFESOR ÎNV.PRIMAR : ROŞU MIHAELA-LUMINIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 
TURNU MĂGURELE 
JUDEŢUL TELEORMAN 
 

“ Un profesor bun este ca o lumânare: se consumă pe sine pentru a-i lumina pe ceilalţi.” 
 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
-Formarea atitudinilor active și protective față de mamă; 
-Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor. 
 
OBIECTIVE: 

 
 

 
pect și prețuire față de mame, bunici, printr-un program 

artistic dedicat zilei de ,,8 MARTIE,, 
 
RESURSE UMANE: elevi, părinți, bunici. 
 
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR 
 

1. ,,Totul peste iubirea de mamă,, 
 

Confecționarea, la ora de arte vizuale şi abilităţi practice, a  felicitărilor ce vor fi oferite 
mamelor după terminarea programului artistic. 

Am stabilit împreună cu elevii care este modelul de felicitare pe care îl vom confecţiona, 
fetele au realizat felicitarea sub forma unei gentuţe împodobite cu flori decupate, iar băieţii au ales şi 
confecţionat o felicitare cămaşă. 
 După stabilirea modelului am trecut la realizarea felicitărilor propuse. Am imprimat modelul 
dorit, am decupat, lipit şi colorat pentru obţinerea formei finale.  
 Am imprimat pentru interior mesajul şi apoi am lipit mesajul în interiorul felicitării. 
  

2. ,,E ziua ta, mămico!,, 
 

Moment artistic organizat de elevii clasei cu ocazia zilei internaţionale a femeii. 
 La finalul programului mămicile au primit felicitările şi bomboane de ciocolată. 
 



       Mama – cel dintâi cuvânt                       ISSN 2501-1170 

 

 
 

 

 

130 

      

FELICITĂRILE LUCRARE CU MARE DRAG PENTRU MĂMICI 

LA MULŢI ANI! 
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RUSU LILIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitare pentru mama 

CLASA/GRUPA: Grupa mica nr.1 

CADRU DIDACTIC: Rusu Liliana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit nr.37 Braila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Preșcolarii grupei mici au aflat cu entuziasm că se apropie un moment 
în care își pot sărbători mama. Ajutați de educatoare au pregătit mesaje emoționale și felicitări 
pentru mame. Din hârtie colorată au lipit floricele care apoi au decorat silueta unei  felicitări 
decupate în forma cifrei 8. Copiii au lucrat cu mânuțele lor o felicitare delicate pentru mama. Bucuria 
acesteia a fost pe măsura efortului copilului. Îmbrățișările au fost prea emoționante pentru a fi 
fotografiate.  
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SAVA VALENTINA 
TEMA ACTIVITĂŢII: FLORI PENTRU MAMA 
CLASA PREGĂTITOARE:  “ALBINUŢELE VESELE” 
CADRU DIDACTIC: PROF. SAVA VALENTINA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBROEŞTI, ILFOV 

FIȘA PROIECTULUI 
ARGUMENT 
 Mama! Ce cuvânt este mai dulce decât acest cuvânt rostit de copil pentru prima oară în 
viaţă? Nimic mai frumos, nimic mai tainic! Mama, această fiintă care dăruieşte atât de mult şi 
primeşte atât de puţin! Inima mamei este izvor de iubire şi bunătate! Pentru că ziua ei se apropie, să 
o întâmpinăm cu flori de primăvară, lucrate chiar de noi! Alături de ele să-i oferim toată recunoştinţa 
şi dragostea noastră!  
SCOPURILE PROIECTULUI:  
Cunoașterea semnificaţiei zilei de 8 Martie 
Exersarea tehnicilor de lucru învăţate: desenare după şablon, decupare, asamblare,  lipire 
Realizarea lalelei din carton colorat 
Educarea simțului estetic al elevilor  
RESURSE: 
Umane: elevii clasei pregătitoare 
Temporale: durata proiectului: 5 martie  
Materiale: şabloane, carton verde deschis şi închis, carton roşu şi galben, foarfece, lipici, carioca 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
Le-am propus elevilor să pregătim un dar special pentru Mama: o lalea din carton colorat lipită într-
un ghiveci, tot din carton. Le-am oferit şabloane de flori, frunze, tulpină, ghiveci. După desenare pe 
carton şi decupare după contur, elementele au fost lipite pe un carton dreptunghiular pentru 
susţinere. Copiii au decorat ghiveciul cu diverse modele lucrate cu carioca. PRODUSUL FINAL:  un 
ghiveci cu o lalea veselă 
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SCRĂDEANU EMILIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Cântăm  şi jucăm  pentru tine, mamă!  
CLASA/GRUPA: I B 

CADRU DIDACTIC: Scrădeanu Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Ziua de 8 Martie este cea mai aşteptată sărbătoare a 
începutului de primăvară. Gândul ne zboară în această minunată perioadă a anului spre fiinţele cele 
mai dragi din viaţa noastră: mama şi bunica, 

M-am gândit destul de mult la ce aş putea pregăti în acest an pentru mămicile şi bunicile 
elevilor mei. Sfătuindu-mă cu ei, am hotărât să pregătim un program artistic alcătuit din melodii şi 
dansuri populare din mai multe regiuni ale ţării noastre. Copilaşii mei iubesc foarte mult folclorul  
românesc, astfel încât am început cu mult elan repetiţiile. 

Cu o lună şi jumătate în urmă,am ales melodiile şi am gândit coregrafia pentru fiecare 
melodie în parte. Am ales melodii populare din Moldova, Oltenia, Ardeal, Maramureş. La orele de 
muzică am învăţat versurile şi melodiile alese, apoi am învăţat şi repetat paşii pentru fiecare melodie. 

Am muncit mult, dar cu fiecare repetiţie, ne apropiam cu paşi repezi de ceea ce am gândit la 
început: un moment artistic foarte frumos care a ajuns, desigur, la inima şi sufletul tuturor. 

S-a întâmplat să apară acest virus şi au fost interzise întâlnirile mai multor persoane, deci nu 
am putut prezenta, în direct, surpriza noastră. Am filmat programul astfel încât mămicile au primit 
cadoul nostru la timp. 

Şi, pentru că mamele şi bunicile noastre merită şi mai mult, la orele de abilităţi practice am 
lucrat o mulţime de felicitări minunate.  

Fiecare copilaş a primit pentru toată munca depusă,o diplomă şi o medalie. 
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ȘIMON ANA LUIZA 
Fișă de proiect  

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”De ziua ta mămico” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: A.D.E: Domeniul estetic și creativ 
GRUPA: mijlocie B ”Fluturașii” 
CADRU DIDACTIC: Șimon Ana Luiza 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.N. ”Sf. Maria” din Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 
ARGUMENT: 
 Ziua de 8 Martie este una foarte specială, după cum bine știm, așadar este important ca și 
copilașii să conștientizeze rolul mamei în viața fiecaruia dintre ei. Această zi devine așadar prilej 
pentru a fi recunoscători acelor ființe care le-au dat viață, care zi de zi se îngrijesc de nevolie lor, 
acelor ființe care le răspund cu iubire și blândețe în orice moment.  

Prin activitățile propuse copiilor, intenționez să insuflu acestora dragostea, respectul și 
recunoștința către mamele lor. 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În cadrul orei de Educație muzicală vom interpreta un cântecel intitulat ”Mami, te ador” după 
care vom realiza un dans artistic pentru a încânta privirile mămicilor noastre dragi. După ce vom 
finaliza aceste activități, voi propune copiilor să realizeze un colaj prin lipire pentru a simboliza 
iubirea ce le-o poartă celor mai dragi ființe.  

Colajul denumit ”CU MÂNA PE INIMĂ, ÎȚI SPUN TE IUBESC” este compus dintr-o inimă din 
hârtie roșie, deasupra căreia se lipește o inimă din hârtie albă. Peste acestă inimă albă copiii își vor 
lăsa amprenta mânuțelor cu acuarele pe partea dreaptă, iar în partea stângă vor lipi figurine mici de 
plastic ce reprezintă elemente de primăvară. Copiii au libertatea de a-și personaliza lucrarea, având 
posibilitatea exprimării originalității și a creativității. Aceste mici felicitări vor fi oferite de către copii, 
mamelor de ziua lor. 
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SOLONCĂ IULIA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Buchetele colorate pentru mamici minunate” 
CLASA/ GRUPA: mare – 10 preșcolari  
CADRUL DIDACTIC: Profesor  înv. preșcolar Soloncă Iulia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Le propun copiilor  să confectionam buchetele de flori pentru scumpele noastre mamici si sa 
le oferim  in dar, cu ocazia zilei de 8 Martie.  
Se face intuirea materialului pus la dispoziţie (hartie colorata, floricele din hartie colorata, aracet, 
foarfece, hartie creponata alba si rosie). În continuare, fixăm regulile ce trebuie respectate pe 
parcursul desfășurării activităţii.  

 sa decupeze flori de diferite culori, respectand conturul dat; 

 sa plieze hartia colorata, pentru a realiza buchetul de flori; 

 sa lipeasca flori pe buchet, intr-un mod cat mai original. 
     Copiii decupeaza florile, apoi le lipesc pe hartia pliata, pentru a realiza buchetele de flori. 
Fiecare isi exprima originalitatea în felul său. Se lucrează pe un fond muzical „Cine mi- a dat viata 
pe acest pamant?!”. 

La sfârșitul activităţii facem aprecierea lucrărilor, individual și colectiv, apoi realizăm 
fotografii, bucurându-ne de rezultatul muncii noastre. 
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SULEA ANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”O floare pentru cea mai bună modelatoare”   
CLASA  A IV-A  

CADRU DIDACTIC: Prof. SULEA ANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea practică a avut  ca scop dezvoltarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de 
a folosi tehnici și metode de lucru potrivite pentru a prelucra, modifica și trasforma materialele în 
vederea obținerii unui produs frumos și folositor. 

Copilul, un sâmbure de mister, aduce cu el multă, multă bucurie și iubire dar și o datorie 
sfântă: aceea de a-l plămădi cum se cuvine.  
 Astăzi,copiii sunt incluși în diverse forme educaționale înca din vârste mult mai fragede, iar 
acestea nu fac decât să constate și să consolideze ulterior aceste norme deprinse din familie. 
 Familia, și în special mama, la noi, este cea care formează copilului principalele reguli de 
”bună purtare” pe care acesta și le însușește prin imitare mai mult decât printr-un comportament 
conștient. 
 Vârsta copilăriei este perioada în care mama modelează caractere și personalități ce mai 
târziu pot deveni ceea ce ne dorim cu toții ”oameni cu principii sănătoase”, buni cetățeni pe care te 
poți baza și care la rândul lor pot fi exemple de urmat. 

Mama trebuie să îi explice că trebuie să înțeleagă ”ce-i place” și ”ce-i trebuie cu adevarat”  
pentru că nu tot ce ne place este și necesar sau posibil de procurat. Copilul trebuie, de asemenea, să 
învețe să-și exprime și să-și susțină opiniile folosind un limbaj politicos, dar ferm. 
 Pe masura ce mai crește, copilul trebuie să fie stimulat să devină independent, să știe să 
rezolve mici sarcini și să ia singur decizii. 
 Din benzi de hârtie colorată răsucite cu ace speciale (prin tehnica Quilling), am confecționat 
flori frumoase pe care să le dăruim fiecare mamei noastre și să-I arătăm astfel toată dragostea și 
recunoștința pe care i-o purtăm. 

Iată produsul muncii noastre: 
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TEODORESCU ANA  
TEMA/CLASA :  MĂRȚIȘOARE  PENTRU MAMA/CLASA a IV-a 
CADRU DIDACTIC: TEODORESCU ANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BOJOI” FLĂMÂNZI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
        Se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii . Se aşează în bănci pentru a forma 
echipa-grupa de lucru.Cu ajutorul elevilor se discută despre semnificaţia zilei de 8 Martie,precum şi 
despre sosirea primăverii.  Elevii vor recita câte o poezie ,vor cânta cântecele învăţate despre mama. 

Anunţ tema activităţii precum şi obiectivele acesteia . Pe un panou voi expune câteva modele 
de felicitari , colaje, mărţişoare-pentru a putea fi vizualizate de elevi, pentru a putea  să-şi aleagă 
modelul preferat. 

Explic fiecărei grupe ce are de realizat,  folosindu-se de materialele ce se găsesc aşezate pe 
mese . Fiecare grupă îşi va alege un simbol şi o denumire a echipajului său. Pentru a creea o 
atmosferă adecvată sărbătorii ce se apropie , pe parcursul activităţii se vor asculta cântece despe 
mama, primăvara. 

Lucrările se vor expune de către fiecare grupă în parte pe câte un panou într-un mod cât mai 
interesant şi original. 
                 Se evidenţiază lucrările cele mai interesante şi originale , discutându-se despre modul de 
realizare, dar şi materialele folosite . Pentru aceasta se foloseşte un tur al galeriei pentru ca fiecare 
grupă să poată observa ceea ce au lucrat celelalte grupe .  
                Fiecare grupă va primi ca recompensă o diplomă. 
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ȚIGAN RAMONA IOANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Dar pentru mama! 

CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC: Țigan Ramona Ioana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPN:Nr.2 GHIGHIȘENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Astăzi este o zi cu totul specială pentru mine. Ştiţi de ce? A venit primăvara cu mii de mărţişoare, cu 
ghiocei, cu păsărele neastâmpărate, cu soarele auriu ce ne face să fim veseli in fiecare zi, deoarece el 
e o bucurie pentru noi, chiar si cu norişorii, care ne mai supără uneori, când din ei mai cad cîteodată 
picuri limpezi şi deşi. În această zi minunată v-am pregătit  multe lucruri interesante, am să vă 
povestesc o legendă frumoasă, o să pregătim un cadou pentru mamici cu ocazia zilei de 8 Martie si 
anume o ramă foto. 

Activitatea începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  aceasta deschide șirul activităților propuse pentru 
această zi, preșcolarii fiind așezati pe covor în semicerc, pentru a putea stabili fiecare un contact 
vizual cu ceilalți membrii ai grupei.    NOUTATEA.ZILEI                                                                                                                      

-Astăzi, când am venit la grădiniţă, am găsit in fața uşii această cutie.    

                                             Cred că a adus-o poştaşul. De la cine să fie oare? Pe plic nu e nici o adresă, 
doar o ghicitoare: Astăzi, in grădina mea / Am vazut după perdea/  Cum o zână frumuşică / Dă iar 
viaţă la grădină../  Oare cine este? Cine?  ( Zâna Primăvara) 

-Ştiţi cumva despre cine este vorba? Să deschidem coletul, să vedem ce ne-a trimis Zâna Primăvara.  

În cutie se afla o scrisoare:                    Dragi copii, 

Vă  rog să mă ajutaţi să o convig pe sora mea Iarna că este timpul să mă lase să o 
înlocuiesc, să aduc căldură, ghiocei, mărtişoare, rândunele şi multă veselie pe pămant. Pentru a 
reuşi o să am nevoie de ajutorul vostru să fiţi atenţi la activităţi, să participaţi activ la acestea şi să 
daţi dovadă de multă pricepere.  Ascultând cu atenţie povestea mea şi răspunzând la întrebari veţi 
afla şi lucruri noi despre frumoasa tradiţie specifică lunii lui ,,MĂRŢIŞOR .Vă  propun astăzi să 
lucraţi şi să dăruiţi cu dragoste acest cadou mamicilor voastre .                      Vă mulţumesc şi vă 
doresc succes!             (ZÂNA PRIMĂVARA) 

         În cutie găsim mesagerul LOLA o păpusică mică. . Zâna a trimis-o să ne ajute să ne povestească o 
poveste din care o să întelegem mai bine însemnătatea mărţişorului, o să ne ajute să decorăm 
ramele foto, iar la sfârşit LOLA le va oferi copiilor recompense. În cutie găsim un mărţisor mare care 
are legat de el o aţă roşie lungă şi plicuri. După fiecare activitate pe care o realizăm LOLA  ne  ajută să 
deschidem câte un plic iar acolo o să găsim bucăţi de puzzle-uri. La sfârsitul zilei trebuie să asamblăm 
toate piesele pentru a descoperi imaginea (MAMA)                

  Vom trece apoi la centrele de interes, acolo împreună cu copiii, vom descrie materialele de la 
fiecare centru de interes, le voi explica sarcinile de rezolvat.  

 Tranziție“ Rândul iute să-l formăm”                          

Deoarece copiii s-au descurcat foarte bine la centre Zâna Primăvara ne lasă să deschidem primul plic 
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legat de mărţişor. Acolo copiii o să găsească prima bucată dintr-un puzzle. 

Tranziţie:  Cantec Martisorul” 

 

 În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale ADE – DLC  o să le prezint copiilor “Legenda 
mărţişorului” sub formă de teatru de păpuşi iar la DOS activitate practică  o să decorăm rame foto 
pentru a le oferi  mamicilor de 8 Martie. În încheiere fiecarece copil va aseza poza în ramă, vom 
desface și ultimul plic unde vom descoperi și ultima bucata din puzzle. Pe panou o să formăm 
imaginea „MAMA SI COPILUL”  

La final vom juca jocul „ Caută mărtişorul ascuns! “ 
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TIRPE MARIA-EVA 
TEMA ACTIVITĂȚII: PENTRU TINE, MAMĂ DRAGĂ! 

CLASA/GRUPA: CLASA a III-a A 

CADRU DIDACTIC: PROF. TIRPE MARIA-EVA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL ORTODOX ”EPISCOP ROMAN CIOROGARIU” ORADEA  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  24.02.2020 – 08.03.2020 
  
 An de an, pe aripile unui vânticel ușor, ori pe razele călduțe de soare, primăvara ne aduce 
minunate ocazii de a ne arăta iubirea față de mamele noastre: 1 Martie – Mărțișorul și 8 Martie – 
Ziua Mamei. 
 Cu gândul la cele care ne-au dat viață, am pregătit mărțișoare, ca tradiție și simbol al 
primăverii. Mamele, adevărate perle pentru sufletelor noastre, au primit în dar mărțișoare – scoici 
frumos ornate, spre a le aminti mereu cât sunt de importante pentru noi! Și pentru că  dorim să 
oferim și un strop de sănătate Pământului, ideile creației ne-au inspirit, ajutându-ne să confecționăm 
și mărțișoare eco. Împreună cu colegii noștri de la celelalte clase, la sugestia Comitetului Eco, am 
organizat o expoziție pe holul școlii noastre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Știm că pentru adulți, cea mai plăcută zăbavă este ”cetitul” cărților! Pornind de la această premisă, 
am pregătit mămicilor noastre, de 8 Martie, câte un semn de carte. Seara, când își termină lecturile și 
își închid carțile, să adoarmă cu noi în gând! 
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TOTH DELIANA 

 

 TEMA ACTIVITĂȚII: GÂND PENRU MAMA 
CLASA/GRUPA: a VI-a C  

CADRU DIDACTIC: prof. TOTH DELIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea s-a desfășurat în data de 06.03.2020 și a vizat următoarele arii curriculare: 

1. Literatură: Am organizat o șezătoare literară în cadrul căreia am ales să citim poezii despre 
mama scrise de următorii autori: G. Coșbuc, Nina Cassian, N. Stănescu, Grigore Vieru. Apoi, 
fiecare elev și-a exprimat părerea despre o poezie, la alegere. De asemenea, au citit cu voce 
tare poeziile alese pentru a evidenția intonația adecvată și exprimarea emoției. 
Trei dintre elevi au recitat câte o poezie compusă de ei și au primit aprecieri din partea 
colegilor. 
Fiecare elev a povestit o scurtă întâmplare la care a participat împreună cu mama sa. 
A urmat redactarea unui ,,gând pentru mama”, pe care fiecare elev l-a notat apoi pe o 
felicitare realizată de el. Felicitările le-au fost ulterior dăruite mamelor. 

2. Muzică: Doi dintre elevi, fiind violoniști, au interpretat arii muzicale potrivite momentului. 
3. Abilități practice: Elevii au realizat panouri pe care au notat câte un citat făcând referire la 

mama. 
La final, elevii au primit diplome și medalii pentru implicarea în acest proiect educațional. 
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ŢUŢUIANU IULIA 
TEMA : PENTRU MAMA 
CLASELE I-IV SIMULTAN 
CADRU DIDACTIC: ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 
UNITATEA SCOLARA : ŞCOALA  PRIMARĂ ,,APA SĂRATĂ” 
CÂMPULUNG MUSCEL , JUD.ARGEŞ  
SCOPUL: 

 Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor; 

 Formarea deprinderii de a realiza o compoziţie după o temă dată. 
PERIOADA DESFAŞURĂRII : 27 februarie -8 martie 2020 
OBIECTIVE PROIECTULUI : 

 Să cunoască obiceiurile şi tradiţiile legate de perioada 1-8 Martie;  
Să realizeze o cărticică dedicată mamei; 

  Să-şi arate preţuirea şi cinstea faţă de mame , bunici ; 
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea lucrărilor. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 Elevii claselor I-IV au desfăşurat  mai  multe  activităţi  în  această  perioadă. Au confecţionat  
mărţişoare  pentru  mame  şi  bunici din diferite  materiale, au realizat o cărticică cu tema O POVESTE 
DESPRE CEA MAI DULCE MAMĂ  DIN LUME.                                           
REZULTATE OBŢINUTE:  

 Toţi elevii au realizat lucrările corect. 

 Toţi participanţii au înteles semnificaţia zilei de 8 Martie. 
EVALUARE : 

 Expoziţie  

 Evalurea s-a realizat pe parcursul derulării proiectului , prin completarea unui jurnal de 
impresii. 
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UNGUREANU NICOLETA ALEXANDRA 
CLASA/GRUPA:  Grupa Combinata 

CADRU DIDACTIC: Ungureanu Nicoleta Alexandra 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  GPN PANATAU-Scoala Gimnaziala Panatau 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Scopul activitatii: Dezvoltarea respectului fata de valorile traditionale romanesti 

Obiectivele urmarite:  

stimularea simtului estetic si creativ al prescolarului 
cunoasterea si aprecierea traditiilor romanesti 
cultivarea spiritului de echipa 
implicarea in activitati extracurriculare 
 
 
Organizator: Prof. Inv Presc  Ungureanu Nicoleta Alexandra 
Grupa Fluturasilor, GPN Panatau 
 

Desfasurarea activitatii: 

 Colectivul de prescolari ai grupei Fluturasii de la GPN Panatau au realizat un panou expozitie cu 
lucrarile realizare de ei in cadrul activitatilor de la grupa, in holul gradinitei. In acest spatiu le-a fost 
prezentata legenda martisorului. La aceasta activitate au luat parte si parinti ai prescolarilor. La 
finalul activitatii fiecare copil a recitat versuri pentru mama si a daruit o felicitare si un martisor 
realizat special pentru aceasta. 

Atmosfera a fost una de sarbatoare incarcata cu zambete, emotii si lacrimi de fericire. 

 Informatii prezentate:  

1 martie este prima zi de primavara a anului. In aceasta perioada avea loc sarbatorirea Zeului Marte, 
cel ce era considerat Zeul fortelor naturii, al primaverii si al naturii. 

Martisorul este o sarbatoare specifica romanilor, in aceasta zi se ofera martisoare ca semn de 
multumire dar si ca insemn al primaverii 

Marisorul se poarta legat la mana sau in piept  

     Legendele  Martisorului 

 Frumoasa sarbatoare ce marcheaza inceputul primaverii, isi are originea, in functie de zona, 
in tot felul de legende care mai de care mai interesante 
 Sarbatoarea martisorului, simbolul inceperii primaverii, nu este lipsita de legende de la care 
se revendica originea sarbatorii. Noi o sa ilustram doar doua dintre ele, cele mai interesante. 
 
 O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii ce 
se inversunase sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana primavara daca a vazut ca nu 
o scoate la capat cu vrajitoarea, a recurs in cele din urma la un gest extrem. Si-a taiat un deget, iar 
sangele scurs din rana a cazut peste zapada. In momentul cand picaturile calde de sange au 
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cazut din rana in zapada alba, acestea au topit pe loc toata zapada. In acest fel, iarna a fost 
alungata, iar intrepatrunderea dintre albul zapezii si rosul sangelui a inspirat snurul martisorului, 
simbolizand ziua de 1 martie, odata cu care, cel putin din punct de vedere calendaristic, primavara isi 
reintra in drepturi. 
  

 Intr-o alta legenda a martisorului, se spune ca soarele se preschimba adesea intr-un frumos 
flacau pentru a veni pe pamant si a dantui in horele de prin sate. Afland despre acest obicei al 
soarelui, un balaur fioros i-a luat urma pe pamant si l-a rapit, inchizandu-l intr-o temnita a castelului 
sau. 
 
 Intrucat astrul solar nu s-a mai aratat pe cer, pasarile si-au oprit cantecele, iar copii si-au 
pierdut harul rasului. S-a ivit atunci un tanar temerar, hotarat sa elibereze soarele din robie. Multi 
oameni au mers alaturi de viteazul fecior pana la castelul balaurului, daruindu-i puterile lor, in asa fel 
incat sa poata iesi invingator in lupta cu maleficul monstru. 
 
 Tanarul a facut drum lung pana la castel. A mers incontinuu vara, apoi toamna, si tot 
mergand s-a facut si iarna. Cand tocmai se termina iarna, a ajuns la castelul balaurului. 
 
 Dupa o lupta pe viata si pe moarte, de-a lungul careia a fost grav vatamat, feciorul a reusit 
sa infranga balaurul si sa izbaveasca din temnita soarele. Sangele izvorat din ranile sale adanci s-a 
scurs peste imaculata zapada, si, inainte ca primavara sa se faca simtita, tanarul si-a dat duhul. 
 
 Pomii au inverzit si au inflorit, pasarile si-au trimis cantecele fericite catre ceruri, iar copii 
si-au adus aminte a rade in hohote. Oamenii nu au uitat insa vitejia si daruirea viteazului ce eliberase 
soarele, si, la inceputul fiecarei primaveri, au inceput a impleti snurul martisorului (un nume de alint 
al lunii martie) dintr-un ciucur rosu, aducand aminte de sangele varsat de fecior, si un ciucur alb, 
culoarea neintinata a zapezii. 
 
 Originile sarbatorii martisorului totusi nu sunt cunoscute exact, dar prezenta acestei 
sarbatori atat la romani cat si la bulgari (sub numele de Martenita) este considerata ca fiind in 
stransa legatura cu substratul comun daco-tracic, anterior romanizarii dacilor si slavizarii tracilor de 
pe teritoriul bulgar. 
 
 Astazi, martisorul este purtat intreaga luna martie, dupa care este prins de ramurile unui 
pom fructifer. Se crede că aceasta aduce belsug in casele oamenilor. Se zice ca daca cineva isi pune o 
dorinta in timp ce atarna martisorul de pom, aceasta se va implini numaidecat. La inceputul lui 
aprilie, intr-o mare parte a satelor Romaniei pomii sunt impodobiti de martisoare. 
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VALEA ANICA 
CLASA: a II-a, A 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar VALEA ANICA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Iernut, Mureş 
 
     ARGUMENT 

      Aşa cum orice frunză se află ocrotită în copacul ei, orice rază doreşte să ştie că soarele o are în 
grijă, tot asa orice copil îşi doreşte mama alături. Ziua mamei este una specială, este o perioadă în 
care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă în entuziasmul cu 
care se fac pregătirile pentru această zi. 

    SCOPUL ACTIVITĂŢILOR: să confecționeze un dar pentru ființa cea mai dragă din viața lor - Mama, 
folosind tehnici cunoscute și exprimându-și dragostea față de aceasta într-un mod în care numai ei, 
copiii, o pot face; îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la simbolul mărțișorului, ziua de 8 martie, 
tradițiile începutului de primavară. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: 
     Activitatea dedicate acestei zile s-au desfăşurat pe parcursul unei săptămâni, timp în care elevii au 
avut de îndeplinit mai multe sarcini de lucru.  
    Prima activitate  s-a numit ,,De la lume adunate”, activitate în cadrul căreia elevii au avut de cules 
informaţii şi legende despre sărbătorile lunii martie şi prezentarea acestora în faţa clasei. Elevul care 
a reuşit să adune cele mai interesante informaţii/legende a primit coroniţa ,,Cel mai documentat 
ghiocel”. 
    Cea de-a doua activitate ,,Mama-întâiul meu cuvânt”, - activitate prin care elevii au avut de creat 
versuri dedicate mamei, dar şi primilor vestitori ai primăverii. Poeziile create de ei au fost prezentate 
în faţa unui juriu(elevi), urmărindu-se exprimarea, creativitatea, originalitatea, corectitudinea şi 
aspectul, iar elevul cu cele mai bune versuri a primit diploma ,,Micul poet”. 
     ,,Pentru tine, mamă dragă!”, activitate la care elevii au confecţionat mărţişoare şi felicitări pe care 
au desenat şi au scris mesaje pentru mama. În realizarea lucrărilor s-a avut în vedere respectarea 
tehnicilor şi etapelor de lucru, acurateţea lucrărilor, dar şi creativitatea de care au dat dovadă elevii. 
    Pe parcursul derulării acestor activităţi dedicate special mămicilor, am observat cu cât entuziasm şi 
grijă pregătesc copiii daruri pentru mama, o dorinţă mai aprinsă de a realiză cele mai reuşite lucrări 
pentru cea care-i ocroteşte zi de zi, satisfacţia că au găsit un mod de a fi recunoscători acesteia 
pentru toată grija pe care le-o poartă. Este extraordinar să auzi cum se îndeamnă şi se îndrumă unii 
pe alţi în a realiza cele mai reuşite lucrări pentru că, zic ei: ,,e pentru mami şi trebuie să fie ceva 
special”.   Imagini din timpul activităţilor: 

,,Pentru tine, mamă dragă!” 
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VASILE MARIANA 
“MULTUMESC, IUBITA MAMA!” 

 
EDUCATOARE: PROF. VASILE MARIANA 

Gradinita nr. 178, Bucuresti, sector 5 
TEMA ACTIVITĂȚII: “UN GAND PENTRU MAMA”  
GRUPA: MARE 3 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA NR. 178 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
 Sala de grupa este pregatita sa primeasca mamicile cu decor specific unei sezatoari (covoare 
populare, obiecte din lut si nuiele, un semineu cu felinare si lumanari), iar copiii poarta costume 
populare.  
            Sunt puse la indemana  materiale specifice (cosuri, aluat, compozitie pentru placinta, vesela, 
ac, ata, etamina, fus, lana, acuarele, placaj, CD, aparatura audio.videoproiector si ecranul. 
            BAIETII: “Foaie verde de cicoare va poftim la sezatoare!” – se adreseaza mamicilor 
                             “Poftiti fetelor, poftiti  
                               La sezatoare veniti 
                               Ca e obicei strabun 
                               Pastrat si astazi la romani!” – se adreseaza fetelor 
 Fetele vor cere “acordul” mamicilor de a merge la sezatoare printr-un cantec, “MAMA INIMA 
MA DOARE”. Programul sezatorii cuprinde, pe langa prezentarea de obiceiuri si traditii din strabuni 
(tesut, cusut, impletit, olarit) si cantece si poezii dedicate celei care ne-a dat viata,  “MAMA”. Vorbele 
din batrani, snoavele, ghicitorile au fost cele au determinat pe cei prezenti sa participle activ. In pasi 
de hora, ne-am unit cei mici cu cei mari pentru a destinede si mai mult atmosfera. 
 Cei prezenti, impresionati de modul cum s-a desfasurat sezatoarea, au aplaudat si felicitat 
“micii artisti”.  
 La final copiii au inmanat mamelor baloane sub forma de inima, aratand astfel si mai mult 
dragostea ce le-o poarta!        
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