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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: ABIBULA IULIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37 - BRĂILA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

SCOPUL: 

 Valorificarea sentimentelor preșcolarilor față de cea care le-a dat viață, mama. 

Dezvoltarea gustului estetic și a sensibilității artistice. 

Valorificarea potențialului artistic. 

OBIECTIVE: 

- Să picteze paste apoi să realizeze bijuterii pentru mama (colier și brățară); 

- Să decupeze elementele necesare pentru realizarea unei flori (floare, tulpină, frunze); 

- Să așeze elementele decupate astfel încât să realizeze o felicitare pentru mama; 

- Să deseneze chipul mamei; 

- Să realizeze o cărticică din filele căreia să se vadă scris cuvântul “MAMA”. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia Zilei Mamei, am dedicat activitatea noastră celei mai special ființe din viața no-

astră: MAMA!  

Astfel am organizat activități pe această temă în domeniile experiențiale Om și societate 

(activitate practică) și Estetic și creativ (activitate artistico-plastică). 

Activitatea s-a desfășurat pe trei centre:  

- primul centru a avut ca temă confecționarea unei felicitări pentru mama. Preșcolarii au de-

cupat părțile componente ale unei flori: tulpină, frunze, floare, apoi au lipit pe carton ele-

mentele decupate, rezultând felicitarea; 

- al doilea centru a avut ca temă realizarea de bijuterii pentru mama: colier și brățară. 

Preșcolarii au pictat paste (penne) în culorile lor preferate apoi au înșirat pastele pe fir de 

mohair, rezultând coliere și brățări. 

- Al treilea centru a avut ca temă confecționarea unei cărți din filele căreia să reiasă cu-

vântul MAMA. Preșcolarii au desenat și colorat chipul mamei, au lipit pe fața cărții o floare, 

apoi au așezat o poezie în interior și au legat cartea. 

La finalul activității am realizat o expoziție cu lucrarile preșcolarilor, iar la venirea mamelor, 

aceștia au înmânat obiectele realizate și au interpretat cântecul “Mami, te ador!” 

Activitatea s-a dovedit a fi una relaxantă și plăcută, a implicat pe lângă lucru, mult suflet iar 

multumirea s-a citit ce chipurile lor la vederea ochilor plini de bucurie și lacrimi ai mamelor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVANT  

CLASELE: V-VIII  

CADRU DIDACTIC: ABODI MELANIA- SUSANA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

”Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele și în inimile copiilor.” 

William Makepeace Thackeray 

Cu drag și emoție elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale din Romuli împreună cu dascălii 

lor au pregătit un spectacol magic în care ”actorul” principal a fost mama.  

Le-au serbat prin poezie, cântec, monolog atent alese și interpretate astfel încât fiecare 

mamă să se simtă unică, de neînlocuit. Cu glasuri sincere, cristaline fiecare copil i-a dedicat mamei 

sentimentul purpuriu al dragostei și recunoștinței prins cu o panglică roșie pe talia unui trandafir 

vesel presărat cu picături de bucurie. La finalul activității, mamele elevilor clasei            a VII-a  au 

fost sărbătorite cu tort, artificii și o îmbrățișare cu zâmbete. 

Iubirea, dăruirea, încrederea, sacrificiile ne responsabilizează și conștientizează asupra rolu-

lui mamei, a familiei în această viață.  
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Școala Gimnazială Nr 30 

Timișoara, str Aștrilor nr 13 

Prof Adela Pal 

Cls I J – Jaguarii 

FIȘA PROIECTULUI 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

Data: 5 martie 2018 

Denumirea activității: MĂ JOC CU MAMA 

Scopul: Descoperirea timpului de valoare, petrecut în tandem mamă-copil, în economia unei zile  

Felul activității: desfășurarea unor jocuri distractive, de muzică și de mișcare 

Desfășurarea activității:  

Organizați pe trei grupe, de către moderatorii Clubului CERINO, copiii și părinții au petrecut o oră 

plăcută, în care s-au jucat împreună. 

Jocul CATAPULTA- presupunea lansarea și prinderea unui săculeț cu grăunțe, întru dezvoltarea 

curajului și îndemânării copilului. 

Jocul DRUMUL DE GALĂ, PE COVORUL ROȘU- determina copilul să se străduiască a aranja 

înaintea sa și a mamei sale un dreptunghi roșu, de pânză, pe care urmau să calce amândoi. Trebuia 

apoi ca micuțul să recupereze pânza dreptunghiulară lăsată în urmă, pentru a o depune înainte-le, 

întru săvârșirea încă unui pas și tot așa, până ajungeau la destinație- mamă și copil. 

Jocul DISCOTECA- a propus aranjarea copiilor în cercuri postate la mijlocul sălii, apoi în executarea 

de dansuri hawaiene, hip-hop, rock, dance. 

Jocul SCHIMBĂ PERECHEA! – provoca interacțiuni (bătăi din palme- față în față) mamă-copil, apoi 

mamă- altă mamă, pentru a reveni la perechea mamă-copil. 

PÂNZA DE PARAȘUTĂ- a fost scuturată, pe rând de părinți, pentru răcorirea copiilor, după jocuri, 

dar și de copii- pentru aranjarea coafurii fiecărei mame. 

Exercițiile de DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII au fost de genul: ”Care este întrebarea la care ai 

răspunde ZACUSCĂ?” 

Adulții și copiii au trăit o oră voioasă, înțelegând ce bine și ce important este să-și rezerve 

asemenea momente pentru fiecare zi.  
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

TEMA ACTIVITǍŢII: ,,La mulți ani, măicuță bună! ”               

GRUPA: combinată 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preşcolar Aioanei Cristina 

UNITATEA ŞCOLARǍ: G.P.N. Sasca Mare 

DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII: 

- copiii primesc cartoane colorate, lipici, mânuțe decupate din hârtie verde, ghivece decupate, 

fluturi și flori realizațe cu perforatorul; 

- aceştia vor lipi pe cartoanele colorate materialele primite, pentru a realiza o felicitare de 8 

Marite; 

 la sfârșitul activității se va interpreta cântecelul Floricică de pe șes. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ” PENTRU TINE, DRAGÃ MAMÃ “  
GRUPA: MARE  
CADRU DIDACTIC: ALECU CRISTINA  
UNITATEA ȘCOLARĂ : ȘCOALA PRIMARĂ “TEDDYBÄR“ BUCUREŞTI  
 
DURATA: o saptamana 
RESURSE UMANE: parinti, copii 
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 
 
SCOPUL  PROIECTULUI: 

- Formarea capacitatii de a exprima sentimentele de afectiune; 
- Exersarea deprinderilor si priceperilor formate in cadrul activitatilor practice si artitico- 

plastice. 
 

Obiective de referinţă vizate: 
- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât 

şi în calitate de auditor; 
- Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană valorificând 

deprinderile de lucru însuşite; 
- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 
 
FINALITATEA PROIECTULUI: 

- Expoziţie de mǎrţișoare 
- Atelier de creaţie cu mǎmicile copiilor implicaţi 
- Program artistic ‚Pentru tine, mamǎ dragǎ” 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 
       Pentru cǎ  „mama” e primul și cel mai important cuvȃnt, pentru cȃ mama e cea mai importantǎ 
fiinţǎ din viata oricui și pentru cǎ, printre atȃt de multe altele, la grǎdiniţǎ învǎţǎm și cum sǎ ne 
exprimǎm sentimentele,  sǎptǎmȃna 05-09 martie 2018, am dedicat-o mamei și iubirii pentru ea. 
       Pentru cǎ luna martie este luna Mǎrţișorului, copiii și-au exprimat creativitatea și și-au exersat 
îndemȃnarea confecţionȃnd mȃrţișoare. Unele dintre ele le-au dǎruit mǎmicilor, cu altele am realizat 
o expoziţie prin care sǎ bucurǎm ochii oricui intrǎ în grǎdiniţa noastrǎ. 
       Fiecare zi a sǎptǎmȃnii a fost, în grupa noastrî plinǎ de zȃmbet, iubire și îndemanare. Toţ copiii 
au învǎţat cu drag poezii și cȃntece dedicate mamei, pe care, ulterior, le-au recitat și interpretat cu 
emoţie într-un program artistic dedicat zilei de 8 Martie. 
       Nu cǎ am fi vrut sǎ punem mǎmicile la treabǎ de ziua lor, dar ne-am gandit cǎ  
s-ar bucura (și așa a fost!) sǎ ne accepte invitaţia la un atelier de creaţie, prilej de crea o amintire 
plǎcutǎ și de a petrece timp într-un mediu vesel, cu bucurie și culoare. Astfel, fiecare copil a avut ca 
partener de ucru pe mama sa, iar din aceastǎ colaborare au ieșit lucrǎri minunate ce vor rǎmȃne 
amintiri plǎcute. 
       Educatoare, copil sau pǎrinte, toţi am avut o sǎptǎmȃnǎ senzaţionalǎ, în care am exprimat 
iubire în fiecare zi, fie cǎ a fost printr-o picturǎ, o felicitare sau un cȃntec. Greu de spus dacǎ 
mǎmicile au fost cele mai fericite, copleșite de atȃtea daruri fǎcute de mȃnuţa copiilor lor, sau copiii 
oferindu-le si spunȃnd „Pentru tine, dragǎ mamȃ!” 
       La finalul sǎptǎmȃnii copiii au fost premiaţi cu ajutorul Simpozionului Smart și au fǎcut încǎ o 
surprizǎ plǎcutǎ mamei. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA A IV-A B 

CADRU DIDACTIC: ANDONE ELENA GEORGIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 16, GALAȚI 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII: 

 Sărbătorirea mamei este în fiecare an un motiv de mare bucurie atât pentru copii cât și pentru 
părinți. Elevii își manifestă afecțiunea pentru ființa care i-a adus pe lume așa cum știu ei mai bine. 
Cu acest scop am organizat o activitate care sper să le fi uns sufletul încărcat de emoție. 

Scopul Sãrbãtorirea mãmicilor cu ocazia Zilei internaționale a femeii 

Grupul țintã Mamele și elevii  

OBIECTIVE 

Elevii și mãmicile 

§ Sã dovedeascã cât de bine se cunosc 

§ Sã participe activ la activitãțile propuse 

Strategii didactice 

Ø Organizatorice: Activităţi frontale, individuale şi de grup 

Ø Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observarea, dramatizarea, jocul de rol, 
brainstorming, etc. 

Ø Temporale: Blocuri de timp, utilizate pentru desfăşuarea activităţilor integrate, îmbinate cu 
activităţi liber alese 

Ø Materiale: jetoane, planşe, calculator, machetă, suport în formă de copăcel, hârtie glasse, 
staţie de amplificare, microfoane, casetofon 

Întrebãri pentru pãrinți : 

· Care este fructul preferat al copilului ? 

· Numiţi cel puţin trei prieteni buni, colegi de şcoală. 

· Care este activitatea preferată a copilului la şcoală ? 

· Ce-l întristează cel mai mult pe copilul  dv.? 

· Ştiţi ce-l bucură cel mai mult? 

· Care este ultima faptă bună pe care a făcut-o copilul tău? 

· Cu ce personaj din poveşti, basme, desene animate i-ar plăcea copilului dv. să semene? 

· Care este cea mai hazlie poznă pe care a făcut-o copilul dv.? 

· Exemplificaţi câteva activităţi de la şcoală care l-au entuziasmat pe copilul dv. ! 

· Cum vă comportaţi când greşeşte? 

· Câte feţe zâmbitoare are copilul dv în carnet? 

· Ce floare preferată are copilul dv.? 

· Care este personajul de desen animat pe care îl pomeneşte cel mai des copilul 
dumneavoatră? 
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Întrebãri pentru copii : 

· Ce profesie are mama ta? 

· Unde lucrează tatăl tău? 

· Cine te duce seara la culcare? 

· Ce culoare au ochii mamei tale? 

· Ce emisiuni urmăreşti împreună cu părinţii? 

· Ce o înveseleşte pe mama ta? 

· Când te-au certat ultima dată părinţii şi de ce? 

· Câţi ani are tatăl tău? 

· Ţi-ai minţit vreodată părinţii? 

· Ce crezi că le place cel mai mult părinţilor la tine? 

· Care este mâncarea preferată a mamei tale? 
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TEMA ACTIVITĂŢII: „Felicitare pentru mama”  

GRUPA: Mijlocie- Peştişorii 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa ,,Sfânta Agnes,,Popeşti-Leordeni/ Ilfov 

CADRU DIDACTIC: Profesor învăţământ preşcolar- Andrieş Mihaela- Josefina 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 

   Activitatea debutează cu recitarea de către educatoare a unei poezii despre mama... Pornind de la 

această poezie se poartă o scurtă discuție cu preșcolarii despre primăvară, despre mama, ființa pe 

care o iubesc cel mai mult precum și despre ce putem dărui mămicilor sau bunicilor. Astfel, la 

activitatea de astăzi vom pregăti și noi o surpriză pentru mămici. Vom confecționa, prin asamblare și 

lipire o felicitare care va conține și un mesaj pentru mămici şi bunici. Se va prezenta lucrarea 

demonstrativă. Voi preciza etapele realizării lucrării, voi enumera şi voi exemplifica materialele 

utilizate pentru confecţionarea felicitării: carton colorat pliat pe jumătate, lalele obţinute din hârtie 

colorată, fâşii de hârtie verde, o inimioară decupată din carton roşu.  

Se cere copiilor sã observe ce  materiale au primit pe mãsuțe, sã le enumere și sã le descrie. 

Se vor efectua exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii, imitând diferite acţiuni, apoi 

exerciţii însoţite de versuri . 

   Copiii vor începe să lucreze, respectând ordinea etapelor de lucru: mai întâi vor lipi fâşiile de hârtie 

verde, inimioara de culoare roşie, apoi vor lipi petalele pentru a obţine lalelele.   

    După finalizarea lucrărilor, fiecare copil va fi solicitat să-şi analizeze lucrarea din punct de vedere 

calitativ: dacă a asamblat corect, şi dacă a lipit îngrijit. 

     Copiii vor fi solicitaţi să precizeze care este utilitatea lucrărilor realizate, reamintindu-se faptul că 

atunci când trimitem sau oferim o felicitare cuiva, aceasta trebuie să conţină o urare sau un mesaj, 

urmând ca ulterior să scrie, prin amprentare,(cu degetul sau printr-un pupic) mesajul pentru mama. 

      Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra activităţii copiilor şi asupra produselor 

activităţii şi vom cânta cântecelul: ,,De ziua ta Mămico!,, 
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Felicitare pentru mama! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE A (ALBINUŢELE) 

CADRU DIDACTIC: APOSTOLESCU PETRONELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Albinuţele s-au gândit ca de Ziua Mamei să înveţe poezii cât mai frumoase şi să realizeze 

cele mai deosebite desene pentru dragele lor mămici. Au fost foarte bucuroşi de stimulentele primite 

de la Zâna Primăverii, stimulente care au fost şi un cadou pentru mămicile lor. 
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TEMA ACTIVITÃȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA a XI –a  

CADRU DIDACTIC: Argeanu  Elena Claudia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Special Moldova Tg - Frumos 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a avut loc în școalã la clasa aXI-a chiar de 8 Martie - ziua mamei. Elevii au fost 

foarte încântați de aceastã activitate deoarece s au relaxat prin desen. Nu dupã mult timp, abia 

asteptau   sã termine  lucrarea  fãcutã de  mâinile lor și sã vadã care este mai frumoasã și mai colo-

ratã. Unhii chiar au promis cã o vor duca acasã sã le o ofere  mamei. Ca drept dovadã voi atașa po-

zele cu elevii care au fost prezenți la acestã activitate.  

Începerea activitãții 

                

Produsele finale 

       

Premierea Elevilor 

   

 

 

Vã mulțumesc frumos. 

Prof. Argeanu Elena Claudia 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVANT 

CLASA/GRUPA: PB 

CADRU DIDACTIC: ARGHIRE GEORGIA OANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”, TECUCI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Scopul activității a fost realizarea de coliere din mărgele pentru a le oferi mamelor cu ocazia 

Zilei Internaționale a Femeii.   

Elevii au fost așezați pe grupe. La începutul activității au răspuns la întrebări ca : Ce 

sărbătorim astăzi? Ce înseamnă “zi internațională”? De ce își iubesc mamele? Cum îi alintă 

mămicile? Apoi mămicile au fost întrebate ce reprezintă copiii pentru ele.  

 După realizarea colierelor, acestea au fost înmânate mămicilor împreună cu o brățară 

realizată tot din mărgele,  o felicitare și diploma de Cea mai bună mamă. 

În continuare, elevii au prezentat un montaj artistic pe care l-am pregătit împreună, acesta 

fiind o surpriză la propriu.  

O altă surpriză a constat în prezentarea desenelor cu “Chipul mamei” pe care copiii     le–au 

pregătit pentru acestea într-o oră anterioară. Mămicile au fost puse la grea încercare pentru că au 

avut „dificila misiune” de a se recunoaște în desenele copiilor.  
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TEMA ACTIVITÃȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA:a VI-aA 

CADRU DIDACTIC: ARSENE FLORENTINA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: SCOALA GIMNAZIALÃ NR 2, VOLUNTARI - ILFOV 

DESFÃșURAREA ACTIVITÃȚII: 6.03.2018 

 

 

 

Odatã cu venirea primãverii, gândurile tuturor se îndreaptã spre femei. și asta datoritã 

sãrbãtorii laice a Mãrțișorului, simbol al primãverii și al revenirii la viațã a naturii și a stãrii de spirit a 

tuturor. Cãci, micile obiecte de artizanat, legate cu șnurul alb-roșu, aduc zâmbete pe chipurile 

femeilor în toatã luna lui Mãrțișor (așa cum a fost numitã luna martie în tradiția popularã). și dacã lu-

na martie mai este numitã și luna cadourilor, asta se datoreazã faptului cã în data de 8 martie 

sãrbãtorim Ziua internaționalã a femeii sau Ziua mamei. Lor, adicã mamelor, le-a fost dedicat și 

proiectul derulat împreunã cu elevii clasei a VI a A din cadrul școlii Gimnaziale nr. 2 Voluntari. Cãci, 

daca mama este cel dintâi cuvânt rostit de prunci atunci când abia deprind tainele vorbirii, tot mama 

a fost și destinatara gândurilor frumoase pe care copiii le-au așternut pe felicitãrile realizate de ei 

înșiși în cadrul atelierului de creație desfãșurat în acest scop. și ce ființã este mai dragã pe lume 

oricãrui copil, decât cea care i-a dat viațã și îi poartã de grijã de la naștere, pânã când ea însãși va 

trece la cele veșnice? și ce cuvânt vine pe buzele oricãrui copil atunci când este în necaz, ori simte 

vreo primejdie ? Rãspunsul este : mama ! Cãci ea este pentru copil precum un înger pãzitor trimis 

de Dumnezeu spre a cãlãuzi aceste ființe plãpânde care o vor purta în inima lor toatã viața ca pe 

ființa cea mai dragã. Atât de adânc s-a întipãrit chipul mamei în inima celor care o îndrãgesc, încât 

ea a devenit sursã de inspirație pentru poeți, scriitori și artiști din întreaga lume. O multitudine de 

cântece îi sunt dedicate, artiștii plastici îi surprind chipul pe pânzele lor, iar prozatorii o au adesea ca 

eroinã a scrierilor sale. Ființã plãpândã și firavã în aparențã, femeia-mamã se dovedește totdeauna 

a fi mai puternicã decât ne putem închipui. Si de unde vine acestã putere, dacã nu din adâncul izvo-

rului nesecat al dragostei pe care mama o poartã celor din jur ? Îi vom întoarce la rându-ne o 

picãturã din dragostea pe care mama ne-a dãruit-o, printr-un cuvânt frumos cuprins în mesajele din 

felicitãrile pe care cu drag le-am lucrat sprea a i le oferi ! La mulți ani, Mamã !    
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: VI A 

CADRU DIDACTIC:  ARSENE IULIANA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 2 VOLUNTATI, ILFOV 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Poporul român are o moștenire culturală foarte bogată atunci când vine vorba de tradiții. 

Sosirea primăverii este însoțită de o serie de obiceiuri și tradiții legate de renașterea naturii, 

sarbătoarea Paștelui, cinstirea mamei, confecționarea mărțișorului, s.a. 

In cadrul orelor de artă, elevii clasei a VI-a A au început să redescopere aceste obiceiuri 

pornind de la prima zi a primăverii ce aduce marțișorul, care este oferit cu precadere fetelor și apoi 

în ziua de 8 martie, gândurile noastre s-au îndreptat cu recunoștință, emoții și bucurie spre mame. 

Dezvoltarea acestor sentimente de recunoștință și dragoste s-a materializat prin realizarea de către 

fiecare elev, a unui tablou pictat pe sticlă, ce a fost dăruit apoi mamelor in cadrul unei serbări. 

Strădania copiilor de a reliza chiar de mana lor un mic dar, un  tablou pentru mama, a 

presupus  ambiție, pentru cei mai puțin talentați, seriozitate, pentru cei distrați și dragoste pentru toți.  

Faptul ca elevii s-au implicat trup și suflet, și că la finalul activității au putut să le ofere 

mamelor un mic tablou pictat de ei, este un lucru pozitiv ce încearcă să pună în valoare atât 

moștenirea culturală căt și relaționarea dintre părinți- copii- profesori. 

 IMAGINI DIN 

TIMPUL 

ATELIERELOR DE PICTURA; TABLOURI 

REALIZATE DE COPII          
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA,FIINȚA CEA MAI DRAGĂ! 

CLASA/GRUPA: a VI-a B 

CADRU DIDACTIC: BAICU IADRANCA-IONELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL ‘’MIRCEA ELIADE’’ REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN 

 

SCOP: Educarea copiilor în vederea cunoașterii semnificației zilei, cultivarea respectului și prețuirii 

celei mai iubite femei, mama. 

 

OBIECTIVE: Cunoaşterea de către copii a semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; Cunoaşterea 

de către copii a datei când se sărbătoresc femeile din lumea întreagă; Înţelegerea de către copii a 

rolului pe care îl are femeia în societate; Înţelegerea de către copii a rolului mamei în familie, în viaţa 

copilului. 

 

METODE ŞI TEHNICI: Explicaţia, conversaţia, expunerea, munca independentă, evaluarea feed-

back-ul. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

             Atenţia elevilor a fost captată prin citirea următoarelor versuri: „Astăzi e 8 martie!,/ Astăzi es-

te ziua ta, /Ziua ta, mămico dragă/ Şi-a ta, dăscăliţa mea!/ Gândurile noastre bune /Să zboare până 

la tine, /Florile de primăvară/ În calea ta să răsară, /Sănătate şi mulţi bani /Mult noroc şi La mulţi 

ani!” 

             S-a dicutat cu elevii despre semnificaţia zilei de 8 Martie. Pe rând, fiecare elev şi-a 

prezentat mama şi a argumentat de ce este ea importantă pentru el. 

             În desfășurarea activității am pornit de la sentimentele de dragoste, recunoștință și de 

prețuire pe care le manifestăm față de MAMA, față de părinți, în general, dar și de la ideea formării 

personalității elevului, considerând părinții un model și un sprijin în viață.  

            Am realizat o ambianță plăcută în sala de clasă - băncile așezate pe centru astfel încât fiec-

are elev să beneficieze de o bună imagine de ansamblu, pentru a colabora mai ușor, a face schimb 

de materiale, instrumente de lucru (foarfecă, lipici sau aracet, pensule, ace de cusut, bolduri, agrafe 

etc.). 

             Lucrarea în sine s-a axat pe imaginația fiecărui elev, pe materialele reciclabile sau de altă 

natură de care dispunea, pe care le schimba sau împrumuta de la alți colegi, pe îmbinarea mai mul-

tor tehnici de lucru: pictură, desen, colaj, cusut, decupaje, lipit etc. Materialele utilizate (pe lângă 

cele deja enumerate) au fost reprezentate prin: bucăți de materiale textile, hârtie glasată, fire de 

lână, bumbac, mărgele, pene, flori artificiale, semințe naturale de legume, flori, cereale etc. Pro-

dusele obținute au fost vesele, divers colorate și decorate, ilustrând nu numai personalitatea 

fiecăruia dintre copii, dar și dragostea necondiționată, reală, sinceră și inocentă pe care o poartă în 

suflet mamei. 
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EVALUAREA: Expoziţie cu lucrări ale copiilor. 
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PROIECT TEMATIC 

TEMA ACTIVITĂȚII: DARURI DE SUFLET PENTRU MAMA MEA 

CLASA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar, BARLABOI MIHAIELA-CRISTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”EPISCOP DIONISIE ROMANO”, Buzău 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Pentru realizarea proiectului ”Daruri de suflet pentru mama mea”, elevii clasei pregătitoare au 

desfășurat activități diverse incepând cu data de 28 februarie și terminând la  data de 8 martie. 

 La desfășurarea proiectului au participat și câteva mămici, dornice să se afle în preajma 

micuților, de-a lungul derulării activităților. 

 Elevii au realizat mărțișoare din cocă sărată pe care le-au colorat cu lac de unghii, de diferite 

culori, peste care au atașat tot felul de obiecte de decor: mărgele, paiete, ștrasuri, buburuze. 

Mărțișoarele realizate au fost montate pe o frunză de trifoi, colorată anterior de către copii, la care 

au prins șnurul bicolor. 

 O altă activitate a constat în realizarea pomișorilor de primăvară și a unei ferestre a 

primăverii, obiecte care să bucure ochii și inimile mamelor, dar și a tuturor celor care ne-au trecut 

pragul clasei în această perioadă. 

 Cea de a treia activitate s-a axat pe colorarea, plierea și lipirea buchetului de lalele pe care 

copiii l-au oferit mamelor, alături de o diplomă pentru cea mai bună mamă. 

 La sfărșitul proiectului, toți elevii au fost recompensați cu medalii și diplome de participare. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/CLASA: I 

CADRU DIDACTIC: BADEA MAGNOLIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA DEVESEL 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:”DE ZIUA  TA,MAMICO!” 

                                              

 
                                            Un coş cu flori să facem 
                                               Bogat ca-n primăveri, 
                                               Să-l umplem cu iubire, 
                                                   Cu drăgălaşe flori. 
                                               Să-l ducem scumpei mame,                                                                     
                                                     În dar de ziua ei 
                                              Şi să-i cântăm un cântec,                                                                  
                                               Compus în cinstea ei! 

„Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
                                                                                    August Strindberg 
 SCOPUL:  ☼  Sãrbãtorirea mãmicilor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii   

                  ☼  Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame   

OBIECTIVE: 

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 

- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

- să înveţe şi să interpreteze cântece,poezii  închinate mamelor; 

 

          Elevii și mãmicile: ♥ Sã dovedeascã cât de bine se cunosc; 

                                              ♥ Sã participe activ la activitãțile propuse; 
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EXEMPLE  DE ACTIVITĂŢI: 

- Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

- Învăţarea unor cântece închinate mame:”Martisor”,”Un cuvant despre mama”,”Mama,te iu-

besc!”,”Din nou e primavara” 

- Confecţionare de  felicitări,şi cadouri pentru mamele lor; 

- Activitate comună  mame – copii 

- Sceneta: ,,Cea mai buna mama-i mama mea!'' 

- Dans modern-”Despacito” 

      Conţinuturi: 

☺ Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu citate despre mame; 

☺ Prezentarea unei scenete despre mama 

☺ Poezii si cantece adresate mamicilor 

☺ Dans modern in perechi; 

☺ Confectionarea unor gentute pentru mame; 

                          Felicitări, cadouri şi diplome pentru mame. 

Resurse  materiale: hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, boxe, 
                                  perforatoare, computer,baloane 
Evaluare:  fotografii, filmulete,flori, cadouri, chestionare,  diplome .   
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Tema activităţii: Cadoul meu pentru mama 

Tipul activităţii: Lecţie integrativă 

Domeniul: Arte vizuale și abilități practice 

Clasa/ Grupa: Clasa a IV-a B şi elevi cu CES de gimnaziu integraţi în colectivul clasei 

Cadre didactice: - Prof. înv. primar Beiliciu Gabriela 

     - Prof. itinerant şi de sprijin Manole Aurora Camelia 

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila 

Scopul: 

 Educarea sentimentului de dragoste și recunoștințã fațã de mame, dezvoltarea sentimentelor 

de admirație și de prețuire fațã de ființele cele mai gingașe atât la elevii tipici, cât și atipici. 

Locul desfãșurãrii: 

 Sala de clasă. 

Resurse materiale: hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie colorată, foarfece, lipici, ac şi hârtie 

pentru quilling, şablon iris folding, aţă de mărţişor, fetru. 

Descrierea activităţii: 

 Activitatea debutează cu însemnătatea lunii martie. Martie, prima lună de primăvară, ne 

deschide ferestrele către soarele ce ne încălzește inimile. Este luna iubirii dintre oameni, când dăruim 

din suflet un mărțișor prietenilor noștri, dar cel mai important, luna iubirii necondiționate dintre mamă 

și copii. Ce sentiment omenesc, mai înălțător poate exista pe pământ! Peste aceste simțiri nu se 

poate trece așa de ușor! De aceea noi, cadrele didactice, suntem datoare să le semănăm în sufletele 

micilor noștri elevi și apoi să le dezvoltăm, așa cum ne pricepem noi mai bine, prin activități educative 

de suflet. 

Și iată-ne adunați cu mic cu mare în sala de clasă, două cadre didactice și 22 de elevi inimoși, 

cu emoții de ambele părți, emoții pe care dorim să le înfățișăm în lucrările noastre. 

Pentru că acum sunt elevi = copii = emoții, le sunt prezentate resursele materiale, le sunt 

prezentate modele de mărțișoare și felicitări, și sunt lăsați să-și aleagă singuri cadoul pe care îl vor 

confecționa pentru mama. Le sunt oferite indicații pentru fiecare model ales pentru a fi confecționat.  

Deși cadoul este personal și personalizat, nu putem să nu menționăm colaborarea frumoasă și 

fructuoasă a celor două categorii de elevi. Bravo, copii sensibili și frumoși sufletește! 

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. 

În timpul activității, elevii au repetat cântecele și poezii pentru mama, pentru ca surpriza 

confecționată să fie însoțită și de o  “poveste”. 

Evaluarea proiectului:  
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 Până la dăruirea cadoului, lucrările sunt expuse pe panou sub forma unei mici, dar valoroase 

expoziții. 
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Mama – cel dintai cuvânt 
 

Data: 7.03.2018 
Grădinița P.P “Codruța” Galați 
Nivelul II - Grupa Mare “Winnie” 
Propunătoare: Bejan Cristina 
Tema anuală: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 
Tema de proiect: “Ochii mamei” 
Subtema: “Mamă harnică și bună”  
Tema activității: “Inimioare, inimioare” de Sorina Cassvan 
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 inim-
ioare, le voi spune copiilor că astăzi la Educarea Limbajului le voi spune poveste “Inimioare, 
inimioare”, iar la activitatea practică vom realiza o surpriză pentru copii.  

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:  

Un băiețel al cărei mame este bolnavă de “inimă rea”, vrea să-i cumpere acesteia o inimioară 
de turtă dulce. Voia ca inimioara de turtă dulce s-o înlocuiască pe cea bolnavă. 

Vânzătorul având pentru cine vrea s-o cumpere, i-o oferă fară să primească niciun ban. 
Copilul fericit alergă la mama sa cu turta dulce, spunându-i să-și arunce “inima rea” că i-a adus 

alta din turtă dule. Mămica lui cu lacrima în ochi i-a explicat că inimile oamenilor nu se pot schimba, 
dar i-a promis că dacă va mânca el turta dulce se va însănătoși. De-atunci, mama băiețelului începu 
să se simtă din ce în ce mai bine. 

După vindecarea mamei, băiețelul s-a reîntors să-i mulțumească vânzătorului de turtă dulce, 
alături de mama lui, de care era tare mândru că era tânără, frumoasă și sănătoasă. 

4. Obținerea performanței: Pe cântecul “Mărțișoare, mărțișoare” se va face tranziția spre 
activitatea din cadrul DOS – “Mama – cel dintâi cuvânt”.  

După intuirea materialului primit pe măsuțe, copiii vor fi anunțați că la activitatea practică vor 
realiza un ghiveci cu o felicitare pentru mamele lor. 

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

Încălzirea mușchilor mâinii: 
*Morișca 
*Ne spălăm pe mâini 
*Boboc, floare 
*Mișcăm degețelele 

5. Asigurarea retenției și a transferului: Preșcolarii sunt invitați să viziteze centrele de interes 
deschis. Copiii vor intui materialele puse la dispoziție și sarcinile de lucru. Voi expune 
sarcinile de la fiecare centru de lucru și obiectivele urmărite pe înțelesul copiilor.  

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.  
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6. Închierea activității: Se fac aprecieri globale asupra desfășurării activității. Activitatea se va 
încheia cu jocul distractiv : “Scăunelele muzicale”. 
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TEMA ACTIVITĂŢII : “Mama, fiinţa cea iubită ” 

 CLASA : a- III a /a IV – a 

 CADRU DIDACTIC : P.Î.P.Belecciu Aurica 

 UNITATEA ŞCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr.2 Sîrbi 

DESFĂŞURAR EA  ACTIVITĂŢII :   Ziua dedicată mămicilor este pentru noi cei mici momentul când 

punem mult suflet pentru a realiza cele mai frumoase cadouri cu cele două mânuţe dibace. Pentru 

această zi le-am propus elevilor să realizăm un atelier de creaţie, în care să confecţionăm felicitări şi 

flori superbe pentru cea mai scumpă şi iubită fiinţă. Prin această activitate am dorit să le inspir şi 

cultiv elevilor sentimentul de respect şi dragoste faţă de cea mai importantă şi dragă persoană din 

univers, dar şi din viaţa de familie, mama. Mama este personajul principal în jurul căreia se clădesc  

relaţiile de familie, ea fiind cea care dă viaţă şi care este alături în orice moment al vieţii de copil şi 

chiar de adult. Această sărbătoare specială este un prilej care ne îndeamnă să le acordăm mai multă 

atenţie mamelor, oferindu-le flori şi felicitări cu mesaje scrise din inimă, daruri realizate cu propriile 

mânuţe şi cu multă dragoste. Atelierul de creaţie s-a realizat frontal, fiecare elev dându-şi toată 

silinţa pentru a ieşi de pe mânuţele lor lucruri fantastice, magice. La noi în clasă am făcut o tradiţie 

ca pentru acestă zi să le pregătim şi să le oferim lucruri realizate de noi, în ideea că peste ani şi ani 

vom avea amintiri plăcute de depanat cu părinţii atunci când le vom vedea în casa parentală pe un 

raft al bibliotecii sau depuse întrun „cufăr” al amintirilor. Elevii ambelor clase au avut de realizat o 

felicitare, câte o inimioară îmbrăcată în flori,drept cadou. Elevii au fost entuziasmaţi de activităţile 

pregătite şi au lucrat cu multă dragoste şi răbdare. În confecţionarea darurilor elevii au ţinut cont de 

preferinţele mămicilor în ceea ce privesc culorile, dând dovadă de un mare interes pentru a realiza 

cele mai surprinzătoare cadouri pentru fiinţa iubită, mama. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

 

CLASA: a III-a A 

 

CADRU DIDACTIC: BENEDIC TEREZA 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA PRIMARĂ „SFÂNTA MARIA” - BRĂILA 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea a început prin notarea într-un buchet a însușirilor mamei. În săptămâna 1 - 8 
martie elevii au confecţionat felicitări. 

Pe 8 Martie, în sala de clasă, a avut loc lecția deschisă împreună cu mamele. La un moment 
dat mămicile primesc din partea copiilor buchetul de flori pregătit, în care erau scrise calitățile 
mamei. Mamele sunt invitate să citească, fiecare pe rând, însușirile găsite de proprii lor copii. 
Emoţionate, unele până la lacrimi, citesc cu multă bucurie, satisfacţie şi mândrie. 

Programul se încheie cu un cântec dedicat lor! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

“1 MARTIE CU SOARE,PENTRU MAMA MĂRŢIŞOARE” 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: BERCEA ANAMARIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. NR. 24, ORADEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

          În semn de aleasă preţuire pentru fiinţa supremă-mama, am hotărât împreună cu copiii, să 

realizăm ceva cu totul special şi original pentru mama lor. Astfel copiii au venit cu idei : ghiocei, 

inimioare, lalea, coş cu flori. Dar, un copil a venit cu ideea unui fluture. Atunci am discutat despre 

simbolul fluturelui care reprezintă sufletul, esenţa,iubirea, renaşterea şi, astfel, am hotărât, că vom 

realiza mărţişoare ,,fluturi,, -pentru mămici. 

        Copiii au combinat materialele pregătite, au ales culorile şi au realizat mărţişoarele atenţi şi cu 

multă măiestrie. Un lucru s-a evidenţiat cu certitudine: iubirea se poate rosti în felurile limbaje. Al 

nostru a fost sub forma unui mărţişor. 

         Pentru noi toţi, mamele sunt lumina, soarele vieţii noastre şi motivaţia de a merge mai departe 

prin viaţă, zâmbind. 

        Vă asigurăm prin gestul nostru simbolic, dragi mămici, că sunteţi cele mai importante fiinţe din 

viaţa noastră şi vă asigurăm de toată preţuirea noastră.  

 

 

 

 

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

 

 

 

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

„Mama, cel dintâi cuvânt” titlul activității prin care a fost  

sărbătorită ziua de 8 Martie la Grădinița PP Nr. 11 din Arad 

 

 

 

 

     Ziua de 8 Martie rămâne sărbătoarea cea mai importantă în care ne aducem aminte de mame. 

Preșcolarii Grădiniței PP Nr. 11 din Arad au pregătit cu emoție și seriozitate, din timp, activitățile 

prilejuite de Ziua Mamei. Au învățat poezii și cântece pe care le-au prezentat apoi mamelor și 

bunicilor, ființele cele mai dragi din viața lor. Pe lângă momentele artistice dedicate celor mai iubite 

ființe din viața lor, preșcolarii au dansat alături de propriile mame și bunici, au realizat ghivece cu 

flori de primăvară, iar la final le-au dăruit cu multa dragoste si emoție acestora. Cei mici au fost 

foarte încântați, deoarece clipele minunate petrecute împreună cu persoanele dragi din viața lor fac 

mai mult decât orice pe lume. 

      “Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în care femeia este în cen-

trul atenţiei şi mai ales este ziua în care avem prilejul de a ne arăta recunoştiinţa, preţuirea, dragos-

tea imensă pentru cele care ne-au dat viaţă şi care îşi dedică întreaga existenţă pentru a ne face 

zilele cât mai frumoase. De aceea azi împreună cu copiii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 11 Ar-

ad, am dorit să le dăruim mamelor și bunicilor noastre o amintire de neuitat petrecând momente 

magice împreună.” spune prof. înv. preșc.  Biriș Karina Gerlinde. 

       A fost o zi colorată, veselă, dar și emoționantă, în care, copiii prin inocența lor au adus lacrimi 

de bucurie în ochii celor mai protectoare ființe de pe planetă prin activitatea „Mama, cel dintâi cu-

vânt”. 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Coșuleț cu flori” 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: Bișog Cristina  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni, județul Iași 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         Primăvara,anotimpul în care natura explodează în mii de culori, se lasă așteptat , iarna se 

încăpătânează și nu vrea să plece de pe meleagurile noastre. Chiar și așa, ziua de  8 Martie , o zi 

cu semnificație aparte, nu am lăsat-o umbrită de semnele din natură  și  am invitat  în mijlocul nostru 

pe cele mai dragi ființe nouă, mamele, pentru a le oferi o rază de soare care să le încălzească inimi-

le. 

 CAPTAREA ATENȚIEI:  

        Cântecul ,,Primăvara” interpretat de copii este primul pas spre frumusețile acestui anotimp. 

        Pe tablă copiii au construit o inima din benzi, de diferite culori ,din hârtie glace în interiorul 

careia au așezat fiecare câte o  inimioară pe care au scris un mesaj pentru mama. Fiecare copil 

dăruiește mamei inimioara  și se așează alaturi în bancă. 

ANUNȚAREA TEMEI: 

        Copiii sunt anunțață că vor realiza un Coșuleț cu flori pe care îl vor oferi în dar mamei. 

        Prezint lucrarea model iar copiii idenfică  materialele din care este realizat. 

        Copiii descopera materialele într-un plic- hârtie glace de diferite culori, imprimată.Ei vor mai 

avea nevoie de foarfec, creioane colorate și lipici. 

 ETAPELE DE LUCRU: 

1. Decuparea și asamblarea coșulețului 

2. Decuparea și colorarea florilor 

3. Lipirea florilor pe tulpinițe în coșuleț. 

Lucrez impreună cu elevii. Mamele  ajută cu drag  copiii pentru a obține cele mai frumoase 

lucrări. Aceștia decupează și asamblează cu atenție.  

 EVALUAREA LUCRĂRILOR: 

          *  Copiii  au realizat niște lucrări superbe pe care le-au oferit în dar mamelor . 

          * Au primit diplome pentru activitatea desfășutată.  

           

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII: 

          * Copiii au interpretat cantecele:,, De ziua mamei mele” și ,,La mulți ani de 8 Martie”. 

          *Mamele  i-au îndulcit cu prăjiturele și suc. 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

                                   

 

MAMA, CEL DINTAI CUVANT  

TEMA ACTIVITĂȚII: CLASA/GRUPA: “Mama” 

 

CADRU DIDACTIC: Bistrian Nicoleta 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 2, Timisoara 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Durata proiectului: 5 zile 

 Argument: Mama, cea care ne-a dat viată, a fost alături de noi în momente de fericire și de 

agonie, merită sărbătorită și slavită de 8 Martie. "Mama este fiinta care poate lua locul oricui, dar nu 

poate fi înlocuita cu nimeni". (Cardinalul Mermillod) 

Elevii clasei I D au desfăsurat mai multe activităti dedicate zilei de 8 Martie, care au avut ca 

scop: 

-educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mama; 

-formarea şi consolidarea deprinderilor de a îndoi hartia, de a lipi, de a asambla corect tema pro-

pusă; 

-Consolidarea cunoştinţelor despre activtăţile mamei. 

Obiectivele operationale urmărite au fost: 

a) cognitiv- informative: 

· să cunoască semnificatia zilei de 8 Martie; 

· să exprime verbal emotii și sentimente de admiratie pentru mama; 

· să recunoască și să denumească materialele de lucru; 

b) psiho- motrice: 

· să aplice corect pasta de lipit pe o suprafată dată; 

· să decupeze după contur; 

c) socio- afective: 

· să realizeze o lucrare estetică 

· să manifeste stabilitate și perseverenta în realizarea sarcinilor; 

Rezultatele si evaluarea proiectului: 

- Felicitări și ecusoane pentru mama; 

- Expoziție cu cele mai reușite lucrări; 

- Filmulețe (înregistrări video de la diverse activități). 
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TEMA ACTIVITĂȚII:”DULCEAȚĂ DE SUFLET PENTRU MAMA” 

GRUPA: MARE(URSULEȚII) 

CADRU DIDACTIC: BLAGA SIMONA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. RAZĂ DE SOARE , SĂCELE, BRAȘOV 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

v DOMENIUL EXPERIENȚIAL: D.O.S(Activitate practică) 

v MIJLOC DE REALIZARE:Decupare și lipire 

v SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unor decorați-
uni; 

v OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-să lucreze corect cu instrumentele și materialele puse la dispoziție; 

O2- să decupeze și lipească  eticheta în locul corespunzator. 

O3-să evalueze lucrările pe baza criteriilor: acuratete,  grad de finalizare 

O4-să lucreze ordonat și îngrijit. 

v METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: modelul educatoarei, borcane, hârtie colorată, foarfecă, 
hârtie creponată, sfoară, lipici. 

v DURATA: 20-25 minute 

v SCENARIUL 

       Copiii intra în sala de grupă și se așează în semicerc, unde vom da startul unui 
brainstorming cu titlul  „ Gânduri pentru mama” . 

      Dupa terminarea convorbirii la ușă se aude un zgomot, găsim o scrisoare și un cadou din partea 
Zânei Primăverii. O deschidem nerabdători pentru a vedea ce ne transmite: zâna ne va ajuta să 
confecționăm o dulceață plină cu mesaje pentru mămici; deschidem  cutia primită cadou, unde copiii 
găsesc materialele pe care le vor folosi la activitate și modelul educatoarei. 

Așadar, astăzi vom pregăti : ”Dulceață de suflet pentru mama”! 

Copiii intuiesc materialele puse la dispoziție: borcane, hârtie colorată, foarfecă, hârtie creponată, 
sfoară, lipici. 

Educatoarea prezintă modelul, apoi explică și demonstrează modul de lucru: decupăm mesajele 
colorate, le punem în borcan, decupăm capacul borcanului, îl legam și lipim eticheta. 

Se fac exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii, apoi copiii execută tema, individual, pe 
un fond muzical liniștitor(Chopin- Spring Waltz) .Educatoarea urmărește modul de lucru și ajută 
copiii acolo unde este necesar. 

La sfârșitul activității se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de desfășurare 
a activității, produsele le vom darui mamicilor . 

Se oferă recompense copiilor. 

 

LA MULȚI ANI , DRAGI MĂMICI ! 
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                                        MAMĂ, CEL DINTÂI CUVÂNT 

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 no-
astră; 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’’ 

 TEMA ACTIVITĂȚII:  Daruri pentru mama 

CLASA : a- IV-a 

CADRU DIDACTIC:  Înv. Blanariu Lăcrămioara 

UNITATE ȘCOLARĂ :Școala Gimnazială Preutești 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să confecționeze mărțișori pentru mămici 

-să realizeze felicitări pentru mămici și bunici 

-să confecționeze buchețele de flori din material propuse 

-să realizeze expoziții cu produsele realizate 

RESURSE MATERIALE 

-hârtie colorată 

-culori 

-carioci 

-acuarele 

-lipici 

-foarfece 

-alte material necesare pentru realizarea produselor expuse 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

                         Activitatea propusă se va desfășura pe parcursul a trei zile în  care se vor realize lu-
crările propuse. Elevii vor viziona filmulețul “DUMBRAVA MINUNATĂ” și se vor purta discuții despre 
importanța mamei în viața copiilor. PPT-ul despre “ZIUA MAMEI ÎN  LUME”le arată copiilor cum se 
sărbătorește ziua mamei in diferite țări ale lumii.Pe parcursul activităților Am fost însoțiți de muzica 
lui Vivaldi cu effect relaxant și cu mare deschidere spre dragoste și iubire. 

                       Elevii confecționează mărțișori pentru mămici, apoi fiecare va realize felicitări după 
bunul plac. Unul dintre elevi va realize un ghiveci cu foricare va fi ca o mascotă  pentru clasă pe par-
cursul lunii martie.  

                      La finalul activității elevii își prezintă produsele finite.  

 EVALUARE 

 -expoziție cu produsele finite ale activității; 

-turul galerie.    

                       “Mama a fost cel mai bun profesor al  meu, un profesor plin de dragoste, compasiune 

și lipsit de frică. Dacă dragostea este dulce ca o floare , atunci mama este acea dulce floare a 

iubirii”.Stevie Wonde 
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Importanța celor 7 ani de acasă 

Prof. Boanță Otilia Camelia 

 

O vorba din batrâni spune că cei 7 ani de acasă sunt mai importanți decat cei 5 ani de 

facultate. O sa încep acest referat cu o 'glumiță'. Eu nu am cei 7 ani de acasă pentru că vreo trei i-

am petrecut la gradiniță. Fapt ce nu m-a împiedicat să-mi dezvolt capacitățile, caracterul și într-un 

cuvânt să ajung să fiu educată. Copilul, dupa naștere, intră în legatură directa cu mama. Mama are 

un rol important în ceea ce va urma să devină copilul ei. Părerea mea este că încă din primele zile 

se formează o legatură puternică între mamă și copil. Toți copiii își iubesc părinții doar că unii cu 

ochii închiși iar alții cu ochii deschiși. Copiii care își iubesc părinții cu ochii închiși devin dependenți 

emoțional de aceștia și toată viața urmează sfaturile părinților și ce au învățat de la ei. Copiii care își 

iubesc părinții cu ochii deschiși au capacitatea de a lua în considerare doar exemplele bune din 

familia în care au trăit și în rest se bazează pe intuiție. Sunt situații în care părinții nu își iubesc copiii 

și acest lucru poate avea un impact covârșitor asupa copilului - viitor om.    

  Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita 

unei persoane într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de 

care cei mici au parte în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare 

etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. 

Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această 

dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul 

în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Potrivit psihologilor, primul 

pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale 

copilului. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este 

indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 

frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în 

special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi.   

        Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le 

tratează, sunt importante în dezvoltarea copilului. Acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta 

de câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv 

pentru care ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. El încă nu poate merge, iar nevoia lui de 

explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce 

îl  înconjoară. În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie 

satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. Dacă un copil umblă la dulap, 

soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă 

tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, 

data viitoare nu i se va părea interesant. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul 

joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un 

obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, 

se dezvoltă limbajul, de aceea este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu 

copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a 

vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă 

pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii 
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corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să 

mâncăm»”. Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în 

special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. 

Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a 

ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă. 

Crizele de personalitate - o etapă normală.         

 După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile 

publice. Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte 

important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l 

ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea 

bomboană pentru care face criza. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, 

doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, 

apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de 

rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi 

dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. Şi aici, este mai bine 

să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta.   

     După 5 ani înţeleg regulile. Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le 

placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, 

pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi 

perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un 

ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei. Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani 

- copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre 

exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în 

vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina 

de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton 

calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe 

un ton răstit. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. Un 

copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai 

târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se 

adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună 

tuturor «tu»“. Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“,  până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă 

dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace 

singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de 

familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională 

care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială. 
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                    3 – 8 MARTIE 2018 

                      PROF. ÎNV. PRIMAR, BODRIHEIC ANA EMILIA 

ŞCOALA  PROFESIONALĂ ”FLORIAN PORCIUS” RODNA 

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 

                                                      ARGUMENT      

           Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internațională 

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 

mărțişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă ființă din lume, mamă şi 

iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

         Proiectul educaţional local ,,PENTRU TINE,MAMA MEA!’’,  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 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. 

           Sărbătorirea ZileiInternaţionale a Femeii prin realizarea unui program artistic. 

                                                    OBIECTIVE: 

            Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; 

            Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor; 

           Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii. 

                                                  GRUP  ȚINTǍ: 

                  -   școlarii clasei pregătitoare A “Fluturaşii”,părinţi. 

                                           DURATA  PROIECTULUI:  3-8.martie 2018 

                          RESURSE: 
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a) umane: cadru didactic,copiii grupei “fluturașii”,pãrinți,invitați. 

b) de  timp: 1 sãptãmânã.  

c)materiale: DVD,CD,aparat foto,carton colorat,șnur mãrțișor,foarfeci, perforatoare,lipici, 

creioane colorate,hârtie glasatã, hârtie creponatã,capsator,pene, mãrgele, paiete, panouri 

pentru expoziție,diplome pentru mame.    

                         REZULTATE AŞTEPTATE:   

    - copiii socializează mult mai eficient; 

    - copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 

    - copiii participă la confecţionarea de felicitări pentru mame; 

    - copiii prezintă părinţilor poeziile şi cântecele învăţate.  

 

                    CALENDARUL ACTIVITǍŢILOR: 

 

           EVALUAREA PROIECTULUI: 

Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 

Expozitie cu vânzare de felicitări de 8 martie.  

NR. 

CRT. 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  AC-

TIVITĂŢII 

LOCUL DES-

FĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificatia 

zilei de 8 Martie. Sala de clasă 
3.03.2018 Prof.înv. primar, 

Bodriheic Ana 

Emilia 

2 Repetarea poeziilor şi cânte-

celor pentru ziua mamei. 

Sala de clasă 3-8.03.2084 Prof.înv. primar, 

Bodriheic Ana 

Emilia 

3 Expoziţie cu felicitări pentru 

mame. 

  

Holul școlii 

Sala de clasã 

7.03.2018 

 

 

Prof.înv. primar, 

Bodriheic Ana 

Emilia 

4 Confecţionarea felicitărilor ”Cu 

foarfecă ,hârtie şi lipici – felic-

itări pentru mămici” 

Sala de clasã 4-7.03.2018 Prof.înv. primar, 

Bodriheic Ana 

Emilia 

5 „E ziua ta,mãmico!”-program 

artistic dedicat mamei 

Sala de clasă 8.03.2018 Prof.înv. primar, 

Bodriheic Ana 

Emilia 
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TEMA ACTIVITATII: Şcoala  părinţilor  sau   şcoala copiilor 

                                  1-8 MARTIE-ziua iubitelor mame 

CLASA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: prof. inv. primar Bogdan Florica 

UNITATEA SCOLARA: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” 

                                      Mihailesti- Giurgiu 

SCOPUL: 

 *familiarizarea atât  a elevilor cât şi a părinţilor cu munca în echipă; 

 *sensibilizarea afectivă; 

 *realizarea unor lucrări originale,interesante; 

 *aprecierea muncii propriului copil; 

 *dezvoltarea simţului critic precum şi autocritic; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 *să cunoască insemnătatea zilei de 8 Martie; 

*să recite poezii pentru această sărbătoare; 

*să formeze o echipă împreună cu părintele său în vederea îndeplinirii sarcinilor; 

*să manifeste interes ; 

*să foloseacă materialele puse la dispoziţie în mod corect; 

*să realizeze felicitări,colaje cât mai interesante  şi originale; 

 *să afişeze lucrările pe panouri pentru a putea fi văzute şi de ceilalţi ;  

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

 

 

TEMA : ACTIVITĂȚII  MAMA ,CEL DINTÂI CUVÂNT 

GRUPA : MICĂ 

CADRU  DIDACTIC : BOGDAN ILDIKO 

UNITATEA ȘCOLARĂ : GRĂDINIȚA P.P.NR.3 PETROȘANI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 
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    Prof. Limba română BOLBORICI MIHAELA 

    Școala Gimnazială nr.169, București 

La ora de dirigenție am pregătit o lecție cu ocazia sărbătorii de 8 Martie. Iată structura ei; 

      Se reaminteşte elevilor  activitatea de astăzi (să fie atenți la tot ce se-ntâmplă, să 
fie activi, dinamici),Se citește o povestire despre mama 

Tema propusă pentru ora în curs, dat fiind faptul că mama este fiinţa cea mai dragă şi o sărbătorim 
totdeauna, o păstrăm veşnic în sufletele noastre, plecăm de la sintagma „Avem o singură mamă şi o 
singură viaţă. Nu aştepta până mâine să-i spui mamei că o iubeşti.” 

Se anunță tema și obiectivele, obiectivele vor fi desprinse din citatele scrise pe videoproiector:“O 
mamă este cineva către care alergi atunci când ai necazuri.”“Mamele au o vârstă unică; nu există 
mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase există doar mame. ““Orice gândac e un fluture în ochii 
mamei sale.” Discuţia porneşte de la faptul că pentru aproape orice copil primul cuvânt rostit este 
cuvântul „MAMA”. De aici discuţia continuă, cerând elevilor să dea o „definiţie” a acestui cuvânt. 
Fiecare încearcă să-l definească în felul său propriu, atinsă fiind coarda inimii, a sensibilităţii, 
gândindu-se la mama lor. Apoi, ei încearcă să explice de ce pentru ei mama este cea mai 
importantă fiinţă de pe pământ. 

 - fiecare copil a pregătit câte o crețtie proprie despre mama sa sau o strofă dintr-o poezie  în 
care este creionat chipul mamei. 

-vom completa ciorchinele- elevii sunt rugați să poftească la tablă și să completeze cu câte un 
cuvânt ce-i trece prin minte pentru a o caracteriza pe mama ( metoda ciorchinelui ). 

Deci, pentru fiecare dintre noi, Mama este un simbol. Un simbol a fost şi pentru marii creatori 
de opere. Elevii sunt rugaţi să dea câteva exemple de opere din diferite domenii. 

Am intalnit de multe ori chipul mamei prin diferite lecturi din literatura noastra in Mama, de N. 
Grigorescu, chipul mamei in romanul memoralistic a lui Creangă, în Căprioara , de E. 
Gârleanu- personificată, în Puiul de I.Al.Brătescu-Voinești. 

Pe catedră vor fi niște pliculețe în interiorul cărora se vor găsi fragmente din textele studiate 
despre mama, fiecare grupă a câte 3 elevi va citi acest text și va formula câte un raspuns din 
ceea ce a înteles. Activitatea se încheie cu un câantec despre mama.  

Creațiile elevilor de la ora de dirigenție 

Prof.limba română BOLBORICI MIHAELA, Școala Gimnazială nr.169, București 

Elev Dragomir Cristian    Mă rog în fiecare noapte 

   Pentru această mamă minunată 

   Și-l rog pe Dumnezeu s-o țină-n viață în pace pe pământ 

Elev Calopereanu Teodora  Mai regină decât floarea 

        Mai adâncă decât marea  

        Mai înaltă ca destinul 

        Mai deșteaptă ca povața 

        Mai frumoasă decât viața 

        Mai aproape decât dorul 

        Doar mama poate fi 

Elev Capotă Andrei    Ziua mamei înseamnă mai mult decât o zi obișnuită. În aceste cuvinte stau 

multe sensuri pe care nu apucăm să le spunem nici noi. 
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 TEMA  ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: BOTNARIU FLORENTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VOLUNTARI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 ”Profesorii buni fac şcolari buni; numai mamele bune fac oameni buni.”   Aime Martin 

 

  “O mamă bună face cât toţi dascălii.”  George Herbert 

 

SCOPUL ACTIVITÃȚII: 

Conștientizarea  rolului de pãrinte și a nevoii copilului de a fi ascultat și de a iși petrece timpul 
alãturi de pãrinți.  

    OBIECTIVE: 

· Să-şi consolideze trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter, precum şi atitudinea pozitivă faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi; 

· Să-şi dezvolte creativitatea şi să participe la viaţa din comunitate; 

· Să-şi consolideze capacitatea de a trăi emoţii pozitive, de prietenie. 

GRUP ȚINTÃ:  elevii și pãrinții clasei a III-a A  

RESURSE MATERIALE: hârtie cartonatã, hârtie coloratã, culori, carioci, foarfece, lipici, plicuri, 
video-proiector  

MODALITÃȚI DE REALIZARE :   

1. Diseminare informațiilor referitoare rolului de pãrinte;  

2. Activitãți practice de confecționare a felicitãrilor atât de cãtre elevi cât și de cãtre pãrinți. Elevii 
clasei a III-a A participã la activitãți practice de confecționare a felicitãrilor pentru mame sau bunici în 
timpul orele de AVAP și Limba Romanã. Parinții elevilor sunt invitați sã ia parte la activitãțile de tip 
workshop și sã confecționeze, la rândul lor, felicitãri pentru copiii lor. Produsele executate de elevi 
sunt strânse de cadrul didactic al clasei și pregãtite pentru a intra în posesia pãrinților.  

3. Pãrinții și elevii iși vor oferi, unii altora, lucrãrile realizate. 
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 TEMA ACTIVITATII:PENTRU TINE,MAMA MEA!  

            CLASA: I  

            CADRU DIDACTIC:BUCUR P. LILIANA 

            UNITATEA ŞCOLARA:ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOMIR NR.2 

                                                      

                                   

                                   DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

                                                 ARGUMENT 

  

           Dintotdeauna, anotimpul primăvara  reuşeşte să stârnească în inimile 
noastre  bucuria de a dărui,  de a împărtăşi şi de a fi aproape de semeni. Prin 
proiectul  propus, mi-am dorit să trezesc  interesul pentru cunoaşterea  simbolurilor 
culturale,  tradiţionale ale sărbătorilor de  1 Martie şi 8 Martie şi antrenarea 
şcolarilor clasei pregatitoarede   în preluarea și transmiterea acestora . 
                  Dacă este primăvară , este momentul, mai mult ca niciodată, de a dărui 
din suflet tot ce avem mai bun.  
      Ştim că, la vârsta copilăriei, desenul, pictura, modelajul, activităţile practice,  
înseamnă comunicare. Copilul îşi exprimă mai bine sentimentele, emoţiile prin 
lucrări plastice şi practice. Astfel,  în cadrul acestui proiect , copiii au posibilitatea să 
creeze, să transmită tot ceea ce simt, prin realizarea unor mărţişoare, felicitări, 
picturi, desene, colaje, obiecte decorative - daruri pentru ziua de 8 Martie, 
confecţionate de ei.  
         

 
                             OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

-Formarea  la elevi a abilităţilor de comunicare prin intermediul artei plastice;  

           - Cultivarea spiritului competitiv, a 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;  
                  
                        
                     DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

            Fiecare elev a primit materialele necesare realizării felicitării: carton coloratpe care vor dese-
na și colora imaginile și unde vor scrie mesajul pentru mama. Orientez atenţia elevilor spre etapele 
de realizare ale lucrării, la fiecare componentă a ei  
            Am prezentat tehnicile de lucru folosite, modul de lucru, instrumentele necesare realizării lu-
crării.. Am demonstrat tehnica de realizare a lucrării și produsul final. Rog elevii să repete etapele de 
realizare ale lucrării practice  
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           Elevii au realizat lucrarea respectând tehnicile de lucru prezentate pe un fond muzical cu 
melodii dedicate mamei. Au primit explicații suplimentare și ajutor dacă au avut nevoie.  
După realizarea desenării și colorării fiecare elev elev a scris propriul mesajul pentru mama. 
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TEMA ACTIVITĂȚII:            ,,MAMA, CEL DINTAI CUVANT” 

CLASA: I D 

CADRU DIDACTIC: Bucur Vanda 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte Ionel Perlea ,Slobozia 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Grupul ţintă: elevii şi mămicile clasei I D 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Perioada derulării activităţii: 5 - 8 martie 2018 

SCOPUL:   Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii   

                   Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame   

OBIECTIVE:  

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 

- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

- să înveţe şi să interpreteze cântece închinate mamelor; 

 

 Elevii şi mămicile: Să dovedească cât de bine se cunosc; 

                                    Să participe activ la activităţile propuse; 

EXEMPLE  DE ACTIVITĂŢI: 

Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

Învăţarea unor cântece închinate mamei; 

Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

Conţinuturi:  

Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu citate despre mame; 

Sarcini distractive pentru spargerea gheţii; 

Diamantul  mamelor (metoda cvintetului); 

Floarea  iubirii mame- copii; 

Înterpretarea cântecului „La multi ani, mămico!”; 

Felicitări, cadouri şi diplome pentru mame. 

Resurse  materiale: hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, farfurii de carton,   
                                  perforatoare, computer . 
Evaluare:  fotografii, floarea iubirii, cadouri,  diplome .    
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                              CLASA   ALBINUTELOR             
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: MICĂ (IEPURAŞII) 

CADRU DIDACTIC: BUJOREANU IULIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Cu ocazia acestei zile importante dedicate mămicilor, cei din gru-

pa iepuraşilor s-au gândit să pregătească nişte suprize pentru cele mai iubite fiinţe din lume.  

Aceştia la domeniul Estetic şi creativ au lucrat plini de interes şi cu mare grijă pentru a realiza cele 

mai deosebite daruri pentru mămicile lor.  
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SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

TEMA ACTIVITĂȚII : ”Mama, cel dintâi cuvânt”  

CLASA : a- II- a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar,  Burcea Iuliana 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr. 16 Galați 

PERIOADA : martie 2018 

ARGUMENT: Luminată de razele prietenoase ale soarelui, Ziua femeii, implicit a mamei, 

reprezintă cea mai frumoasă sărbătoare la început de primăvară. 

 Însuflețiți de dragostea față de ființa cea mai dragă, mama, elevii s-au gândit la un cadou 

inedit: petrecerea câtorva ore în compania mamelor, realizând împreună obiecte specifice 

sărbătorilor primăverii.(mărțișoare, felicitări, desene,etc) 

SCOPUL:    Cultivarea  unei atitudini de respect și admirație față de natură, de mediul înconjurător;  

· Educarea simțului estetic al elevilor;  

· Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 

· Cultivarea dragostei față de ființa cea mai dragă 

OBIECTIVE:  Realizarea lucrărilor combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile;. 

      - Formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul; 

      - Formarea capacității de a integra frumosul și în viața personală; 

      - Stimularea si dezvoltarea imaginației creative,a capacității creatoare. 

ACTIVITATEA: Realizarea unor planșe de desen/pictură,mărțișoare, felicitări, pe fond muzical relax-

ant (meloterapie – Gheorghe Iovu). 

REZULTATE AȘTEPTATE: Descoperirea și încurajarea talentului artistic al elevilor; 

· Demonstrarea legăturii dintre muzica de relaxare și culorile folosite în realizarea lucrărilor; 

· Dezvoltarea unui spirit competitiv, precum și a posibilității de autoevaluare .       

EVALUARE: Expoziție cu lucrările elevilor la nivelul școlii.  
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

TEMA ACTIVITĂȚII : AVAP – Mama, cel dintâi cuvânt 
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CLASA : a- II- a B 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar   Pupu Violeta 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnaziala Nr. 16 Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

- Convorbiri tematice despre anotimpul primavara; 

- Activitate integratoare despre bogăția de culori a primăverii; 

- Realizarea lucrărilor cu ajutorul tehnicilor studiate. 

SCOPUL: 

- Cultivarea  atitudinii de atașament și admirație față de frumusețile naturii în anotimpul de 

primăvară; 

- Formarea priceperilor și deprinderilor practice;  

- Formarea gustului estetic; 

- Cultivarea sensibilității artistice a elevilor. 

COMPETENȚE SPECIFICE: Arte vizuale și abilități practice 

- Sesizarea diferenței dintre informația transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic; 

- Realizarea lucrărilor estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. 

OBIECTIVE: 

      - formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul; 

      - formarea simțului și gustului pentru frumos; 

      - formarea capacității de a integra frumosul și în viața personală; 

      - stimularea si dezvoltarea imaginației creative; 

      - cultivarea dragostei pentru ființa cea mai iubită, mama. 

EVALUARE: 

Expoziție cu lucrări realizate pe fond muzical (,, Anotimpurile’’  de Vivaldi).  
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FIŞA DE PROIECT 

 MAMA, DRAGA MEA! 

                                       MOTTO:  

        „Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recu-

noștință, cum n-au nici la iubire.” (Hortensia Papadat – 

Bengescu) 

TEMA:  MAMA, DRAGA MEA! 

CLASA: a II-a C 

CADRU DIDACTIC:  profesor invăţământ primar, Butunoi Tudorela 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ”Ion Basgan” ,Focşani,Vrancea 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

· Valorificarea potenţialului artistic şi creativ. exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor 

prin activități AVAP 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a II-a C 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢII:      

· Audierea unor poezii şi cântece despre mama; 

· Realizarea de rime;   

· Întocmirea  unor lucrări la AVAP cu tema “Mama “. 

RESURSE: 

· UMANE:   34 elevi, un cadru didactic 

· MATERIALE: coli albe, cartoane colorate ,foarfece, lipici, videoproiector. 

· PROCEDURALE: lectura, audiţia, observaţia dirijată, conversaţia   euristică, explicaţia, 

demonstraţia. 

· FORME DE ORGANIZARE:  frontal, în grup, individual                            

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

· Captarea atenţiei se realizează pornind de la un joc senzorial în care copiii (cu ochii 

închişi) aleg o jucărie, mamă sau pui, o denumesc şi caută perechea cu care seamană. Se poartă 

o discuţie despre cum au grijă mămicile de tot felul de puii lor.Prin metoda conversaţiei dirijate,sunt 

evidențiate gandurile si sentimentele de dragoste faţă de fiinţa care le-a dat viaţa.Pentru a stimula 
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imaginaţia şi creativitatea elevilor le propun realizarea de rime, intonarea unor cântece despre 

mama, realizarea temei din perspectiva AVAP. 

· În cadrul activităţii propuse, am urmărit valorificarea potențialului artistic și creativ al 

copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice și practice, stimularea curiozităţii și interesului 

copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua mamei . 

 

EVALUAREA PROIECTULUI : 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii sunt felicitați pentru răbdare,pricepere şi efortul depus. Alegerea 

lucrărilor pentru premiere a fost  realizată prin metoda Turul galeriei.   Activitatea se încheie 

cu intonarea cântecului “Mama”. 

       Poze din timpul activităţii 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMA, CEL DINTÂI CUVANT” 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: CANTEMIR CĂTĂLINA- VIORICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALA STĂNCUŢA, JUD. BRĂILA 

                                        STRUCTURA: GRĂDINIŢA DE COPII, CUZA-VODĂ  
 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: D.O.S(Activitate practică)  
MIJLOC DE REALIZARE: decupare, lipire  
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unei felicitări;  
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  
O1-să mânuiască corect instrumentele și materialele puse la dispoziție;  
O2-să lipească formele decupate în ordinea corectă în vederea realizării lucrării;  
O3-să lucreze ordonat și îngrijit.  
METODE ȘI PROCEDEE: conversația,explicația,demonstrația,exercițiul.  
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: modelul educatoarei,carton colorat, foarfece.lipici, carioci.  
DURATA: 20-25 minute 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
            Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 8 MARTIE şi a începutului de primăvară. Au par-
ticipat preşcolarii de la grupa mare, care au realizat creaţii estetice folosind materiale şi tehnici ele-
mentare diverse. Darul pentru mama a constat dintr-o felicitare.  

Luna martie este prima luna a primăverii, când toata natura se trezeşte la viaţă și razele 
soarelui încep să ne mângâie ușor. Pură coincidentță sau nu , în această lună se sărbătorește ziua 
femeii şi anume a mamei. Mama este cea mai importantă ființă din lume. Copiii au arătat ce senti-
mente 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 şi iubire.  

Se audiază cântecul “De ziua ta mămico! “, al cărui refren exprimă dragostea pentru mama.  
Fiecare copil primește materialele necesare realizării felicitării, şi anume un coşuleţ cu  cartonaşe pe 
care se află imaginea unui ghiocel, foarfec, carton colorat, carioci şi lipici. Se intuiesc materialele de 
pe măsuţe. Educatoarea prezintă modelul pe care îl analizează împreună cu copiii, după care trece 
la demonstrarea şi explicarea modelului de lucru. Copiii execută diferite exerciţii de încălzire a 
muşchilor mici ai mâinii, iar apoi se trece la realizarea temei. 

Copiii au realizat lucrarea respectând tehnicile de lucru prezentate pe un fond muzical cu 
melodii dedicate mamei .Au primit explicații suplimentare și ajutor dacă au avut nevoie .După realiz-
area felicitării se reamintește faptul că atunci când trimitem sau oferim o felicitare cuiva ,aceasta 
trebuie să contină o urare sau un mesaj . Astfel au fost îndrumați să scrie  mesajul pentru mama “La 
mulţi ani, mama!”.La sfârșitul activității s-au făcut aprecieri individuale si colective asupra modului în 
care au realizat felicitarea sub aspect estetic și creative.Lucrările vor fi expuse în sala de grupă, şi 
toţi copiii vor fi recompensaţi de către educatoare.  
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Profesori: Cătălina Pană, Dinescu Mihaela, Liceul de Arte,, Ionel Perlea”, Slobozia 

GRUP ȚINTĂ: clasa I, C, Liceul de Arte, Slobozia -27 de elevi  

SCOPUL PROIECTULUI: 

Activitățile au ca scop, realizarea de cadouri tematice, participarea la expoziții, educarea simțului es-

tetic al elevilor, dezvoltarea imaginației creatoare, a gândirii critice; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

*Audierea  şi interpretarea de cântece dedicate Zilei Mamei; 

*Exprimarea trăirilor proprii prin activităţi artistico-plastice, practice şi muzicale; 

*Cultivarea / Stimularea interesului pentru explorarea creativității proprii în diverse contexte; 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 

*Scurtă dezbatere despre anotimpul primăvara, despre obiceiuri și tradiții în luna lui Mărțișor, ghici-

tori, audierea și interpretarea de cântece specifice; 

*Activități propriu-zise, la clasă: 

- despre Mărțișor, Ziua Femeii- vizionare PPT,  confecționare de mărtișoare, felicitări, brățări, coliere; 

* Activități în Parteneriat cu Muzeul Județean, cu Palatul Copiilor-22.II, 8.III, cu Centrul de Documen-

tare și Informare al Liceului-2.III, participarea la concursul Eco-Martisor, organizat de Liceu-8.III: 

confecționare de podoabe, reprezentative pentru această perioadă; moment artistic: interpretare de 

cântece specifice, poezii; 

RESURSE: 

Umane: elevii și profesorii clasei I C, Liceul de Arte, referent Muzeul Județean, profesori Palatul 

Copiilor, Familiile copiilor; 

Temporale: 8 ore / 22 februarie- 8 martie 2018 

Materiale: coli colorate, albe, carton, hârtie creponată, carton ondulat, fire textile, fetru, nasturi, 

mărgele,șnur, foarfecă, perforator, şabloane, aracet, silicon etc; 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

- acțiune organizată cu Palatul Copiilor și Muzeul Județean: confecționare de mărtișoare -22 februar-

ie 2018 (Parteneriat); 

- moment artistic, Centrul de Documentare şi Informare, expoziție de mărtișoare - Liceu, 2 martie 

2018; 

- expoziție de lucrări- podoabe –martisoare, felicitări, brățări, coliere -reprezentative pentru luna 

femeii, Palatul Copiilor-8 martie 2018 (Parteneriat); 

REZULTATE SCONTATE: 

* Formarea de comportamente, atitudini, competente; 

* Dezvoltarea simţului critic al elevilor; 

* Dezvoltarea simţului estetic; 
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CONCLUZII: Elevii au fost încântaţi de activitățile și acțiunile propuse şi, au participat cu drag.  
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„Azi uitã cine ești și trezește-te la viața o datã cu natura. Fii un fluture zglobiu și așeazã-te pe 
prima floare a puritãții. Ziua sã-ți fie mai seninã ca infinitul. La mulți ani, floare a primãverii.” 

 

Tema activitatii:Mama, cea mai de preț ființã 

Grupa: combinata 

Cadru didactic:Cătană Claudia 

Unitatea şcolara:Grãdinița cu P.N Chețani 

Domeniul experiential:DOS(Activitate practică) 

Miloace de realizare: Decupare, lipire 

Scopul: Consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unor decoratiuni; 

Obiective operationale: -să manuiasca corect instrumentele si materialele puse la dispozitie; 

               - să decupeze după contur mânuind corect foarfecele; 

               - să ansambleze elementele componente ale lucrării propusă;               

Metode și procedee: conversatia,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Materiale și mijloace didactice: Lucrare model, lipici, carton roșu, discuri demachiante, floricele 
autocolante, capsator. 

Durata:20-25 min 

Descrierea activității:Educatoarea pregateste sala de grupa si materialele necesare 
desfasurarii activitatii. Masutele sunt așezate în semicerc,permitându-se contactul vizual al 
cadrului didactic cu  fiecare prescolar și totodată se realizează un bun mijloc pentru a avea în 
centrul copiilor lucrarea model.Materialele didactice sunt așezate pe masuțe.Se verifică dacă 
toți copii au cele necesare pentru a începe activitatea.Voi anunta copii, ca in cadrul activitatii 
noastre  vom realiza mărțișoare pe care le veți putea dărui persoanelor dragi de 8 Martie.Vom 
intui materialele pe care le vom folosi la realizarea lucrarii propuse . Așez pe masuţă lucrarea 
model, apoi explic şi demonstrez fiecare etapă de lucru.Lucrarea va ramane în câmpul vizual al 
copiilor până la terminarea activităţii.   Înainte de începerea lucrării se fac exerciţii pentru 
încălzirea muşchilor mici ai mâinii: „Ploaia”, „Vântul”, „Cântăm la pian”, „Închiderea şi 
deschiderea pumnilor”. Copii sunt anunțați când începe activitatea practică. .Vom incepe 
conturarea dupa şablon.(Pe cartonul roșu, se fixează șablonul, apoi se conturează cu 
creionul).Decuparea inimioarelor.Se taie dintr-un disc demachiant o fâșie. Se lipesc cele două 
inimioare decupate pe fășia tăiată din discul demachiant iar pe centru lor floricele 
autocolante..Se lipește ața de mărțișor. Verific permanent copii daca au urmat toate etapele de 
lucru iar acolo unde este cazul, ofer explicaţii şi indicaţii pentru corectarea eventualelor greşeli. 
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MAMA, DRAGA MEA! 

MOTTO: 

„Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recu-

noștință, cum n-au nici la iubire.” (Hortensia Papadat–

Bengescu) 

TEMA: MAMA, DRAGA MEA! 

CLASA: a VII-a D 

CADRU DIDACTIC: CATANĂ MARIUS-IONUȚ, profesor de limba și literatura română 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială  ”Ion Basgan”, Focşani, Vrancea 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ.exprimarea 

sentimentelor, trăirilor și gândurilor prin activități de creație literară 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a VII-a D 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢII:  

· Audierea unor creații literare despre mama; 

· Realizarea de rime;  

· Întocmirea unor lucrări cu tema “Mama “. 

RESURSE: 

· UMANE:   19 elevi, un cadru didactic 

· MATERIALE: coli albe, cartoane colorate, foarfeci, lipici, videoproiector. 

· PROCEDURALE: lectura, audiţia, observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, demon-

straţia. 

· FORME DE ORGANIZARE:  frontal, în grup, individual                            

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

· Captarea atenţiei se realizează pornind de la un  joc senzorial în care copiii (cu ochii 

închişi) aleg o jucărie, mamă sau pui, o denumesc şi caută perechea cu care seamană. Se poartă o 

discuţie despre cum au grijă mămicile de tot felul de puii lor. Prin metoda conversaţiei dirijate, sunt  

evidențiate gândurile și sentimentele de dragoste faţă de fiinţa care le-a dat viaţa. Pentru a stimula 

imaginaţia şi creativitatea elevilor, le propun realizarea de rime, intonarea unor cântece despre 

mama. 
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· În cadrul activităţii propuse, am urmărit valorificarea potențialului artistic și creativ al 

copiilor . 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii sunt felicitați pentru răbdare, pricepere şi efortul depus.  

Alegerea lucrărilor pentru premiere a fost realizată prin metoda Turul galeriei. Activitatea se 

încheie cu intonarea cântecului  “Mama”. 

Fotografii din timpul activităţii: 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA PREGĂTITOARE  A 

CADRU DIDACTIC:  CHELU NARCISA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE ,,MARGARETA STERIAN” BUZĂU 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:  

        Elevii clasei pregătitoare au participat cu interes la activitățile desfășurate, realizând compoziții 

aplicative și decorative constând în mărțișoare, felicitări de 1 și 8 Martie.  

       Mărțișoarele au fost confecționate din materiale reciclabile/din natură. Cu ajutorul părinților, 

elevii au selectat diferite materiale de lucru, pentru realizarea acestora. Tot în cadrul acestei 

activități, elevii au memorat poezii de primăvară, dedicate zilei de 8 martie. Astfel, ei au recitat poezii 

și au interpretat cântecele, dedicate mamelor. 

       În urma acestor activități, s-a organizat o expoziție cu lucrările copiilor, o parte din ele, fiind 

dăruite mamelor. Acestea au fost apreciate, iar copiii, au fost încântați că au putut realiza și dărui, 

un mic gest, pentru ,,mama”. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA: I E 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar CHIRCHINEȚ ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”, FOCȘANI 

După ce se vor crea condițiile necesare desfășurarii orei de curs, se va capta atenția cu aju-

torul  Poeziei „ Una este mama” de Maria Gardin, apoi se va discuta despre semnificația zilei de 8 

Martie. Pentru această ocazie se va realiza o Felicitare pentru mama – ființa cea mai dragă, cu aju-

torul hârtiei. Se  prezintă modelul  şi se explică etapele de lucru ce vor fi parcurse: 

a) Decuparea conturului trasat; 

b) Plierea hârtiei pentru a obține o felicitare tip carte; 

c) Trasarea conturului cu pixuri sau creioane colorate; 

d) Lipirea pe carton a florilor ornamentale;  

e) Ornarea cu diferite modele a felicitării; 

f) Scrierea mesajului pe felicitare. 

Una este mama 

                         de Maria Gardin  

Dintre toate ce-s în lume 

Cea mai scumpă-i mama. 

Cel dintâi cuvânt pe lume 

Ce-l rostim e ,,mama”. 

           Munți și văi se mai pot naște, 

           Nici nu ne dăm seama, 

           Dar ca ea nu vom cunoaște, 

           Una este mama. 

Străluci-vor, raze, stele, 

Însă nu ca mama. 

S-or muta în zori și ele 

Toate-n ochi la mama. 

          Când în ceruri o să urce 

          Cânt de ciocârlie, 

          Glasul mamei o întrece 

          Când îmi cântă mie. 
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Nu uitați că și ea are 

Viața ei în lume! 

S-o întâmpinăm c-o floare 

Și cu fapte bune! 

         Simplu să îți dăm o floare 

         Martie ne-ndeamnă 

         Și îți dăruim altare 

         Din iubire, mamă. 
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Prof.înv.primar Chirilă Violeta 

C.N.I. Carmen Sylva Petroșani 

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’’. I.Heliade Rădulescu                                                

ARGUMENT  : Ziua de 8 Martie este recunoscută  ca sărbătoarea internaţională a femeii.În 

acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai 

importantă fiinţă din lume, mamă şi soție, elemente fără de care întregul univers nu ar exista. 

Proiectul extrașcolar,,8 Martie,Ziua Mamei’’, se se va desfăşura în perioada 5- 8 martie şi  

urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste ,în rândul  copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a 

dat viață.                                     SCOPUL: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect 

faţă de mame .                         

1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei  Zilei Internaţionale a Femeii; 

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 

3.  Manifestarea de interes şi plăcere pe parcursul activităţii. 

DURATA  PROIECTULUI:  5-8 martie 2018                                

RESURSE:a) umane: cadrul  didactic,elevii,mamele,bunicile.b) de timp:1 sãptãmânã    

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: jocul de rol,conversaţia, explicaţia, expunerea, povestirea,   demonstraţia,  ob-
servaţia dirijată, exerciţiul, jocul, turul galeriei.  
Material didactic: lipici, foarfecă ,flori colorate,  pensule, acuarele, pahare cu apă,  coşuleţe, ca-

setofon CD,  coli, panou, recompense. 

Evaluarea activităţii:Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la 

activitate.Expoziție cu felicitări de 8 martie.  

 

 

NR. 

CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL DES-

FĂŞURĂRII 

RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificația 

zilei de 8 Martie; Repetarea 

cântecelor și poeziilor  dedicate 

mamei. 

Sala de clasă Prof.înv.primar 

2 Confecționarea felicitărilor pentru 

Ziua Mamei 

Sala de clasă Prof.înv.primar 

3 Realizarea unei expoziții cu 

felicitãrile confecționate 

Holul școlii Prof.înv.primar 

4 8 Martie-Ziua Mamei-program 

artistic dedicat mamei 

Sala de spectacol Prof.înv.primar 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE (BUBURUZELE) 

CADRU DIDACTIC: CHIRUŢĂ MIORIŢA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitate integrată  DLC+DOS     

Povestirea educatoarei "Inima mamei"+Activitate practică "Daruri pentru mama"  

Copiii au trait emoţii şi sentimente de dragoste şi apreciere faţă de cea mai iubită fiinţă din viaţa lor. 

Din poveste au înţeles că o mamă se daruieşte până la sacrificiu pentru copii ei.Drept pentru care şi 

ei au lucrat felicitări şi flori pentru mama , prin care şi-au exprimat dragostea pe care le-o poartă. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVÂNT 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: CHIVU LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU”, TG. MUREȘ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI: 

De această dată, ne-am propus, ca prin activități specifice, să dedicăm  întreaga 

săptămână 1-8 martie, ființei atât de dragi fiecăruia dintre noi, MAMA. 

Proiectul a debutat pe 1 martie cu un Târg de mărțișoare confecționate de elevii clasei I 

A, târg la care au fost invitați părinții, cunoscuții, precum și elevi ai altor clase. Obiectele au fost 

realizate din hârtie sau din ipsos pictat (magneți pt. frigider). Participanții au admirat exponatele, și 

au avut posibilitatea să achiziționeze (la prețuri modice) obiectele preferate.Unele produse ale 

muncii copiilor au servit pentru ornarea sălii de clasă, nefiind destinate vânzării. 

Din banii adunați, elevii și-au propus vizionarea unui film sau a unui spectacol în săptămâna „Școala 

altfel”.  

Au urmat activități de învățare de cântece și poezii dedicate mamei, redactarea unor 

texte, confecționarea de felicitări, tablouri sau buchete de flori din hârtie colorată, pe care le-au oferit 

mamelor în ziua de 8 Martie. În plus, multe din momentele semnificative ale proiectului derulat au 

fost imortalizate sau filmate, acestea fiind  ulterior postate pe adresa de facebook a grupului  clasei I 

A, însoțite de un buchet de urări emoționante exprimate de elevi pt. mămicile lor.  

Prin aceste activități variate desfășurate pe parcursul unei săptămâni, elevii și-au 

conștientizat și exprimat sentimentele față de mama, încercând să se autodepășească în 

performanțe specifice tuturor domeniilor activității școlare și extrașcolare, au îmbinat munca 

individuală cu cea în echipă, au colaborat, s-au ajutat în realizarea diferitelor lucrări și s-au bucurat 

împreună de această minunată zi dăruind fiecare mamei sale, dovada dragostei și recunoștinței pe 

care i-o poartă. 
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Tema activității : MAMA, RAZA MEA DE SOARE 

Clasele:  I/ a-III-a 

Cadru didactic:  prof.înv.primar CIOBANU DORINA 

Unitatea școlară : Școala Gimnazială Godinești, jud. Gorj 

ARGUMENT: 

       Ziua de 8 Martie este recunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Luna 

martie este prima lună a primăverii când toată natura renaște și razele soarelui încep să ne mângâie 

ușor. Coincidență sau nu , în această lună se sărbătorește, pe lângă mărțișor și ziua femeii, a 

mamelor. Femeia este cea mai importantă ființă din lume, mamă și iubită, elemente fără de care 

întregul univers nu ar exista. 

Scop: 

        Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-

plastice și practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările dedicate acestei 

zile. 

Obiective:  

1. Cunoașterea, promovarea și păstrarea semnificației mărțișorului și Zilei Internaționale a 

Femeii; 

2. Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor; 

3. Dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători și păstrători ai 

semnificației mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii; 

      Folosind metode și procedee variate precum, conversația, demostrația, exercițiul, lucrul în 

perechi, materiale diferite ( hârtie glasee  și carton de diferite culori, fire de ață, lipici, culori, 

acuarele ), într-o amosferă plăcută, destinsă, elevii au realizat mărțișoare, felicitări, coșulețe cu flori. 

Și-au exprimat bucuria și dragostea pentru mame, cântând cântece și recitând poezii. O parte din 

lucrările realizate au fost expuse la panou iar celelalte au fost dăruite mamelor. 
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      Prof. CIOBANU ELENA 

      Școala Gimnazială Merișani 

      Merișani, jud. Argeș 

         8  Martie, prag de dulce primavară... 

      Îți multumesc, iubită mamă, pentru că exiști, pentru că mă faci să simt ce este 
fericirea.  

    E1:   Atunci când vine primăvara/ Cu visul si candoarea ei,/Eu voi culege pentru 
mama/Din iarbă, primii ghiocei. 

       E2: Astăzi, ziua ta e mama/ Îți doresc să fii voioaa/  Fără griji și sănătoasă,/ Să 
trăiești ani mulți senini, / Si de bucurie plini! 

      E3:     M-a crescut mama în poală/ Din leagăn și pân' la școală./Zile-ntregi și nopți 
de-a rândul/Mi-a vegheat somnul și gândul/M-a învățat să gânguresc/ Să spun mamă, 
să zâmbesc/M-a învățat apoi prin casa/ Primii pasi până la masă. 

        E4:   Cântecul ce-ades ți-l cânt/ Când te-adorm în fapt de sară/  Puiule, e-un 
cântec sfânt,/ Vechi si simplu, de la țară./Mama mi-l cânta și/ ea/Și la viersul lui cel 
dulce,/Puiul ei se potolea/Și-o lăsa frumos să-l culce./Azi te-adorm cu dânsul eu,/ Ieri 
el m-adormea pe mine/ Și-adormi pe tatăl meu/ Când era copil ca tine... 

     E5:     Cât e de drag cuvântul sacru “mama”,/Un gângurit când pruncul vrea s-o 
cheme/E lângă noi în clipele supreme/Păstrează-i chipu-n aurită ramă/ Și de nimic nu 
te vei teme. 

      E6:Mama mea dragă și bună/ Te asemăn cu o zână/Tu veghezi zâmbind mereu/
Liniștea din somnul meu/Și presari în calea mea/Flori de vis și catifea/Mamă azi 
lumina-i moale/ Ca privirea dumitale/Vântul mă mângâie blând/Parcă ți-a citit din gând. 

    E7 :      S-au aprins în noapte stele/Ce aproape sunt de ele!/  Numai să  întind o 
mână/ Ș-una-n palm-o să-mi rămână./ Mama, vrei de ziua ta/ Să-ti aduc în dar o 
stea ? 

     E8 :    Când mama mea surâde larg/  Ea, poate că nici nu prea știe/ Câtă lumină, 
câtă bucurie/  Primesc prin ochii ei  cu drag!/  Cum mama mea-i o zână bună/ Ce stă 
mereu la mine-n casă./  Eu îi doresc să fie sănătoasă/Și veșnic “fiule” să-mi spună. 

      E9:  Nu stai o clipa, ziua-ntreagă/ Nu te odihnești măcar un pic,/ Te străduiești, 
măicuță dragă,/  Să nu duc lipsă de nimic./  De când mereu aleargă după treburi/ 
Bătând pământul cel de dor și vis/Atât cât umblă doar un an prin casă/ Putea, pe jos, s
-ajungă la Paris . 

        E10:    Alb cu roșu fac o floare/Cea mai mândră dintre flori/Azi o prind la pieptul 
mamei/ Mândra floare-un mărțișor./ Fii mămică sănătoasă,/ Că frumoasă ești mereu/ 
Lângă inima ta bună /  Poartă mărțișorul meu! 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

    E11:    Astăzi este ziua ta,/La mulți ani, mămica mea!/Vreau să știe lumea-ntreagă/Că 
ești bună și mi-ești dragă./ Vorba ta m-a mângâiat,/ Sfatul bun ți l-am urmat./Ai 
vegheat ca să cresc mare,/Cum să-ți mulțumesc eu, oare?/ Vocea ta m-a legănat./ Mi-
a șoptit încetișor /Nani, nani , puișor,/Tu ești tot ce-i cald în lume,/   Iar eu sunt a ta 
minune;/  Și doar ție, mamă dragă, / Îți voi da iubirea-ntreagă.                  

  În toată această lume există un singur nume: MAMA                               
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Nu cărţile cresc oameni,ci mamele. 

     August Strindberg 

CLASA PREGĂTITOARE A 

CADRU DIDACTIC: COCIORVAN DORINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 IASLOVĂŢ  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

     Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 8 MARTIE şi a începutului de primăvară. Au 
participat 17 elevi, care au pregătit baloane roşii în formă de inimă, pe care au scris 
mesajul ,,Te iubesc”.Au făcut  un pod din baloane la intrarea în clasă, iar mamele au avut 
prilejul de a trece pe sub acesta, după care baloanele au fost dăruite mămicilor. 

      Ziua de 8 Martie oferă prilejul potrivit pentru a spune cât de mult înseamnă pentru fiecare 
dintre noi mama.Elevii, costumaţi in animalele pădurii, în timpul orei de limba româna, când 
învaţătorul Bursuc, predă cuvântul mama, cere fiecăruia s-o descrie pe mama, fiinţa cea mai 
dragă. De aceea, fiecare vrea s-o descrie cât mai bine, susţinând că mama lui e cât mai bună 
şi  să-i mulţumească  pentru tot ceea ce a învăţat de la ea: cum să dăruiască necondiţionat, 
cum să aibă încrede în sine. Toate acestea pentru că mama e cea care îi iubeşte  fără a cere 
nimic în schimb, pentru ca ea este cea care îi oferă sprijin şi încurajări când au  nevoie. 

     La sfârşitul serbării, dedică mămicilor un recital de cântecele specifice acestei zile.Mămicile 
sunt premiate cu diplome, săruturi şi îmbrăţişări. 

    Programul artistic se încheie cu urarea muzicală ,,La mulţi ani!” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate interdisciplinară ( Limba și literatura română – Gânduri pentru mama, 

Arte Vizuale și Abilități Practice – Felicitare pentru mama, Muzică și Mișcare – Cântece dedicate 

mamei) 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Constantin Elisabeta Camelia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 126, sector 5, București 

           SCOPUL PROIECTULUI: 

- Stimularea interesului copiilor pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii,  8 Martie; 

- Dezvoltarea creativității și imaginației, educarea simțului estetic al elevilor. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Realizarea unor felicitări pentru mame; 

- Alcătuirea unor texte scurte (max. 20 cuvinte) prin care elevii să transmită gândurile lor adresate 

mamelor; scrierea corectă a conținutului felicitării; 

- Exprimarea ideilor și a trăirilor personale prin mijloace artistice literare, plastice, muzicale. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

   Gânduri pentru mama 

   Elevii au alcătuit textul ce a constituit conținutul felicitării, în urma discuțiilor purtate despre 

semnificația zilei de 8 Martie și a identificării unor cuvinte cheie pe care le asociem cu 

Mama ,valorizând comportamentul pozitiv, respectul și prețuirea pe care trebuie să le exersăm zilnic, 

nu doar de Ziua Mamei. 

   Scrierea corectă pe caiete a textului, respectarea punctuației au fost verificate în timp ce elevii 

confecționau felicitarea. 

   Felicitare pentru mama 

   Folosind tehnica quilling, elevii au realizat din benzi colorate de hârtie elemente din care au 

construit flori, fluturi, inimioare, etc. Au asamblat pe carton colorat aceste decorațiuni, folosind aracet 

sau lipici, foarfece. 

   Textul felicitării a fost scris în interior, personalizând prin culoarea și forma scrisului Gândurile.  

    A fost realizată o expoziție cu felicitările realizate de elevi, astfel încât la finalul activității bucuria 

reușitei s-a adăugat aceleia de a oferi mămicilor un mic dar, făcut însă cu mare dragoste și răbdare, 

atenție și îndemânare. 

    Cântece dedicate mamei 

    Pe tot parcursul activității de confecționare a felicitărilor, elevii au ascultat melodii dedicate 

mamei, fundalul sonor fiind realizat cu ajutorul unui CD-player . La finalul activității au cântat și au 

dansat , în pași de vals, E ziua ta, mămico, versuri Elena Dragoș. 
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   Activitatea s-a derulat pe parcursul a 90 minute și s-a desfășurat în sala de clasă. 
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TEMA ACTIVITĂȚII:   “ MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT “ 

CLASELE: VII-XI 

CADRU DIDACTIC: 1. PROF. COSTĂCHESCU MĂRIOARA 

                                       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN 

                                   2. PROF. COMAN MARIA-FULGA 

                                      LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN 

                                   3. PROF. GRAPĂ MIHAELA 

                                       COLEGIUL NAȚIONAL “ ROMAN- VODĂ “ ROMA 

                                   4. PROF. BURLACU MIHAELA CRENGUȚA 

                                       COLEGIUL NAȚIONAL “ ROMAN- VODĂ “ ROMAN 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

                     Un grup de elevi și profesori de la cele doua licee din Roman- LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV și COLEGIUL NAȚIONAL “ ROMAN- VODĂ “ ,au organizat o vizită surpriză, la “  CASA 

BUNICILOR  “.Aici,au cântat,au spus poezii  și i-au binedispus pe bunicii internați aici. Au oferit 

mărțișoare-unele confecționate de elevi,altele cumpărate de la căsuțele special amenajate în piața 

orașului,unde erau o minunăție de felurite mărțișoare – ghiocei, flori și dulciuri,chiar și celor care au 

rămas, sus în cameră din cauza neputinței. 

                      Momentul nostru a adus o rază de lumină în viața acestor oameni, care la apusul vieții, 

nu se mai pot ajuta și sunt atent îngrijiti,aici,de personal calificat. 

                      Elevii trebuie să învețe respectul  față de cei din jur și mai ales față de cei de vârsta a 

treia, din familie,de la școală, dar mai ales din activitățile extracurriculare.Și mai ales să-i prețuiască, 

pe bunici,atunci când încă îi mai au lângă ei. 

                      O astfel de activitate,îi emoționează și pe elevi,care de fiecare dată nu pot opri rostogoli-

rea ,unei lacrimi  și pe obrazul lor. 

                      MAMA-este FIINȚA, care ne-a adus pe această LUME și merită TOTUL,nu numai la zile 

festive,ci în fiecare zi,să se bucure de afecțiunea și respectul nostru.     
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DE 8 MARTIE 2018  ÎN VIZITĂ  LA CASA BUNICILOR- ROMAN 
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,MAMA, DOAR MAMA!” 

CLASA/GRUPA: CLASA a II-a D 

CADRU DIDACTIC: prof. COTÎRŢĂ CAMELIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA” PETROŞANI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         Cel mai mare şi mai fericit moment din viaţa noastră este ziua de 8 Martie. 

         8 Martie- o sărbătoare, sărbătoarea femeilor din lumea întreagă. 

         S-au scris atâtea despre mama: atâtea poezii, atâtea rime, melodii superbe, chiar divine, 

dar ,,te iubesc!” spus de cel mai drag om din viaţa ei, copilul, nu are margini. 

         Elevii clasei a II-a D au desfăşurat câteva activităţi dedicate zilei de 8 Martie, prin care şi-

au arătat sentimentele lor de dragoste şi recunoştinţă faţă de mama, de fiinţa care le-a dat 

viaţă şi i-a crescut. 

         Activitatea a început cu o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă 8 martie, o zi 

internaţională a femeii. 

         În ora de CLR am lecturat ,, Legenda mărţişorului”. După lecturare, clasa a devenit un 

adevărat furnicar, un minunat atelier de creaţie. Am realizat frumoase mărţişoare şi felicitări 

minunate pentru dragele noastre mămici. 

         În ora de pictură, am realizat un frumos tablou cu portretul mamei, aşa cum ni le-am 

imaginat noi de frumoase. 

         În timpul acestor activităţi, am ascultat şi am învăţat şi două cântecele despre mămici, 

cântecele care ne-au plăcut foarte mult şi pe care le-am cântat apoi mamelor noastre la scurta 

serbare pe care am pregătit-o pentru ele. 

        Toate lucrurile realizate de noi cu dragoste, le-am oferit mămicilor cu emoţie, spunându-le 

cât de mult le iubim şi le preţuim. 

       ,,Le mulţumim că sunt mămicile noastre!” 
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Prof. Înv. preșc. Cucu Chiriac Irina  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA SOMUŞCA, com. CLEJA , jud. Bacău 

DATA:  14.03. 2018  

GRUPA :mijlocie 

DENUMIREA ACTIVITATII :  ACTIVITATE   INTEGRATA   

TEMA  :   ,,CÂND , CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

TEMA PROIECTULUI: „VESTITORII PRIMĂVERII” 

TEMA ZILEI: PRIETENII MEI : „VESTITORII PRIMĂVERII” 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ : Întâlnirea de dimineaţă 

TEMA ZILEI: PRIETENII MEI : „VESTITORII PRIMĂVERII” 

TIPUL DE ACTIVITATE : formare de deprinderi  

ETAPELE ACTIVITĂŢII: Salutul : „Bună dimineaţa, prieteni!”; Prezenţa: verificarea prezenţei 

copiilor în urma anexării unor simboluri (personaje) pe flanelograf; Completarea calendarului 

naturii; Noutăţi/ evenimente/ ştirea zilei; Mesajul zilei: „Să fim prieteni”; Activitatea de grup  

 SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării 

interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la 

preşcolari. 

OBIECTIVE OPERATIONALE : 

O1 – sã utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurãri; 

O2 – sã sesizeze absența sau prezența unui coleg cunoscându-i chipul și în același 

timp numele; 

O3 – sã  observe cu atenție vremea de afarã oferind verbal câteva caracteristici ale 

acesteia , marcându-le prin simbolul adecvat. 

STRATEGII DIDACTICE :  

METODE ȘI PROCEDEE:conversația, explicația, jocul, problematizarea,ciorchinele; 

ELEMENTE DE JOC : mișcarea, surpriza, mânuirea materialelor ; 

RESURSE MATERIALE: panoul, catalogul grupei , calendarul naturii , jetoane  cu caracteristici 

ale vremei, simbol al evenimentelor, CD, ecusoane, coșulețe; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, în perechi, individual; 

BIBLIOGRAFIE : - „Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani” M.E.C.T. 

2008 

- Breben Silvia, Fulga Mihaela, Gongea Elena, Ruiu Georgeta-  „Metode 

interactive de grup” Editura Arves, 2007        
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                                    -  Internet   

MOMENTELE  ÎNTÂLNIRII  DE DIMINEAȚÃ : 

I. SALUTUL ȘI PREZENȚA 

          Este o zi deosebitã pentru copii. Sala de grupã e pregãtitã pentru copiii grupei mijlocii 

care s-au îmbrãcat frumos și au venit la grãdinițã curioși sã vadã ce surprize le mai oferã și 

aceastã zi , dar poate și emoționați știind cã vor avea mulți musafiri., însuși pãrinții lor. 

           Când toți copiii au sosit , cu zâmbetul pe buze, cu privirea curioasã, vor intra în sala 

de grupã și se vor pregãti pentru activitate (tranziție);  

           Dimineața , dupã ce s-au pregãtit de activitate se realizeazã prezența copiilor. 

Fiecare copil își așeazã  personajul preferat pe panou și își salutã colegii “Bunã dimineața , 

prieteni!”    

II. CALENDARUL NATURII 

           Se realizeazã pe panoul mare :  

- Ce zi  a  sãptãmânii este astãzi ? 

- Cum este vremea ? 

- În ce anotimp suntem ? 

    III. Noutãți / evenimente / știrea zilei: povești ale copiilor, momente care i-au impresionat din 

poveștile cunoscute. și de aici printr-o magie din “CUTIA MAGICÃ” reiese mesajul  zilei : 

                             „Sã fim prieteni” 

     IV. ACTIVITATEA DE GRUP (TRANZIȚIE) :Primãvara– personajul surpriză intră în sala de 

grupă şi porneşte spre sectoarele amenajate încurajând copiii să descopere materiale puse la 

dispoziţia lor;  

II.    ACTIVITĂŢI  LIBERE  ALESE 

TEMA ZILEI: „PRIETENII MEI : VESTITORII PRIMĂVERII” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA  (Jocuri şi activităţi alese) 

TIPUL DE ACTIVITATE : consolidare de cunoştinţe, priceperi si deprinderi 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată 

CENTRE DE INTERES:  * ȘTIINȚE :"Citim imagini despre anotimpul primăvara”   (formare de 

propoziţii) –Explozia stelară 

  * ARTA   : „Coșulețul primăverii”   - lipire  

  * JOC DE MASĂ  : “Peisaj de primăvară - mozaic”   

DURATA: 60 MINUTE 

SCOPUL: Consolidare unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi însuşite, stimularea unor 

înclinaţii  şi aptitudini creatoare ale copiilor, cultivarea sociabilităţii, a intereselor şi 

relaţiilor de cooperare între copii. 
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OBIECTIVE OPERATIONALE : 

O1 - să transpună în joc cunoştinţe dobândite anterior; 

O2 - să identifice soluţii pentru rezolvarea situaţiilor - problemă aparute; 

O3 - să  folosească în mod adecvat ustensilele de lucru în funcţie de tema propusă; 

O4 - să exerseze deprinderi motrice; 

                O5 - să realizeze lucrări practice valorificând deprinderile însuşite; 

O6 - să relaţioneze cu partenerii de joc. 

                O7- să comunice verbal, paraverbal şi nonverbal cu partenerii de joc; 

STRATEGII DIDACTICE :  

a) Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, expunerea, ciorchinele, 

explozia stelară, munca independentă şi în echipă. 

b) Resurse materiale:  

· Stiinte: cărţi poveşti, hârtie colorată, imagini decupate, lipici, fise  

· Artă:coșuletul model, hârtie colorată, foarfece, lipici, coşuleţe; 

· Joc de masă: - mozaic 

BIBLIOGRAFIE : - „Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani” M.E.C.T. 

2008 

- Breben Silvia, Fulga Mihaela, Gongea Elena, Ruiu Georgeta-  „Metode 

interactive de grup” Editura Arves, 2007        

- Internet 

· OBŢINEREA PERFORMANŢEI- Finalizarea sarcinilor de la fiecare centru. 

    Copiii formulează în grup cât mai multe întrebări legate de imaginea prezentată în 

tablou. 
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După ce se realizează şi asamblează  „Explozia stelară”, voi numi un copil să enumere 

Prietenii primăverii. 

Se va expune lucrările copiilor realizate la celelalte centre de interes. 
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TEMA  ACTIVITĂȚII:  “La mulți ani, mămica mea !” 

GRUPA:  Mică “Mugurașii” 

CADRU DIDACTIC:  CUZELI  ALINA  THEREZA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit “Piticot” 

                                       Loc. Slobozia, jud. Ialomița 

Domenii experiențiale: DLC / DOS 

Mijloace de realizare:  activitate integrată ( lectura educatoarei / colorare / asamblare ) 

Obiective operaționale: 

· Să asculte cu atenție un text literar; 

· Să redea pe scurt conținutul textului literar; 

· Să demonstreze că au ințeles mesajul etic al textului; 

· Să coloreze corespunzător buchetul de flori; 

· Să realizeze prin tehnica lipirii sarcina primită. 

Metode și procedee: povestirea, conversatia, explicația , demonstrația, exercițiul, bula dublă; 

Mijloace didactice:  Mesagerul mămicilor “Spiridușul cărților” ,planșe de lucru, creioane colorate,  lipi-

ci, foarfecă,  diplome; 

Forme de organizare: frontal, grupal, individual; 

Locul de desfășurare: sala de grupă. 

   “Dragostea unei mame este un abis adânc 

 la capătul căruia vei găsi întotdeauna iertare” 

                                                                                         ( Balzac) 

Într-un colț al sălii de grupe copiii îl găsesc pe  mesagerul mămicilor , “Spiridușul Cărților” , 

care le-a adus in dar imagini dintr-o poveste tare îndrăgită de copii “Inimioare, inimioare “ de Sarina 

Cassvan,  avându-l ca protagonist pe un băiețel frumos, cumințel și ascultător  ca și ei.     

Împreună descoperă imaginile din poveste, ascultă povestea citittă de educatoare care a 

stârnit curiozitatea copiilor , de unde au aflat despre drama acelui baiețelsi a mămicii lui, despre 

dragostea de mamă, cât de mult trebuie să le iubim și să le apreciem . După ce-au povestit și au 

împărtășit impresii despre poveste si mamele lor, mugurașii au fost invitați să facă o scurtă călătorie 

în lumea minunată a culorilor și a florilor. 

Hotarând sî le facă o surpriză mămicilor, dupa intuirea materialelor, copiii au realizat un fru-

mos și minunat buchet cu lalele, colorate chiar de ei. Buchetele de flori au fost înmânate mesag-

erului , “Spiridușul Cărților”, care o le trimită mamelor ceea ce au realizat  ei mânuțele lor mici. 
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Activitatea s-a incheiat cu recitarea poeziei învățate în săptămâna aceea, bucuroși că vor 

face cea mai mare supriză mămicilor de ziua lor  și premierea micuților artiști cu diplome. 

“La multi ani , mămica mea !” 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: I  

CADRU DIDACTIC: DAN PAULA MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL SILVIC GURGHIU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 1-8 martie 2018 

Descrierea activitǎților desfǎșurate 

 Ȋn perioada 1-8 martie 2018, am desfǎșurat o mulțime de activitǎți prin care am pus-o ȋn prim 

plan pe “MAMA”. 

 Mama, este ființa cea mai important din viața fiecǎruia, iar pentru copii este punctul de sprijin 

și de ajutor pe toate planurile. 

 Elevii clasei I au fost extreme de ȋncȃntați și  dornici de a le pregǎti mamelor “mici surprize”. 

 Pentru 1 martie, am pregǎtit ȋmpreunǎ cu elevii foto-mǎrțișoare, pentru realizarea lor am 

folosit un suport cu magnet ȋn formǎ de floare, hȃrtie creponatǎ albǎ și roșie, poze și carioci. 

 Fiecare elev a decorat floarea cum a dorit, apoi a lipit poza și prin tehnica rǎsucire au realizat 

un șnur de mǎrțișor din hȃrtia creponatǎ pe care l –au prins de floare. 

 Ȋn urmǎtoarele zile am realizat felicitǎri, aranjamente florale, buchețele de lalele, desene și 

picturi ȋn care este ilustrat chipul mamei.  

 Cu o cazia zilei de 8 martie am organizat un program artistic cu tema “Mama mea e 

cea mai bunǎ, mama mea e cea mai dragǎ”, ȋn care elevii clasei I au recitat și interpretat poezii și 

cȃntece despre mama. 

Toate materialele realizate ȋmpreunǎ cu copiii, au fost folosite ȋn cadrul serbǎrii cu ocazia 

“Zilei mamei”. 

Darul pentru mama a constat ȋntr-un aranjament realizat din flori artificial, pe un suport de 

polistiren ȋnvelit ȋn hȃrtie creponatǎ, decorat cu fluturi , șnur de mǎrțișor și buburuze. 

Elevii clasei I, au realizat o felicitare pentru mame, ȋn care fiecare au scris un mesaj sau un 

cuvȃnt frumos despre mama, iar la serbare mamele au fost rugate ca și ele la rȃndul lor sǎ scrie un 

cuvȃnt sau un mesaj pentru copilul lor. 

          La ora de AVAP, elevii au avut ca temǎ “Chipul mamei”- picturǎ, aceștia au folosit tehnici de 

picturǎ și culori la alegere. Picturile realizate au fost expuse pe holul școlii.  

Ȋn cadrul concursului “Smart junior”, elevii au avut de realizat un buchet de lalele pe suport 

dat, au colorat, au ȋndoit și decupat dupǎ contur, iar la final au fost recompensați cu diploma. Bu-

chetele de lalele realizate le-am folosit drept material pentru serbarea de 8 martie, ȋn care am as-

cuns pentru fiecare mama o medalie. 

Ȋn data de 8 martie, am pregǎtit pentru mame, un program artistic ȋn care elevii au recitat 

poezii, au cȃntat cantece despre și pentru mama și au dansat un dans tot ȋn aceeași temǎ. 

Elevii au purtat fiecare o inimioarǎ cu chipul mamei colorat de ei, iar buchetele de lalele + 

medalia au fost oferite de cǎtre copii mamelor dupǎ ce ȋși recitau poezia. Totul a fost pregǎtit ȋntr-un 

cadru festiv și totodatǎ plin de emoție, ȋn care a fost pusǎ ȋn prim plan mama. 
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Toate activitǎțile realizate cu elevii au avut o ȋncǎrcǎturǎ sufleteascǎ foarte mare, iar aceastǎ 

emoție s-a simțit ȋn toatǎ aceastǎ perioadǎ. 
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Mama, cel mai scump cuvânt 

 
Azi, de ziua ta,  
O zi deosebită,  
Inima ți-o vom da, 
Mămica mea iubită! 
 
Coordonator de proiect:  Prof. înv. primar, Deliescu Maria 

Grupul țintã: elevii  și  mãmicile  clasei clasei pregãtitoare 

Locul de desfãșurare: sala de clasã 

Perioada derulãrii activitãții: 5 -  9 martie 2018 

SCOPUL:  ☼  Sãrbãtorirea mãmicilor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii   

                  ☼  Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame  

OBIECTIVE:  

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 

- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

- să înveţe şi să interpreteze cântece închinate mamelor; 

 

          Elevii și mãmicile: ♥ Sã dovedeascã cât de bine se cunosc; 

                                        ♥ Sã participe activ la activitãțile propuse; 

EXEMPLE  DE ACTIVITĂŢI: 

- Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

- Învăţarea unor cântece închinate mamei; 

- Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mamele lor;  

Conţinuturi:  

☺ Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu declarații de 

dragoste; 

☺ Sarcini distractive pentru spargerea gheţii; 

☺ Chestionare  comune cu exerciţii de cunoaştere  mame - copii; 
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☺ Diamantul  mamelor (metoda cvintetului); 

☺ Floarea  iubirii mame- copii; 

☺ Înterpretarea cântecului „Azi ,de ziua ta!”; 

☺ Felicitări, cadouri şi diplome pentru mame. 

Resurse  materiale: hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, farfurii de carton,   
                                  perforatoare, computer tografii,   diplome .    
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TEMA ACTIVITĂŢII:  MAMA MEA, O PRIMǍVARǍ 

CLASA a II-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  Deliman Alina-Luiza 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

Tipul activităţii: activitate integrată( CLR, DP, AVAP,MM) 

Obiective operaţionale: 

· Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Martie,8 Martie; 

· Să recite şi să redea poezia şi cântecele despre mama; 

· Să respecte etapele de lucru stabilite; 

· Să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru în realizarea mărțişorului; 

· Să aplice tehnicile de lucru necesare pentru realizarea lucrării; 

· Să-şi exprime liber trăirile legate de această zi. 

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 

Mijloace: negativul pentru cântece, carton, forme din ghips,şnur de mărțişor,capsatoare 

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

          2-3 elevi vor recita poezia „E primăvară” de Niculina Ponov-Dumitraşcu. Se discută despre 

caracteristicile anotimpului primăvara, sărbătorile acestui anotimp: mărțişor, Ziua Mamei.  Mama 

este o fiinţă unică: frumoasă ca o primăvară, bună, iubitoare, iar copiii îi pot răsplăti dragostea 

învăţând, fiind cuminţi şi...dăruindu-i mici cadouri realizate de ei. 

           Se prezintă modelele de mărțişoare din ghips pe care elevii le vor picta după bunul plac şi le 

vor oferi  mamei în dar. Se discută despre: materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce 

vor fi folosite în realizarea lucrării.  

             În timp ce lucrează, elevii vor interpreta cântecele învăţate( „E ziua ta,mămico” şi „ Mama-i 

cântec”) şi vor audia alte melodii despre primăvară, mama. După ce termină de pictat, elevii vor lega 

şnururile şi le vor ataşa figurinelor pictate, apoi le vor capsa pe cartonaş. 

             La sfârşitul activităţii se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor , acestea urmând a fi 

dăruite mămicilor sau bunicilor. 
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CADRU DIDACTIC: DINCA COCA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MANGALIA  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: SALA DE CLASA 

În cadrul activitãții desfãșurate, școlarii au memorat poezii dedicate mamei, au recitat poezii si 

au cântat. Am vizionat un ppt cu versuri despre mama,  evidentiindu-se rolul important pe care il are 

ea in viata fiecãruia dintre noi. Ca tehnici de lucru folosite, decuparea, rãsucirea, asamblarea, etc. 

Se prezintã diferite modele și se continuã cu lucru demonstrativ. Apoi am împãrțit clasa pe grupe si 

unii au desenat chipul mamei, realizând expozitia ,,Mama – raza mea de soare”, alții su realizat 

felicitãri si mãrțișoare. Ca materiale de lucru: carton, hârtie glasatã, coloratã, creponatã, lipici, 

foarfecã, șabloane.  Școlarii au participat cu mare plãcere la activitate, au spus numai cuvinte foarte 

frumoase despre mãmicile lor. Unii chiar nu gãseau cuvinte sã descrie ce inseamnã mamica pentru 

ei, nu s-au gândit niciodatã cât de mult isi iubesc mamicile. Erau entuziasmati de activitate si fiecare 

s-a stãduit sã realizeze cel mai frumos mãrțișor sau cea mai frumoasã felicitare pentru mama.  

Exemple de poezii dedicate mamei:  

Mamei mele 

De Gabriela Groza 

Tare scumpã, ca o floare 
Ești tu mamã iubitoare, 
Inima mi-o dãruiești, 
Un vis drag îmi împlinești. 
Bunãtatea mã-nconjoarã, 
Ești frumoasã primãvarã, 
Sã fii zâna din povești; 
Calde zâmbete primești! 

De ziua mamei mele (poezie pentru copii)  

de Paul Preda Păvălache 

Un surâs, o floare 
E ziua mamei mele; 
Razã de vis, razã de soare 
Iubire, lunã, stele... 

Toate acestea: astãzi sunt! 
și sunt vãzute de oricine; 
O mamã am, pe-acest pãmânt: 
și-i mamã! Pentru mine. 

Ca mama mea, nu-i nimenic: 
Doar pentru mine ea trãiește; 
Iar eu, i-am dãruit pupic 
și știu, cã mã iubește. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ”Mama,cel dintâi cuvânt ! ” 

GRUPA:MARE ”Buburuze” 

CADRU DIDACTIC:Prof.Înv.Preșcolar Dincă Roxana 

UNITATEA ȘCOLARĂ:G.P.N. ”Istețel”, Pitești 

 

 

8 Martie este ziua în care este celebrată frumusețea, sensibilitatea și spiritul feminin. 

Farmecul acestei zile este inegalabil. 

 Urări , exprimate în cântece și poezii sunt pe buzele tuturor copiilor, în special al micilor 

preșcolari. Ei știu, că e un lucru deosebit de emoționant pentru fiecare mamă să-și vadă micuțul 

exprimându-și dragostea în felul lui sincer și cât se poate de dezimvolt. 

 Pentru această sărbătoare copiii de la grupa mare a Buburuzelor au pregătit pentru mame 

o…”surpriză artistică” .Împreună cu doamna educatoare au confecționat flori decorative în culorile 

mărțișorului, pentru cortina de fundal și pentru amenajarea sălii de grupă, au confecțional felicitări, 

medalioane și buchețele de flori pentru mămici, combinând în mod original materialele puse la 

dispoziție. 

 Costumați în roșu și alb, au recitat poezii, au interpretat cântece și au dansat pentru mamele 

lor, atât individual, cat și grupați, baieți și fete, sau împreună cu întreg colectivul grupei. 

 Totul a fost pregătit în secret în sala de grupă, printre celelalte activități și a fost păstrat cu 

sfințenie acest secret de catre toți copiii. Dorința de a-și bucura și surprinde mama într-un mod 

plăcut i-a  motivat pe toți și i-a mobilizat pentru reușita organizării evenimentului.  

 Planul a fost urmat întocmai și ”misiunea” indeplinită. 

 Felicitări ”Buburuze”! 

 În ziua de 8 Martie fiecare mămică a primit în dar surpriza: felicitare cu urări de bine adresate 

din suflet de micuții lor, medalioane în forma de inimioară cu chipul propriului copil și un CD cu 

înregistrarea cantecelor, poeziilor și dansurilor pregătite de aceștia. 

 Lacrimile de emoție nu s-au lăsat așteptate. 
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FIȘA PROIECTULUI 

  MOTTO : 

,,Inima mamei este un adânc abis la capătul căruia găseşti de fiecare dată iertare”  

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA –PRIMUL  MEU  CUVÂNT 
CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I 
CADRU DIDACTIC: DINCULESCU MARIA DANIELA, ŞERBAN LIVIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU’’ – 
BUTOIEŞTI 
 
ARGUMENT 

           ,,Înc-o dată, iar .....          
            A iubi e primăvară …“ 

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 ) 
                        SCOPUL  
Stimularea interesului copiilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii ; 
Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi reprezentare a tuturor elementelor ce definesc rolul femeii în 
societate şi familie prin strategii interactive de descoperire, identificare,descriere şi interpretare ; 
Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, colaj; 
Sensibilizarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste ,respect şi admiraţie faţă de cea mai iubită 
fiinţă-MAMA. 
                             OBIECTIVE 
Să precizeze semnificaţia mărţişorului la români şi a zilei de 8 Martie  ; 
Să-şi exprime trăirile, impresiile proprii referitoare la ziua Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie ; 
Să lucreze independent şi în grup, fiind capabili să experimenteze pe măsura posibilităţiilor proprii ; 
Sa-şi cultive sentimente de dragoste şi preţuire faţă de cea mai dragă fiinţă, mama ; 
Să interpreteze cântece specifice zilei de de 8 Martie şi anotimpul primăvara; 
Să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, competiţie şi fair-play . 

DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activităţile au fost degajate, fireşti pentru a satisface nevoia de cunoaştere a copiilor în 

fiecare domeniu de activitate. 
 Accentul a fost pus pe creativitatea copiilor, încercând dezvoltarea gândirii acestora şi în 

special a laturii de exprimare: fiecare copil şi-a exprimat deschis sentimentele şi opiniile accentuînd 

comunicarea sinceră. 

 Aspectele esnţiale au fost cuprinse în fiecare temă desfăşurată, metodele şi procedeele au 

dinaminizat şi au stârnit mult interes contribuind direct la formarea unor trăsături de caracter şi 

comportament a copiilor.  
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TEMA ACTIVITĂȚII : ,,Mama,cel dintai cuvant” 

CLASELE   0-4 

CADRU DIDACTIC- Prof. Înv. Primar- Dinga Monica 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Scoala Primara Sindrilari Nr.3 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Dezvoltarea capacității de a alege frumosul, 

Stimularea creativității prin realizarea creațiilor, 

Cultivarea sensibilității artistice. 

OBIECTIVE: 

-identificarea aspectelor din natură caracteristice anotimpului de primavara, 

-folosirea diferitelor  materiale si tehnici in crearea lucrărilor, 

-exprimarea de păreri și impresii, privind realizarea lucrărilor, 

-evaluarea compozițiilor finale. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În cadrul orelor de Arte vizuale/ Abilități practice, elevii au realizat diverse lucrări specifice 

inceputului lunii martie- ,, Martisoare”, ,,Felicitari pentru mama”, ,,Mama-Soarele meu”. Pentru 

realizarea acestora au folosit diverse materiale (semințe,paste, hârtie colorată, hârtie creponată, 

lipici, carton colorat, acuarele etc). De asemenea, s-au folosit tehnici combinate, cum ar fi: 

decuparea, lipirea, îndoirea, plierea, precum si tehnica picturii. Activitățile au fost însoțite de recitări 

de poezii, interpretare de cântece și discuții referitoare la Ziua internationala a femeii(MAMEI). 

Consider ca, reprezentativ pentru elevi, raportat la  aceste activități, este dezvoltarea spiritului 

competitiv, cât și a celui în echipă (abilități de comunicare și de cooperare).  
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TEMA  ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: MARE “FLUTURAŞII” 

CADRU DIDACTIC: DINU IONELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ECATERINA TEODOROIU  

                                        – structura   GRĂDINIŢA  P.P. NR.33  BRĂILA 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

 Ca în fiecare an de Ziua Mamei ne gândim cum putem marca acest fericit moment din 
viaţa noastră. Şi de fiecare dată descoperim noi modalităţi de a impresiona, indiferent că este 
vorba despre un cântec, o poezie sau un produs confecţionat de copii cu toată dragostea. 

 Astfel, am ales să elogiem mama realizând un frumos buchet de flori pe care copiii l-au 
colorat aşa cum au simţit ei şi pe care l-au oferit apoi în dar, alături de diplomă şi medalie. 

 De ce facem acest lucru? Pentru că “mama” e primul cuvânt rostit, atât de plin de sem-
nificaţii, de intrebări, de dragoste. Mama…ne-a fost primul univers de îndată ce am apărut pe 
lume, prima privire, prima atingere. E modelul uman de răbdare, înţelepciune, dragoste, credin-
cioşie. 

 Mama e o luptătoare…s-ar da pe sine însăşi pentru copiii ei, s-ar oferi să sufere în locul 
lor în momentele grele şi de fapt asta şi face de multe ori în ascuns. 

 Mama e cea mai frumoasă femeie de pe pământ…acea frumuseţe naturală şi blândă pe 
care nu o poţi găsi decât pe chipul ei. E o frumuseţe care se simte mai mult decât s-ar vedea. 
E acea frumuseţe încununată de înţelepciune, de sfaturi pline de dragoste. 

 Câte nu s-ar mai putea adăuga la acest scurt portret al femeii care ne-a crescut şi care 
continuă să ne poarte de grijă zi de zi? 

 Haideţi să copilărim pentru o clipă, să scotocim prin valiza învechită de cuvinte preţioase 
pe care  cu greu le mai folosim şi să-i spunem ce înseamnă ea pentru noi. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „Totul pentru mama” 

 CLASA a III-a B Step by Step 

 

CADRU DIDACTIC:  Dolot Lavinia și Vancu Simona 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 martie-8 martie 2018. S-a demarat cu decorarea 

clasei în ton de început de primăvară. Elevii au realizat decoruri sub forma unor ghirlande de 

flori, colaje de păsări în inimioare, picturi -portrete ale mamelor. De asemenea s-au con-

fecționat din ipsos și aracet mărțișoare pentru ființele cele mai importante din viața lor. Aceste 

simboluri ale primăverii au fost pictate și lăcuite, li s-a atașat șnur decorativ și au fost puse în 

gentuțe special confecționate, apoi au fost oferite celor dragi.  

 A doua etapă a proiectului a constat în pregătirea cadourilor speciale pentru mame. 

Fiecare copil a scris o descriere a mamei sale, pe care a decorat-o cu o ramă. În complicitate 

cu tăticii, copiii au adus la școală câte o poză a mamei lor. S-au scanat lucrările copiilor, pozele 

cu mama și portretele realizate de copii.  Fiecare elev a  realizat o  astfel de pagină. Toate pag-

inile s-au imprimat și au fost spiralate într-o carte cu titlul „Poveste despre mama mea”. Cartea 

a fost imprimată pentru fiecare mămică din clasă. 

 În următoarea etapă a proiectului s-au realizat activități speciale în cinstea Zilei Femeii. 

În zilele apropiate datei de 8 Martie, la centrele de citire, scriere, științe, copiii au citit mai multe 

texte literare dedicate mamelor: „Datoria unei mame”, „Poveste cu un ceas”. S-au rezolvat dif-

erite sarcini referitoare la conținutul acestor texte literare. În cadrul întâlnirilor de dimineață, 

copiii au realizat „Diamantul cel mai prețios pentru mama”  și au compus, în echipă „Rețeta 

prăjiturii dragostei pentru mama”.  Din toate aceste activități au rezultat diferite lucrări: postere, 

colaje A3, texte scurte, poezii dedicate mamelor. Lucrările au fost afișate în clasă pentru 

prezentarea în cadrul activității. 

 În ziua festivă, mamele au fost invitate în sala de clasă. Au fost primite cu o felicitare re-

alizată de elevi. S-a organizat un joc distractiv „Recunoașteți copilul!”. Apoi copiii le-au oferit 

mămicilor o căniță decorativă cu flori (colaj confecționat din carton, hârtie) și le-au invitat la 

vals. Fiecare mamă a dansat cu copilul ei. La finalul activității copiii au oferit mamelor cărțile 

dedicate lor. A fost un moment emoționant mamă-copil. Împreună au citit pagina dedicată lor și 

au privit și paginile celorlalte mămici. Pentru toate mamele activitatea organizată a fost o sur-

priză, copiii au reușit să păstreze secretul lucrărilor pe care le-au realizat.  

 Proiectul a fost un proiect de suflet pentru copii, cu activități plăcute de care s-au bucurat 

și copiii și părinții, concretizat într-o zi specială, o sărbătoare veselă și relaxată. 
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MAMA, CEL DINTAI CUVANT  

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama –Soarele din viața mea” 

 CLASA a I-a B Step by Step 

 

CADRU DIDACTIC:  Domășnean Alina Simona 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 martie-8 martie 2018. S-a demarat cu decorarea 

clasei în ton de început de primăvară. Elevii au realizat decoruri sub forma unor ghirlande de 

flori, mărțișoare din mărgele.A doua etapă a proiectului a constat în pregătirea cadourilor spe-

ciale pentru mame. Fiecare copil a realizat o ramă cu fotografia sa intr-o căsuța și un coșuleț 

cu flori iar la centre au realizat o inimă  pentru mama si au scris cu plastelină  mesaje pentru 

mămici. 

 În următoarea etapă a proiectului s-au realizat activități speciale în cinstea Zilei Femeii. 

În zilele apropiate datei de 8 Martie, la centrele de citire, scriere, științe, copiii au citit mai multe 

texte literare dedicate mamelor: „Chipul mamei”, „Inima mamei”. S-au rezolvat diferite sarcini 

referitoare la conținutul acestor texte literare. În cadrul întâlnirilor de dimineață, copiii au scris 

ce reprezintă mama pentru ei Din toate aceste activități au rezultat diferite lucrări: postere, 

colaje A3, texte scurte, poezii dedicate mamelor. Lucrările au fost afișate în clasă pentru 

prezentarea în cadrul activității. 

 În ziua festivă, mamele au fost invitate în sala de clasă. Au fost primite cu o diplomă real-

izată de elevi. S-a organizat un joc distractiv „Bebelușul!” și au citit câteva gânduri închinate 

mamelor dar și legenda Când Dumnezeu a creeat mamele. Apoi copiii le-au oferit mămicilor un 

rebus pe care acestea l au completat iar pe verticală au descoperit un mesaj emoționant : „Te 

iubesc ,mămico! ”. Fiecare mamă a  rezolvat rebusul împreună cu copilul ei cu copilul ei. La fi-

nalul activității copiii au oferit mamelor salata de fructe realizată de ei,rama cu fotografia în care 

le ofereau inima lor.Întreaga activitate a fost una plină de emoție ,mamele lăcrimând nu de 

puține ori 

 Proiectul a fost un proiect de suflet pentru copii, cu activități plăcute de care s-au bucurat 

și copiii și părinții, concretizat într-o zi specială, o sărbătoare veselă și relaxată.  
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DRAGOMIR ANA MARIA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VOLUNTARI 

PROIECT    EDUCAŢIONAL 

„Sărut mâna, mamă!!” 

 Luna martie, luna lui Mărţişor, este prima lună de primăvară când  natura revine la viaţă sub 

razele blânde ale soarelui care ne mângâie obrajii. Aceasta este luna în care fiecare femeie 

primeşte o floare şi un mărţişor în semn de apreciere pentru dragostea şi devotamentul lor. Dar mai 

ales este ziua mamei, a îngerului care ne-a dat viaţă şi care veghează necontenit asupra noastră. 

Mama, fiinţa cea mai dragă pentru fiecare dintre noi, este personajul cel mai important din viaţa no-

astră. 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. 

 ,,Mama este cerul copilului, ea este căldura și hrana, apărarea și mângâierea, dulceața și lu-

mina, adâncul și înălțimea, tandrețea și despărțirea; într-un cuvânt, Cosmosul întreg, cu întunericul 

și lumina, căldura și răcoarea, cu stelele căzătoare și apa de dincolo de stele, se prăbușește pentru 

o vreme în făptura mamei. Iubirea mamei este văzută ca o expresie a iubirii supreme.” ( Savatie 

Baștovoi, Antiparenting) 

 În  cinstea acestor zile, 1 Martie, 8 Martie am organizat mai multe activităţi: confecţionări de 

mărăţişoare şi tablouri pictate pe sticlă, serbări dedicate zilei de    8 Martie. 

Durata proiectului: 1 martie – 8 martie 2018 

Grup  ţintă: elevii clasei a VI-a A  

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Echipa de proiect:  Profesor diriginte: Ana Maria Dragomir 

Resurse materiale: hârtie, materiale din natură, creioane colorate, carton, hârtie glasse, hârtie 

creponată, vopseluri acrilice etc. 

Scopul proiectului   

 Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie și 

conștientizarea importanței mamei în viața noastră. 

Obiectivele proiectului: 

 1.Să confecţioneze mărţişoare şi tablouri pentru mame; 

             2.Să creeze versuri închinate mamei; 

             3.Să intoneze cântece dedicate mamei; 

             4.Să ofere mărţişoare mamelor. 

            Locul de desfăşurare: sala de festivități a şcolii 

        Metode  de evaluare:        

           -serbare dedicată mamei 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 



 
SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, ființa cea mai dragă! 

CLASA/GRUPA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: DULGHERU MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL, JUDEȚUL IAȘI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

                              „Nu cărţile cresc oameni, ci mamele.” (August Strindberg) 

            Mamele -  locul de unde  dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor 
în onoarea nașterii noastre... 
            Mamele -  soarele care strălucește pentru viața cerului nostru interior, ca să putem ști că 
suntem veșnic iubiți și nu avem nevoie să ne mai punem întrebări despre asta... 
            Nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu pământul, decât legătura 
prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului său! 
            Dragostea de mamă este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată!        
            Niciodată nu putem să spunem ceea ce însemni pentru noi, MAMA! Ne gândim la tine, în 
fiecare zi, cu bucurie si dragoste! 
            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: 

- Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; 

- Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor clasei a IV-a A; 

-  Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificatiei Zilei Internationale a Femeii; 
           DURATA  PROIECTULUI:  1-8 martie 2018 
           RESURSE:a) umane: cadrul  didactic, elevii și părinții acestora;  
                              b) de  timp: o săptămână. 
           MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, carton colorat, borcane, lipici, foarfec. 

CONȚINUȚUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 

- Confecționarea de felicitări; 

- Crearea unor versuri / maxime/ cugetări ce vor fi scrise pe felicitări; 

- Realizarea de răvașe ce vor fi puse în borcanul cu ,,Dulceață de suflet pentru mama” 

- Serbarea de 8 Martie cuprinde: 

Prezentarea filmului ,,Micul înger”; 
Mamă ești floarea din stele/  Mamă ești ploaia din zori/ Mama din 
visele mele/ Tu ești povestea de dor- cântece dedicate mamelor; 
Mama, te iubesc  şi îmi doresc dragostea ta!- Rostirea de către fiec-
are elev a unui gând/ mesaj către mama, urmat de oferirea felic-
itărilor și a ,,Dulceței pentru mama” 
 
   

            REZULTATE AŞTEPTATE: 

ü Elevii  promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
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ü Participă la confecţionarea de felicitări și răvașe ; 

ü Prezintă mamelor gânduri/ mesaje/ felicitări/ cadouri ( borcanul cu ,,Dulceață de su-

flet”) 
             EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

- Evaluarea se realizează prin chestionare, prin discuții permanente pe toată durata derulării 

proiectului    
             DISEMINAREA PROIECTULUI 

- Se vor colecta impresii ale elevilor, părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice şi vor fi premiate  

alaturi de cele mai reuşite texte şi felicitări sau borcane cu ,,Dulceață de suflet”,  realizate cu 
acest prilej. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: “MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

GRUPA: MARE “B” 

CADRU DIDACTIC: DUMITREAN ADINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA PP NR. 11 ARAD 

Ziua Mamei sărbătorită la Grădinița PP Nr. 11 din Arad în cadrul activității  

”Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

 

 

 

     Copiii de la Grădiniţa PP Nr. 11 din Arad au pregătit, miercuri, 7 martie 2018, sub îndrumarea 

cadrelor didactice și a domnișoarei director, diferite activități cu tema  ”Mama, cel dintâi cuvânt” în 

cinstea femeilor și în special a mamelor. Momentul artistic a cuprins cântece şi poezii dedicate 

mamelor, buniciilor şi tuturor femeilor din viața noastră. Au fost totodată organizate ateliere de lu-

cru, copiii confecţionând  buchețele de flori, felicitări sau colaje, pentru a le dărui mamelor și 

buniciilor, fiinţele cele mai speciale și deosebite care le sunt alături zi de zi. 

     „Un moment deosebit în viaţa noastră, a tuturor, este Ziua de 8 Martie. De 8 Martie o sărbătorim 

pe cea care ne-a dat viaţă, cea care ne iubeşte şi ne călăuzeşte paşii neîncetat, adică mult iubita 

mamă. Este clipa în care înlocuim orice lacrimă de tristeţe cu una de emoţie şi de bucurie  faţă de 

mamă sau bunică.” spune directorul unității prof. înv. preșc. Dumitrean Adina. 

      Parteneriatul grădiniță - familie s-a concretizat în perioada aceasta prin implicarea părinților de 

la toate grupele în desfășurarea momentelor artistice desfășurate  în cadrul activității ”Mama, cel 

dintâi cuvânt”. Cu mult drag și entuziasm cei mari s-au alăturat copiilor  lor și astfel au petrecut im-

preună momente de neuitat. 
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,, La multi ani, mama!”  

CLASA/GRUPA:  a II-a E 

CADRU DIDACTIC: Prof. Dumitrescu Ecaterina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 117, Sector 6, Bucuresti 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

8 martie, zi dedicată femeilor, mamelor din lumea întreagă, am desfăşurat cu 

elevii clasei a II –a E o activitate prin care s-a dorit să aducem un mulţumesc mamelor noas-

tre , pentru tot ceea ce fac pentru noi zi de zi şi pentru iubirea necondiţionată ce ne-o poartă. 

Activitatea a debutat cu câteva idei exprimate de elevi vizavi de ceea ce reprezintă pentru ei 

cea 

mai scumpă fiinţă de pe pământ, mama…. ;;Mama mea este pentru mine dragoste, linişte, 

bucurie şi tot ce am mai drag şi scump pe pământ. Fără mama nu aş fi eu, cu ea totul e mai frumos, 

mai uşor, maiminunat…” 

În continuare, fiecare copil a confecţionat câte o felicitare pentru mama.Lucrările au fost con-

fecționate din hartie colorata, hartie cartonata, abtipilduri. De asemenea, elevii au folosit lipici solid, 

foarfece, etc. 

 S-a realizat o expoziţie cu creaţiile elevilor, urmând ca acestea să fie oferite în semn de 

preţuire şi mulţumire mamei.Elevii au participat cu placere la activitate si si-au exprimat dorinta de a 

mai face mamelor surprize placate si cu alte ocazii. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, FIIINȚA CEA MAI DRAGĂ 

CLASA : I/a-IV-a 

CADRU DIDACTIC:  ECOBICI MAGDALENA SIMONA 

Unitatea școlară : ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 

ARGUMENT: 

        Primăvara este anotimpul renașterii. Ea ne face să simțim bucuria unui alt început. An de an, ai 

sentimentul că renaști o data cu primul mugur, cu primul fir de iarba ce răsare timid . 

        Prima lună a primăverii, martie, este plină de semnificații. Este luna mărțișorului, aducător de 

noroc și sănătate dar este și luna când sărbătorim cea mai dragă ființă de pe pamânt, MAMA.  

SCOP: 

1. Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor din clasele mici; 

2. Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 

3. Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru fiiința cea mai dragă, MAMA; 

OBIECTIVE: 

1. Să cunoască semnificația măsțișorului și a Zilei Mamei și s-o integreze in contextul celorlalte 

sărbători ale primăverii; 

2. Să realizeze lucrări artistico- plastice și să organizeze o expoziție cu acestea, dar și felicitări 

ca daruri pentru mame; 

3. Să-și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici, cadre didactice prin recitarea unor 

poezii sau intonarea unor cântece; 

METODE ȘI PROCEDEE: 

- Conversația, demonstratia, lucrul în echipă; 

MATERIALE DIDACTICE: 

- Carton colorat, hârtie glasee, acuarele,;  
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TEMA ACTIVITĂȚII:  MAMA, CEL DINTAI CUVANT  

CLASA:  SIMULTANE 

CADRU DIDACTIC:  FARCAȘ VIORICA ADINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA  PRIMARĂ AVRAM  IANCU 

ARGUMENT:   Primăvara este anotimpul renașterii, al învierii la viață. Ne bucurăm cu toții de soare, 

de ghioceii plăpânzi, de frumoasele zile ale acestui anotimp și primim cu drag bucuria în sufletele no-

astre.  

Pură coincidentă sau nu, în acest anotimp 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. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

O1- să parcurgă corect etapele de lucru în realizarea felicitării pe baza modelului şi a explicaţiilor 

primite; --motrice  

O2 : să decupeze după contur elementele componente ale compoziţiei;  

O3 : să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele compoziţiei;  

O4 : să decoreze cât mai original lucrările confecţionate.  

O5 : să aprecieze calitatea unui produs finit, în funcţie de criterii simple;  

O6 :să-şi dezvolte simţul estetic şi dragostea pentru muncă prin realizarea lucrării propuse 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

M-am gândit să sărbătorim mămicile altfel decât printr-o serbare, desfăşurând o activitate mai in-

teresantă şi atractivă atât pentru copii, cât şi pentru mămici. Aşa că, am desfăşurat o activitate comună 

cu mămicile. 

Activitatea a debutat cu: o prezentare ppt: ,, Legenda mamei” după a cărui vizionare, mamele îm-

preună cu copiii au alcătuit un cvintet  plecând de la cuvântul MAMA, a urmat un moment de ,, 

Cântec pentru mama” . Pentru puțină relaxare am citit reţeta dragostei pentru mama, urmând ca 

alături de copiii lor să confecţioneze felicitarea de 8 Martie. 

Activitatea se încheie oferind mamelor ,,Diploma pentru cea mai bună mamă” şi câte un buchet de 

ghiocei. Toată lumea cântă ,, La mulţi ani!”.  

Consider că a fost o activitate plină de emoţie, veselie şi culoare! 

REZULTATE SCONTATE:  

Participarea tuturor elevilor si a mamelor la activitate  

Formarea și dezvoltarea capacității creatoare a elevilor 

 Dezvoltarea unui spirit competitiv precum și a simțului critic al elevilor  

DISEMINARE:  

Expoziţii cu lucrările copiilor;  

C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE - 8 MARTIE 

CLASA a IV-a 

CADRU DIDACTIC: FEROIU ELIZA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC ”DUILIU ZAMFIRESCU”, ODOBEȘTI 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: EDUCAREA GUSTULUI ESTETIC  

OBIECTIVE:  

- Să realizeze o lucrare individuală, aducându-și aportul la finalizarea lucrării; 

- Să aplice tehnicile cunoscute de lipire, asamblare, colorare, respectând ordinea 

operațiilor; 

- Să lucreze ordonat și îngrijit. 

Resurse: 

- UMANE: 21 de elevi, 1 cadru didactic 

- MATERIALE : cartoane colorate, foi A4 colorate, lipici, foarfece, corioci, videoproiector 

- PROCEDURALE: audiția, observarea dirijată, conversația euristică, explicația, demonstrația 

- FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, individual 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Au fost prezentate elevilor materialele de lucru, pe care le-au recunoscut. Lucrarea a fost 

realizată individual. Au urmărit  explicarea etapelor de lucru, precum și demonstrarea acestora. 

Elevii au parcurs etapele necesare realizării lucrării: 

- Decuparea elementelor; 
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- Lipirea elementelor și decorarea acestora; 

- Compoziția finală și analiza modului de analizare a sarcinii. 

S-a urmărit acuratețea, corectitudinea și aspectul îngrijit al lucrării. 
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Tema activităţii : Din suflet pentru mama! 

 Cadru didactic : prof.înv. primar Florea Rodica  

Unitatea şcolară : Şcoala Gimnazială Nr. 280, Bucuresti  

 Data : 8.03.2018 

 Participanţi : elevii clasei a III-a C  

 Locul desfăşurării : sala de clasă 

 Obiective: Dobândirea de către şcolari de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de 8 Martie; 

vechi povestioare, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor şi cântece specifice legate de 

primăvară și cântece dedicate mamei;  

                     Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de Arte Vizuale și Abilități Practice; 

                     Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii , a felicitărilor și 

a mesajelor pentru mame; 

Mijloace de utilizare: conversaţia, exerciţiul, expunerea,povestirea, activităţi interactive, expoziţii, etc. 

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : INFORMAREA ELEVILOR -Activitatea are drept scop înţelegerea 

adecvată a semnificaţiei zilei de 8 Martie, o sărbătoare dedicată mamei , aflarea de date privitoare la  

sărbătorirea acestei zile și în alte țări, de către alte popoare.  

                        Elevilor le sunt prezentate pe scurt informaţii despre această zi. prezentare imagini 

ppt. 

 PREZENTAREA ACTIVITĂŢII Le-am cerut elevilor să-și imagineze că trebuie să creeze o poțiune 

magică. Le-am solicitat să spună ce ingrediente ar pune astfel încât mama să fie mereu fericită . 

Răspunsurile copiilor au fost uimitoare și pline de sensibilitate. Am notat la tablă, ca mai apoi toate 

aceste răspunsuri să se regpsescă  pe o scrisoare magică pentru mama. Astfel printre ingrediente  

se găsesc mii de petale de trandafiri, trei- patru picătri dearmonie, un praf de acceptare, Peste toate 

acestea se toarnă un pahar de îmbrățițări, dar și două pliculețe de zâmbete. Lista a continuat cu 

multe alte magii, scrise toate pe  o foaie albă, cu un format de papirus, pe care l-am rulat ,și l-am 

legat cu o fundiță de mătase.  

                       Și cum dragostea fiecăruia dintre noi pentru mama, trebuie să se regăsească în tot ce 

facem , am confecționat o inimioară- buzunar în care am scris pe fâșii colorate aceste mesaje,  

                         Am încheiat activitatea cu Cântec pentru mama, dar și cu promisiunea că nu vom 

uita să îi arătăm mamei în fiecare zi cât de mult o iubim. 

                  Elevii au participat cudeosebită cu multă plăcere  la această activitate. 
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TEMA ACTIVITÃȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: PREGÃTITOARE,a II-a și a III-a (simultan) 

CADRU DIDACTIC: prof. FOCA BRÎNDUȘA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: ȘCOALA GIMNAZIALÃ STROIEȘTI  cu structura ȘCOALA PRIMARÃ        

                                        ZAHAREȘTI 

DESFÃȘURAREA ACTIVITÃȚII:  

      ,,Cum ați putea voi bãnui câte lumi mișunã într-o razã de soare, câte lupte se dau într-o gaurã 

de furnici, câte dureri ascunde o inimã de mamã truditã și câte daruri se pot naște într-un suflet de 

copil!” 

                                                                                                                                    Panait Istrati 

          În debutul activității cadrul didactic a adresat câteva cuvinte părinților prin care a mulțumit 

pentru participare la activitate și pentru implicarea elevilor. 

           A urmat desfăşurarea serbării propriu-zise, elevii au susţinut programul pregătit, sub 

îndrumarea doamnei învăţătoare. La final s-au făcut urările de rigoare de ambele părţi. 

La sfârșitul serbării copiii au oferit mămicilor felicitări  și diplome de 8 Martie realizate cu mult 

drag la orele de arte vizuale și abilități practice 

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție; 

 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

     Exprimarea sentimentelor față de părinți 

Modalități de evaluare: -recitarea poeziilor și intonarea cântecelor 

Rezultate înregistrate:  -felicitări realizate de copii; 

                                               -panou demonstrativ pe holul şcolii; 

                                               - serbare școlară oferită mămicilor; 
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TEMA ACTIVITĂȚII: E ziua ta,mămico! 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare si I 

CADRU DIDACTIC: FRĂȚILĂ ANGELA MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:LICEUL TEHN.JIDVEI/SCOALA GIMNAZIALA BĂLCACIU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

         

             ”Există o ființă minunată față de care vom rămâne întotdeauna datori: mama” Nikolai 

Aleexeevich Ostrovsky 

               Zi de zi prin tot ceea ce facem vrem să multumim ființele cele mai dragi sufletelor noas-

tre,dar in luna martie,luna lui Mărțișor,întotdeauna sărbătorim ființa cea mai dragă nouă și anu-

me :MAMA.Pentru a ne arăta recunoștința noastră, am pregătit pentru mămicile noastre diverse activ-

ității și cadouri. 

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

artisticoplastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce expri-

ma ziua mamei.  

OBIECTIVE: 1. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 

                      2. Să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie;  

                      3.Să transmită mesaje/sentimente/ mulțumire/ apreciere mamei;  

                     4. Să confecţioneze felicitări; să cunoască semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii; să 

confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor;  

                      Fiecare elev  va primi o coala albă pe care va desena chipul mamei sale.Apoi își vor 

prezenta desenul și vom discuta despre mama ,ființa cea mai dragă.Recităm câteva poezii pentru 

mama și vom cânta câtecele specifice zilei închinate mamei. 

                     Elevii au pe bancă diverse materiale : umbreluțe, floricele, fluturași, inimioare, steluțe, 

culori, coală albă. După momentul de intuirea a matrialelor,am  explicat și demonstrat modul de lucru. 

Cu ajutorul cântecului “Ne jucam , ne jucam/ Cu degețelele noi ne jucam” ne-am pregătit mânuțele  

pentru realizarea unor lucrari cât mai interesante. Fiind pregătiți de lucru nu a mai rămas decât ca 

elevii să realizeze tablourile făcute cu multă dragoste pentru mama.  Ei le vor asambla și vom obține 

un tablou prin care își vor exprima sentimentele pentru mama. 

               Elevii realizează și o felictare pentru mama folosind diverse materiale de pe bancă. 

              La sfârșitul activității apreciem lucrările realizate ,iar elevii cânta cântecul ” E ziua ta,mămico” 

și dăruiesc felicitările și tablourile realizate. 
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Mama, cel dintâi cuvânt 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Mama, cel dintâi cuvânt” 

CLASA: Pregătitoare E 

CADRU DIDACTIC: Fuioagă Oana Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău  

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale si abilităţi practice 

Data: 7 martie 2018 

Conținut: Colaj – „Flori pentru mama” 

ARGUMENT:  

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, puter-

nică 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 montaje literar-artistice, dans, creații plastice sau colaje. Prin cultivarea imaginaţiei şi a cre-

ativităţii, cei mici îşi exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de mamă și de sosirea primăverii 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Am organizat această activitate cu ocazia zilei de 8 Martie, ziua când se sărbătorește femeia, 

simbolul vieții, al iubirii, purității și frumuseții spirituale, al gingașiei. Dorim să transmitem tuturor o 

primavară frumoasă și un călduros La mulți ani!, dar mai ales mamelor, cele mai îndrăgite fiinţe. 

           Mai întâi vor analiza materialele şi le vor pregăti pentru utilizare. 

Se aminteşte modul de folosire corectă a foarfecelui, în scopul prevenirii accidentelor. 

            Învăţătorul îi atrage pe elevi într-un scurt dialog legat de aceasta zi, de 8 Martie, de 

importanţa şi frumuseţea ei. Se prezintă apoi tablouri, fiecare reprezentând câte un model realizat 

pe hârtie cartonată. 

            Propune elevilor să realizeze tablouri cu titlul „Flori pentru mama”. Pentru început elevii vor 

picta o fişă gata imprimată cu o vază cu lalele. După uscare, vor decupa vaza si o vor lipi pe o foaie 

colorată cartonată. 
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            Toate lucrările vor fi oferite cadou mamelor.  
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   MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT                                                                   

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Pentru tine, mama !” 

 

CLASA: Pregӑtitoare A 

 

CADRU DIDACTIC: Georgescu Carmen 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazialӑ Hoghiz, Braşov 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

În cadrul activităţilor desfӑşurate cu ocazia sӑrbӑtoririi Zilei Internaţionale a Femeii, ȋn mod 

special pentru a le sӑrbӑtori pe mӑmici, am desfӑşurat mai multe activitӑţi. Prima activitate s-a 

derulat la Muzeul Etnografic ,, Gheorghe Cernea “ din Rupea. Aici copiii au confecţionat sub 

ȋndrumarea d-nei ȋnvӑţӑtoare şi a d-nei muzeograf mӑrţişoare prin diferite tehnici: decupare, 

colorare, asamblare, şnuruire, lipire. Mӑrţişoarele au fost dӑruite ulterior mamelor şi bunicilor ȋn 

cadrul serbӑrii şcolare. 

La ora de Arte vizuale şi abilitӑţi practice copiii au realizat felicitӑri 3D din carton şi hârtie 

coloratӑ, pe care au lipit flori de primӑvarӑ şi fluturaşi decupaţi de ei şi au pictat cu acuarele un 

buchet de lalele 3 D.  

Cu ajutorul cadrului didactic elevii au scris pentru prima datӑ diplome pentru mӑmici. 

Serbarea a cuprins scurte poezii şi cântece. Un moment emoţionant a fost când copiii le-au 

dӑruit mamelor diplomele, buchetul şi felicitarea confecţionatӑ, precum şi medalia pentru cea mai 

bunӑ mamӑ.  

Activitatea s-a ȋncheiat cu o surprizӑ, pe care copiii au pregӑtit-o cu o zi ȋnainte, un tortuleţ de 

biscuiţi. S-a cântat pentru mame ,,Mulţi ani trӑiascӑ !”şi surpriza dulce a fost mâncatӑ cu mare 

bucurie! 

Aceastӑ activitate a urmӑrit cultivarea, dezvoltarea şi exprimarea sentimentului de dragoste, 

recunoştinţӑ şi respect pentru fiinţa cea mai dragӑ de pe lume, mama. 
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  TEMA: Mama, cel dintai cuvânt   CLASA: a IV-a A    

  CADRU DIDACTIC:Ghiţă Raluca UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr.169, Bucureşti          

                                                 Prezentarea proiectului 

   Proiectul îşi propune celebrarea celei mai scumpe fiinţe pentru un copil: mama. Centru afectiv al 

unei familii, mama este cea care cu multă răbdare, dragoste şi înţelepciune reuneşte membrii aces-

teia, contribuind astfel decisiv la formarea unui viitor adult responsabil, tolerant, cu o mare încredere 

în forţele proprii şi o stimă de sine crescută. Scopul proiectului este de  a onora efortul mamelor în 

educaţia copiilor. 

Discipline/arii curriculare integrate: 

- Comunicare în limba română  

- Arte vizuale şi abilităţi practice 

- Muzică şi mişcare 

- Dezvoltare personală 

Scop: - îmbogăţirea vocabularului 

           - dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei 

           - dezvoltarea capacităţii de discriminare:bun/rău;frumos/urât 

Obiective:  În cadrul proiectului, elevii: 

           - vor realiza mărţişoare pentru mame si bunici; 

           - vor confecţiona o felicitare; 

           - vor realiza diploma pentru “Cea mai bună mamă” 

Resurse materiale:  cartoane colorate, hârtie creponată, foarfecă, lipici, alte produse de 

papetărie,videoproiector 

                                                      Activităţi propuse 

 

 

 

Activitatea Loc de desfăşurare Termen Responsabil 

Confecţionare de mărţişoare Sala de clasa 23.02.2018 Prof.Ghiţă Ralu-

Confectionarea unei felicitari Sala de clasa 06.03.2018 Prof.Ghiţă Ralu-

Confecţionarea diplomei “Cea mai buna 

mama” 

Sala de clasă 07.03.2018 Prof.Ghiţă Ralu-

ca 
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                   MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: CLASA/GRUPA: “ Pentru tine ,mama mea” cls I 

 

CADRU DIDACTIC: Prof.inv.primar Grama Ana Maria 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala "Ion Breazu " Mihalt 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  

  “Un  gand marunt prentru iubirea imensa pe care ti-o port. La multi ani,mama” 

 Pornind de la acest citat si explicandu-le copiilor semnificatia zilei de 8 martie am hotarat sa 

confectionam felicitari pentru mamele noastre in semn de pretuire si respectul pe care li-l 

purtam. 

 

       Am organizat spațiul și climatul afectiv într-un mod optim desfășurării activității și am 

pregătit materialul didactic necesar activității pe care o vom desfășura .Le voi arata felicitarile 

model copiilor si fiecare isi va alege felicitarea pe care doreste sa o realizeze. 

 

Sarcini de lucru:  

-să identifice materialele puse la dispoziţie;  

-să lucreze curat şi original; 

 -să manifeste spirit cooperant în vederea realizării lucrării 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 

 Material didactic: hârtie cartonată, flori ,fluturi autocolante, hârtie colorată, perforatoare, 

foarfeci, paiete, lipici, etichete, cd, casetofon. 

  

     Fiecare copil va primi materialele necesare confectionarii felicitarilor. Orientez atentia 

copiilor spre etapele de realizare ale acesteia .Am prezentat tehnicile de lucru folosite, modul 

de lucru, etapele și instrumentele necesare realizarii lucrarii. Copiii încep să lucreze, 

supravegheaţi şi îndrumaţi de educatoare. În finalul activităţii se vor face aprecieri generale şi 

individuale asupra comportamentului şi  a modului de lucru. 
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     În finalul activităţii se vor face aprecieri generale şi individuale asupra comportamentului şi 

implicării în activitate a copiilor.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE A (ALBINUŢELE) 

CADRU DIDACTIC: GRIGORE DIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea desfăşurată a fost la domeniul Estetic şi creativ în care copiii pe o jumătate de coală A4 

şi-au imprimat forma propriilor mânuţe, constituindu-se astfel tulpina buchetului, iar cu ajutorul de-

getelor au realizat petalele florilor, întregind buchetul. Acesta a fost învelit într-o inimioară care sem-

nifica dragostea pe care le-o poartă copiii mamelor lor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,FELICITARE PENTRU MAMA'' 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: GRIGORICI  CARMINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL  TEHNOLOGIC  OGLINZI, GRADINIȚA Nr.2 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Captarea atenției: -se prezint ӑ copiilor o imagine reprezentând un copil care daruieşte 

un buchet de flori mamei. Copiii sunt solicitați sӑ spunӑ ce cred  despre imagine şi dacӑ ei 

oferӑ flori mamei - cu ce ocazii ? 

Ce sӑrbӑtoare se apropie ? (8martie) 

 Anunțarea temei: Astӑzi vom realiza din materialele care le aveți pe mӑsuțe o ,,Felicitare 

pentru mama''. Vom decupa, vom lipi și vom realiza o felicitare  pe care o veți dӑrui mamei de 8 

Martie. 

 Prezentarea conținutului şi dirijarea învӑțӑrii: Educatoarea prezintӑ modelul pe care îl 

analizeazӑ împreunӑ cu copiii dupӑ care trece la demonstrarea şi explicarea modului de lucru. 

Copiii executӑ exercițiile de încӑlzire a muşchilor mici ai mâinilor: ,,Inchidem şi deschidem 

pumnii”, ,,Ne spӑlam pe mâini”, ,,Cântam la pian” dupӑ care trec la realizarea temei: 

decupeazӑ dupӑ contur floarea , o pliazӑ apoi  lipesc pe ea un trifoi cu o buburuzӑ. 

Activitatea se  desfӑşoarӑ  împreunӑ cu mӑmicile. 

Vor solicita și vor primi ajutor din partea educatoarei , dacӑ se impune. 

 Evaluarea activitӑții: Se apreciazӑ lucrӑrile, se cere pӑrerea  câtorva copii despre 

propriile lucrӑri şi se expun pe un panou pentru a putea fi vӑzute de cӑtre toți copiii. 

Copiii vor fi recompensați. 

Pe data de 8 martie copiii vor dărui felicitӑrile mamelor . 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Haiduc Laura 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 7 Petroșani 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  „E ZIUA TA, MĂMICO!” 

 

Argument: 

 Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mãrțișor. La începutu-

ri, potrivit primelor atestãri,mãrțișorul a fost un fel de amuletã din șnur alb-roșu sau alb-negru, pe 

care mamele îl împleteau și îl legau de încheietura mâinii copiilor și a fetelor încã de la rãsãritul 

soarelui, exact pe 1 martie. Ca gestul sã capete o mai mare încãrcãturã magicã, de șnur se atârna 

un bãnuț din argint sau din aur ori o piatrã gãuritã. Metalele nobile erau considerate curate, deci 

având puterea de a purifica, de a aduce sãnãtate și noroc. Dar nu erau folosite  decât pietrele 

gãurite de râu sau de timp, deci cele care aveau legãturã misterioasã cu lumea nevãzutã. 

 În  cinstea acestor zile, 1 Martie, 8 Martie am organizat mai multe activitãți: confecționãri de 

mãrțișoare și felicitãri de  8 Martie. 

 

Durata proiectului:  1- 8 martie 2018 

Grup  ţintă: elevii clasei a III- a B 

Resurse umane: elevi, cadru didactic, pãrinți. 

Scopul proiectului :  

 Dobândirea de cunoștințe legate de semnificația mãrțișorului și a zilei de 8 Martie. 

Obiectivele proiectului: 

 1. Sã confecționeze mãrțișoare și felicitãri pentru mame; 

             2. Sã recite versuri închinate mamei; 

             3. Sã intoneze cântece dedicate mamei; 

             4. Sã ofere felicitãri mamelor. 

                    Locul de desfãșurare: sala de clasã 

          Metode  de evaluare:        

           - expozitie cu mãrțișoare și felicitãri; 

           - activitate dedicată mamei; 

           - album foto. 
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Tema activității:,,Mărțișor pentru mama”  
Clasa: a VI-a A  
Cadru didactic: Hațiegan Ioana Maria  
Unitatea școlară: Colegiul Național ,,Mircea Eliade”,Reșița  
Desfășurarea activității  
OBIECTIVE FUNDAMENTALE:  
- formarea si dezvoltarea deprinderilor de a utiliza corect instrumentele de lucru;  
- dezvoltarea imaginatiei si creativitatii;  
- dezvoltarea sentimentelor estetice.  
OBIECTIVE OPERATIONALE:  
A Cognitive  

OC₁: sa aplice tehnici de lucru variate: decupare, lipire, decorare;  

- Aplicarea tehnicilor simple (decupare, lipire);  
- Aplicarea unei noi tehnici: Quilling ;  

OC₁: sa realizeze o compozitie originala;  

– copierea modelului;  
– combinarea originala a elementelor.  

OC₁: sa realizeze o lucrare dupa criterii adecvate;  

- analizeaza cu ajutorul intrebarilor de sprijin;  
- formuleaza judecati de valoare.  
B. Motrice  

OM₁: sa manuiasca instrumentele de lucru cu usurinta;  

OM₁: sa pastreze pozitia corecta in banca;  

OM₁. sa lucreze curat si ordonat, pastrand disciplina in timpul lucrului.  

C.Afective:  

OA₁: vor participa cu placere si interes la lectie;  

OA₁: vor manifesta un comportament adecvat;  

OA₁ vor evalua in mod obiectiv lucrarile finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine, acu-

ratete, grad de finalizare sprijinind efortul depus;  
RESURSE  
1.Metodologice a) strategia didactica: mixta  
b) metode si procedee: conversatia, observatia, demonstratia, exercitiul, explicatia, munca indepen-
denta  
c) mijloace didactice: sablon, hartie xerox color, hartie cartonata colorata, sarma, oja, margele, sco-
bitoare, foarfeca, lipici ,tocător pentru hârtie,ac quilling.  
d) forme de organizare: frontala, individuala, pe grupe  
2. Temporale: 2 ore  
Desfășurarea scenariului didactic  
Prezint materialul Fluturii și florile – o armonie de culori. Astazi vom confectiona un martisoare in for-
ma de fluturi și flori in tehnica quqilling.  
Se prezinta etapele de realizare a martisorului:  
1) Decuparea dupa sablon a unui patrat.  
2) Decuparea dupa sablon a fluturelui model.  
3) Lipirea fluturelui pe patratul decupat.  
4) Insirarea pe sarma a celor 8 margele, care vor constitui antenele.  
5) Partea de sus a aripilor va fi realizata prin tehnica Quilling. Se vor taia fasii inguste de hirtie col-
orata, care se vor rasuci pe scobitoare.  
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6) Se vor obtine doua cercuri concentrice, care se vor lipi pe aripioarele fluturasului.  
7) Pe partea de jos a aripioarelor se vor aplica punctulete folosind oja de diferite culori.  
8) Fluturasul obtinut se va lipi pe patratul decupat, impreuna cu antenele.  
9) Se va capsa snurul deasupra antenelor.  
1)Florile vor fi realizata prin tehnica Quilling. Se vor taia fasii inguste de hirtie colorata, care se vor 
rasuci pe scobitoare.  
Propun elevilor un exercitiu de autoevaluare.  
Realizez evaluarea dupa urmatoarele etape:  
- modul de realizare a lucrarii; 
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,, MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT ,, 

CLASA/GRUPA:  CP 

CADRU DIDACTIC: HOJDA MARIA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, MOISEI, JUD. : MARAMUREȘ 

ARGUMENT : 

     Un proverb evreiesc spune că „ Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”. 

Mama este ființa care îl iubește și îl ocrotește pe copil necondiționat. 

SCOPUL:  

        Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-

plastice și practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările dedicate  de ziua 

mamei. 

     COMPETENȚE URMĂRITE : 

Ø dezvoltarea creativității și imaginației școlarilor 

Ø exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor prin activități artistico-plastice și practice 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

     Principala activitate din cadrul proiectului este „ DIN DRAGOSTE PENTRU MAMA” - o serbare 

școlarã. Elevii vor recita poezii și cântece dedicate mamei. Înainte discutăm împreună despre im-

portanța mamei în viața oricărei ființe. Ne amintim despre rolul mamei în dezvoltarea armonioasă a 

copiilor dar și a familiei și a societății, mama fiind exemplul urmat de copii. Evidențiem sacrificiile pe 

care orice mamă este gata să le facă pentru copiii ei. Dar noi, copiii ei, i-am spus vreodată cât de mult 

o iubim și ce înseamnă ea pentru noi? Acum avem ocazia să facem asta sub forma unei serbări șco-

lare și a unor felicitări, folosind tehnici la alegere, fie cea a picturii, a desenului sau a colajului. Vom 

participa la un concurs, va câștiga elevul care va realiza cea mai frumoasă felicitare pentru mama sa. 

După ce felicitările au fost gata realizate, le-am expus pe panouri si făcând ,, Turul galeriei = , au votat

-o pe cea mai frumoasă. A câștigat felicitarea cu cele mai multe voturi. Toți elevii au fost apreciați 

pentru munca depusă cu drag pentru cele mai dragi ființe din viața lor! 

 

      Mai întâi am învâțat să facem mărțișoare, învățând cum se răsucește cu fusul, un fir alb cu unul 

roșu, o veche tradiție! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA/GRUPA: a IV-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar HOJDA SOFIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DRAGOŞ VODĂ”, MOISEI, MARAMUREŞ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

A fi mamă e cel mai minunat dar pe care Dumnezeu îl poate face unei femei. 
Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă cuvantul mamă pentru mine, aş răspunde: „Mama este 

soarele casei în care am deschis ochii spre lumină ,este tot ce-i curat şi drept în jurul nostru. 
Cuvântul MAMA îngemănează cele mai alese simţiri omeneşti: duioşie,bucurie,iertare ,speranţă şi 

nesfârşită iubire. 
SCOPUL PROIECTULUI: - dezvoltarea sentimentului de dragoste in rândul copiilor față de ființa 

care le-a dat viață și i-a crescut,mama;  
- valorificarea potențialului artistic și creativ al elevilor prin intermediul activi-

tăților artistico plastice și practice;  
OBIECTIVE : - să conștientizeze valoarea cuvântului ,mama –cel dintâi cuvânt;  

- să înțeleagă rolul pe care îl are femeia în societate,a rolului mamei în familie și în 
viața   copilului; 

 - să redea prin desen chipul mamei;  
- să confecționeze felicitări și surprize pentru mame; 

DURATA PROIECTULUI: 1 – 8 martie 2017  
RESURSE: a) umane: cadrul didactic,elevii claselor I și a III a , părinți. b) de timp: 1 săptămână  
EVALUARE :  Evalurea s-a realizat pe parcursul derulării proiectului , prin completarea unui jurnal 
de impresii.  

Elevii au primit diplome de participare . 
 Mamele şi bunicile au primit şi dilplome realizate de elevi : ,,CEA MAI BUNĂ 

MAMĂ” , ,,CEA MAI BUNĂ BUNICĂ”. 
 
 
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE:  
Confecționarea felicitărilor pentru Ziua Mamei  
2.Realizarea unei expozitii cu felicitările confecționate  
3.“Celei mai dragi fiinte- MAMA!” program artistic dedicat mamei. 

 
În perioada 1-8 martie, elevii clasei a IV-a au desfășurat activități care să marcheze atât 

începutul anotimpului renașterii cât și Sărbătoarea Mărțișorului și a Zilei Internaționale a Femeii. 
Pentru cea mai specială zi, cea a mamelor, elevii s-au pregătit cu un program de cântece și 

poezii, au   realizat felicitări, un buchet de narcise, precum și o diplomă pentru mame. 
În ora de limba română au realizat un cvintet cu tema ,,Mama”, iar în ora de AVAP au 

desenat chipul mamei. 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. 

Programul artistic a fost unul emotionant, cu lacrimi în ochii tuturor, lacrimi de fericire pentru 
fiecare mamă care-şi asculta copilul ce îşi exprima dragostea faţă de fiinţa care i-a dat viaţă, prin 
cântec, versuri, dans. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASELE I-IIII-ÎN REGIM SIMULTAN 

CADRU DIDACTIC: HRIȚAC DIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TEOFIL VÂLCU HĂNEȘTI-structura ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ PLATON CIUCĂ BOROLEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

           Pentru dragele noastre mămici am pregătit sala de clasă cu imagini sugestive și un program 

artistic interactiv cu titlul Șase pui și-o biată mamă. 

        Pe parcursul programului am interacționat cu mamele oferindu-le fel de fel de lucruri create de 

copii și buchetul de lalele trimis de editura dumneavoastră - pe suport de hârtie.   

      Copiii și-au decorat mamele cu medaliile primite și au intonat cântece închinate lor. 

        Elevii din clasa a III-a și-au înșiruit gândurile frumoase despre mame pe caiete și le-au citit. Cei 

din clasa I au scris mesaje pe felicitări făcute chiar de ei. Momentul a fost emoționant și înălțător.  

                                                                    MAMA MEA 

           Mama mea e cea mai frumoasă. Emereu veselă, harnică și grijulie. Mă iubește necondiționat 

și-mi oferă tot ce poate. Cu privirea-i caldă mă învăluie tot timpul. Mai am frați, dar mereu simt că pe 

mine mă iubește cel mai tare.Dacă aș putea i-aș da soarele sau luna, așa ca în cântecul pe care l-

am învățat la școală. 

          Mă bucur mult că e aici, mereu aici când am nevoie de ea. 

          Iubita mea mămică , tu ești inima mea care nu va înceta să bată niciodată! 

                                                                                (Bîrnu Andrei- clasa a III-a) 

MĂICUȚA MEA 

        Ce mult mi-aș dori să trăiești veșnic! 

        Să fii sănătoasă mereu, să ne spui mereu povești drăguțe, inventate de tine. Să-mi piepteni 

părul și să mă săruți pe frunte în fiecare dimineață, mulți, mulți ani de acum înainte….Să nu te sur-

prind plângând când pleci la doctor.  

       Mă rog pentru tine mamă…. te iubesc din tot sufletul meu! 

                                                                                (Ghinuță A lexandra- clasa a III-a) 

MAMĂ DRAGĂ, 

     Să știi că de azi nu voi mai greși, nu te voi mai întrista cu toate greșelile mele.Sunt mare, sunt în  

clasa a III-a, învăț bine. 

      Te iubesc mult și mi-aș dori să-ți fac cel mai frumos cadou de ziua ta….o îmbrățișare din suflet 

de copil. Sper să înțelegi cât de mult te iubesc și ce mare nevoie am de tine. 

      Te iubesc, scumpa mea mamă cu ochi ca cerul! 

Cu drag, fiul tău mai mare, SEBASTIAN. 

(AMARIȚEI SEBASTIAN – clasa a III-a ) 
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MĂMICO,  

      Sunt cel de-al patrulea copil al tău și sunt cea mai fericită fetiță. Promit să te ascult mereu, să 

învăț cât pot eu de bine și să am grijă de frații mei mai mici.Pentru că azi e 8 martie, îți ofer drept ca-

dou , toată dragostea mea. 

     TE IUBESC DIN SUFLET, MAMA MEA FRUMOASĂ ȘI GRIJULIE! 

(GALAN DENISA –VASILICA –clasa –III-a) 

     Acestea sunt câteva din gândurile copiilor de clasa a III-a. Mă bucur că am avut ocazia să le 

împărtășesc cu cei ce vor citi acest proiect. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama mea e unică!” 

CLASA/GRUPA: Mijlocie 

CADRUL DIDACTIC: Ienciu Coca-Dely 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimn. Nr.11/ Structura G.P.P. Nr. 35, Oradea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În perioada 05-08.03.2018, am desfășurat diferite activități dedicate celei mai sensibile, inimoase și 

iubitoare ființe din lume – MAMA. 

Am început săptămâna cu o frumoasă expoziție de fotografii: „Mămici minunate”, după care fiecare 

copil și-a prezentat mămică, arătându-le copiilor fotografia ei și povestindu-le de ce o iubește pe 

mami și cum își manifestă mama iubirea față de el. Momentul a fost emoționant, bucuria și 

dragostea cu care povesteau micuții mei răspândindu-se în întrega sală. După un dans în perechi, 

în timpul căruia fiecare își imagina că dansează cu mama lui, am realizat primul cadou pentru ea: o 

floare în mijlocul căreia se am lipit o bombonică de ciocolată. 

Adoua zi, după ce am început să învățăm cântecelul „Mamă, te ador”, am realizat cel de-al doilea 

cadou: un tablou decorativ, realizat pe un disc de lemn, cu un mesaj de suflet pentru mămici. Copii 

au fost  încântați să vadă că din mnuțele lor micuțe, cu un mic ajutor din partea mea, pot ieși lucruri 

minunate.  După finalizarea lor fiecare s-a gândit unde ar putea fi așezat acasă cadoul pentru mami. 

Răspunsurile au fost foarte diferite și chiar amuzante: în baie, deasupra oglinzii; pe mașina de 

spălat; pe masa de la bucătărie; la mami în cameră; pe masa unde se dă mami cu ruj..... 

A treia zi tema principală a fost decorarea sălii pentru marea petrecere cu mămicile. Entuziasmul ne-

a cuprins pe fiecare, de la cel mai mic, la cel mai mare. Am transformat sala într-o zi de primăvară, 

iar copiii și-au lipit cu multă pasiune fotografia mamei pe pătuț. Apoi am consolidat cântecelele și 

câteva versuri cu care ne-am dorit să le încântăm pe mămici și, după atâta muncă, ne-am relaxat cu 

ajutorul unui joc sportiv (preferatul copiilor mei) „Exatlonul copiilor”. 

Și, cum marea zi a sosit, pe 8 martie, ne-am adunat cu nerăbdare și emoție la petrecerea mămicilor, 

unde am cântat, am dansat, am realizat împreună cu ele o minunată felicitare, ne-am îndulcit din 

candy barul  care a fost surpriza doamnelor educatoare, atât pentru mămici, cât și pentru copii, am 

discutat și ne-am simțit minunat. 

A fost o săptămână superbă, plină de dragoste și dăruire, asemeni sufletului mamei și al copilului pe 

care-l aduce pe lume. Vă las să vizualizați momentele cu ajutorul câtorva fotografii. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: „MARTIE.......PRIN SUFLET ŞI OCHI DE COPIL” 

CLASA: I , a II–a şi a IV-a 

CADRU DIDACTIC: IENCIU LUMINIŢA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUD. ARAD 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

                                                     MAMA este începutul tuturor începuturilor 

                                                                                                         Grigore Vieru. 

ARGUMENT: 

Soseşte primăvara! Frumuseţea ei ne inundă sufletele cu căldură şi bucurie. Totul e o 

sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi văzut şi simţit.                                                                            

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. An de an de 1 Martie 

ne recăpătăm speranţa, optimismul, credinţa în mai bine şi sporul în toate. Acest triumf al reînvierii 

este invocat prin Mărţişorul pe care-l dăruim celor dragi, ca mic semn de iubire şi aducător de 

fericire.             Ziua mamei 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 activităţilor  artistico-plastice  

şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei.             

             „ Cel mai frumos şi cump cuvânt  

               Ce-l zice omul pe pământ. E mama! 

OBIECTIVE:  

Conştientizarea copiilor că tot ceea ce oferă mama pleacă din iubirea ei necondiţionată şi e o formă  

a dăruirii de sine, a jertfei. MAMA este persoana-model care trebuie cunoscută şi respectată. Toată 

dăruirea mamei trebuie preţuită. Educarea copiilor în spiritul recunoştinţei faţă de MAMA şi munca 

ei.      

            În perioada 1-11 martie, elevii au desfăşurat activităţi care să marcheze atât inceputul 

anotimpului renaşterii cât şi Sărbătoarea Mărţişorului şi a Zilei Internaţionale a Femeii. 

         Un rol esenţial în evoluţia spirituală a copilului îl are arta. Aceasta, cu atât mai mult când 

reflectă contactul cu frumuseţea mediului înconjurător.  
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Educarea gustului artistic, a sensibilităţii estetice/artistico-plastice şi literarea elevilor contribuie la 

formarea unei personalitaţi echilibrate, care va cultiva relaţii bazate pe sentimente umane, pe 

principii de etică, estetică şi echitate la locul de munca.  

Imaginaţia îndrăzneaţă figurează printre cele mai de seamă caltăţi ale omului modern. Însuşirile  

personalităţii creatoare a elevilor sunt polarizate de sensibilitatea acestora. 

           Să descoperim acest lucru şi în creaţiile copiilor noştri, în felul acesta vom regăsi nu doar 

primăverile de altădată ci ne vom regăsi şi pe noi înşine.                                                                                          

        Simbol al bucuriei, al primăverii, al florilor şi a zborului uman, al expansiunii sufleteşti creatoare, 

copilăria este determinantă pentru „scara valorică” pe care va putea urca orice om pe parcursul vieţii 

lui. Copilăria dă marele start pentru sublima competiţie a omului cu el însuşi-în propia sa devenire, 

autodesăvârşire şi afirmare ca valoare umană. Copilăria este un vis, vis pe care nimeni nu-l poate 

uita.  
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 MAMA, CEL DINTAI CUVANT  

 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT  
CLASA/GRUPA: CLASA a III-a A 
CADRU DIDACTIC: ILIE MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.169, BUCURESTI 
 

Scopul activităţii:  

· Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor;  

· Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru fiinţa care ţi-a dat viaţă;  

Obiectivele activităţii:  

· Să manifeste atitudine de preţuire şi cinstire faţă de mame, bunici, cadre didactice printr-un 

moment artistic;  

· Să memoreze/ creeze/ recite poezii şi cântece dedicate mamei; 

· Sa realizeze martisoare pentru mame, bunici, cadre didactice; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: CONFECŢIONARE MĂRTISOARE SI DIPLOME PENTRU MAMA 

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.  

Lectia incepe cu asigurarea conditiilor necesare: pregatirea materialelor de lucru (carton, 

hartie glasata, hartie creponata, lipici, foarfeca, sabloane, figurine lut). 

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.  

Elevii sunt supravegheaţi şi îndrumaţi cu explicaţii individuale, dar şi frontale. Se urmăreşte 

îndeaproape modul în care ei lucrează, acurateţea lucrării. 
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Micuții de la Grădiniţa P.N. Tazlău , Neamț au sărbătorit Ziua de 8 Martie împreună cu 

mămicile lor 

 

Copiii de la Grădiniţa” I.I.Mironescu “ Tazlău, Neamț au sărbătorit, împreună cu mămicile 

lor, Ziua mamei și sosirea primăverii prin poezii, cântece și confecționarea de felicitări.. 

„Odată cu venirea primăverii, un moment deosebit în viaţa noastră, a tuturor, este Ziua 

de 8 Martie. De 8 Martie o sărbătorim pe cea care ne-a dat viaţă, cea care ne iubeşte, ne 

ocroteşte necondiţionat şi ne călăuzeşte paşii în viaţă, mult iubita mamă. De la acest 

sens, copiii Grădiniţei au pregătit o activitate practică „Dar pentru mama”, în care au 

realizat felicitare pentru mama, au cântat, au dansat și au spus poezii special pentru 

mamele lor”. Au avut parte astăzi de o activitate mai specială cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Aceştia au desfăşurat activităţi creative împreună cu propriile lor mămici, care le-au dat o 

mână de ajutor.  

Dacă în zilele obişnuite cei mici primesc sarcini pe care trebuie să le realizeze singuri, 

astăzi au avut posibilitatea de a primi ajutor din partea mămicilor, care au decupat şi 

colorat alături de ei sub îndrumarea doamnei  educatoare.   

„Încercăm să realizăm o activitate împreună cu părinţii, mai precis cu mămicile, dat fiind 

faptul că mâine este Ziua Mamei. Ne pregătim să realizăm felicitarea, toți copiii sunt 

nerăbdători, dornici să înceapă treaba împreună cu mama lor dar totodată sunt fascinați 

că mama lor este aproape de ei și că vor lucra cea mai frumoasă felicitare cu care se vor 

mândri lui tati. Este și o întrecere între mămice, ceea ce-i fac pe copii să devină activi, să

-și ajute mama cu mult devotament și dăruire, încurajând mama mereu: “Hai mami că 

poți să faci cea mai minunată creație a ta! Să fie cea mai frumoasă felicitare ,i-o arătăm 

lui tati să-l înveselim. După jumătate de oră de muncă, emoție, bucurie și lacrimi de 

fericire, felicitările sunt terminate și sunt puse la uscat de doamna educatore. 

După ce şi-au îndeplinit sarcinile împreună cu cei mici, părinţii au asistat la un scurt 

program artistic oferit de către copii.  

Mămicile s-au dovedit a fi foarte încântate de invitație, văzând astfel cum se derulează o 

activitate alături de copilași. Cei mici au fost și ei foarte bucuroși, deoarece clipele min-

unate petrecute împreună cu părinții fac mai mult decât orice pe lume. 

 Activitatea a fost coordonată de doamna educatoarea Ionescu Elena Carmen. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a IV- a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar, Ioniță Titiana - Carmen 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Nămoloasa 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

SCOPUL: Sărbătorirea mamelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 

OBIECTIVE:

· să participe activ la toate activităţile propuse; 

· să dovedească cât de bine își cunosc mama; 

· sã-și exprime sentimentele fațã de mamã; 

· sã realizeze o felicitare pentru mame. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

1. Jocul - ,,Cât de bine ne cunoaştem?”.  
           Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă. Elevii aşteaptă părinţii aşezaţi în bănci, iar pe 
fiecare bancă au câte o floare ce va fi dăruită mamelor. Elevii şi părinţii sunt aşezaţi faţă în faţă 
pentru realizarea jocului. Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”. Atât pãrintele cât și copi-
lul va trebui sã rãspundã la aceeași întrebare (pãrintele/copilul scrie rãspunsul pe foaie). Se vor con-
frunta apoi rãspunsurile.  
                După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor. 
       2.Felicitare și diplomă pentru mama – activitate practică; 

  După ce doamna învăţătoare le prezintă modelul felicitării şi modul de realizare, elevii  
împreună cu mămicile realizează felicitarea. 
            Materiale: hârtie cartonatã, foarfecă, lipici, carioci, șablon – buchet de flori (realizat anterior), 

perforatoare cu model, flori din hârtie (realizate anterior). 

           Apoi, aceștia vor împodobi cât mai frumos „Diploma pentru mama”. 
3. Dulceață de suflet pentru mama – activitate practică; 

          Materiale: hârtie cartonatã tãiatã fâșii, foarfecă, lipici, carioci, borcan mic cu capac. 
          Elevii își pun pe hârtie sentimentele, gândurile, emoțiile ce le simt față de mame, realizând un 
”borcan cu dulceață de suflet”. 
           Aceste trei daruri de suflet: felicitarea, diploma și borcanul cu dulceață, le vor dărui celor mai 
dragi ființe din viața lor. 

4. Program artistic – ”E ziua ta, mămică dragă!” 
   Prezentarea unui program artistic: cântece şi poezii închinat mamelor. 

          Elevii pregătesc împreună cu doamna învăţătoare câte o cafea şi o prăjitură ce o vor oferi 
mamei, ei având misiunea de a le servi cât mai frumos. În timp ce mămicile servesc cafeaua, 
doamna învăţătoare le prezintă un power point despre importanţa zilei de 8 Martie. 
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 TEMA ACTIVITÃȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: IORDACHE CLAUDIA-DANA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: ȘCOALA GIMNAZIALA  URECHEȘTI, JUD. BACÃU 

SCOPUL: afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: poezie, cântec, picturã, abilitãți practice 

OBIECTIVE: 

 -sã interpreteze corect și expresiv cântecele; 

 -sã recite poezii închinate zilei de 8 Martie; 

-sã realizeze felicitãri de 8 Martie în funcție de personalitatea fiecãruia; 

-sã participe cu interes la activitatea propusã  

DESFÃȘURAREA ACTIVITÃȚII: 

    “Cel mai frumos și scump cuvânt, 

     Ce-l are omul pe pãmânt 

     E mama. 

     Sub soare nu-i niciun cuvânt 

     Atât de drag și-atât de sfânt 

     Ca mama.” 

     Dacã albul ghioceilor abia rãsãriți se strecoarã în sufletele noastre și dacã în ochii noștri inundã 

iubirea este pentru cã purtãm în noi o pãrticicã din MAMA. 

     Au cântat-o poeții în versurile lor, o cântã și copiii, slãvind grija ei necontenitã, nopțile nedormite, 

imensa bucurie de a trãi pentru a se dãrui. 

    Elevii clasei a III-a s-au gândit sã-și arate recunoștința pentru cea mai dragã ființã printr-o 

activitate închinatã acestui dulce chip al iubirii pe pãmânt. 

    Activitatea “Mama, cel dintâi cuvânt” a debutat prin intonarea unor cântece dedicate zilei de 8 

Martie.S-au recitat și poezii cu tema “Mama…doar mama”. Apoi au vizionat o prezentare power 

point despre semnificația zilei de 8 Martie. 

   Elevii au realizat apoi felicitãri pentru mamele lor folosind diferite tehnici și materiale. 

   Fiecare elev s-a strãduit sã realizeze o lucrare cât mai deosebitã cu gândul și sufletul la mama sa. 

   Am realizat apoi turul galeriei, elevii analizându-și propria lucrare și pe cea a colegilor. 

   La sfârșitul activitãții toți elevii au fost recompensați primind medalii și diplome pentru lucrãrile 

realizate în cadrul activitãții “Mama, cel dintâi cuvânt”. 
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

TEMA ANUALA: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 

TEMA PROIECTULUI:„SURPRIZE DIFERITE, MAMEI OFERITE” 

GRUPA „Fluturașilor” - Mijlocie 

CADRU DICACTIC: Educ. Iștoc Cecilia 

UNITATEA DE INVATAMANT: Grădinița P.N. „Sfânta Maria” – BRĂILA 

DURATA: o săptămână 

SCOP: 

o Sensibilizarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de cea mai 

iubită fiinţă - MAMA, 

o exersarea capacităţilor de a-şi exprima ideile şi sentimentele prin diferite mijloace artistice   

Deoarece luna martie a început, prima lună de primăvară, luna în care natura renaște și razele 

soarelui încep să ne încălzească sufletele iar ziua femeii se apropie cu pasi repezi, noi preșcolarii 

din grupa ,,Fluturașilor,, ne-am gândit să îi dedicăm mamei activitățile noastre din grădiniță. Cum 

dragostea în toată splendoarea ei, se arată doar prin fapte, copilașii și-au pregătit mânuțele 

pricepute, glasurile, atenția pentru a-i dărui mamei, prin toate surprizele pregătite pentru ea, o 

părticică din inima lor, 

Discipline implicate în proiect: - Domeniul limbă și comunicare - Domeniul estetic și creativ(educație 

muzicală,educație plastică –pictură) - Domeniul om și societate (activități practice și elemente de 

activitate casnică) Domeniul psiho-motric 

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

DEC - ,,De ziua mamei” – învățare cântec pentru mama - să intoneze  cântecul respectând linia        

            melodică și mișcările sugerate de text; 

DLC -  „De ziua mamei” . memorizare – să recite poezia frumos si expresiv; 

DȘ-AM+DOS -  „O inimă, 2,3\ O felicitare dacă vrei” – să numere în limitele1-3; să realizeze o 

felicitare      

                            pentru mama; 

DOS – „Laleaua în vază”- să decupeze prin înțepare florile; să asambleze toate elementele 

necesare; 

           (vaza a fost pregătită în cadrul ALA-artă) 

DPM – Dans tematic „Omleta de ouă de broască țestoasă”– Pași de dans. – să execute pașii de 

dans                                                       în ritmul cerut de melodie. 

În cadrul ALA: Bibliotecă - am învățat poezii închinate mamei; 
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Arta - Am pregatit coifurile pentru bucătari, purtate ca recuzită la serbare; am pictat vaza cu flori; 

Momentele de mișcare si destindere le-am dedicate cu multă bucurie si plăcere pașilor de dans 

„Bucătarii veseli”-(fantezie coregrafică) 

Toate roadele activităților noastre au fost oferite mamelor în cadrul spectacolului închinat mamelor, 

spectacol intitulat „ÎN BUCĂTĂRIE MULTĂ BUCURIE, OFERITĂ MAMĂ ȚIE” 
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TEMA ACTIVITĂȚII : 8 MARTIE - ZIUA MAMEI  

CLASA :  I- a  și a – IV-a 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar, JELER CRISTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ : ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT- STRUCTURA SĂLCUD 

JUDEȚUL : MUREȘ 

 

 

,,O mama este acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită de  nimeni,, Cardi-

nal Mermilod 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

          Mama este, fără îndoială cea mai importantă şi unică fiinţa a vieţii noastre. Datorită ei 

deschidem ochii spre lume şi soare, prindem aripi în zbor şi ne trăim propriul destin. 

        Cu ocazia zilei de „8 Martie”, elevii claselor I-a și a IV-a și-au surprins mămicile cu un program 

artistic format din cântece și poezii dedicate lor, precum și prin sceneta ,, IEDUL CU TREI CAPRE,,. 

Acestea au fost foarte încântate și emoționate de fiecare declarație pe care au primit-o. 

        La sfârșitul programului fiecare copil a dăruit o floare mamei, iar înmânarea felicitărilor con-

fecționate la orele de abilități practice a constituit momentul de încheiere al activității. 

      Prin participarea copiilor la aceste activităţi, aceştia pot descoperi sensibilitate şi frumuseţe, o 

lume a bucuriei plină de culoare şi bunătăte, vor fi fermecaţi şi totodată uimiţi, de cât de creativi şi 

pricepuţi pot fi. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: JURCA GEORGETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ,,AVRAM IANCU,, ABRUD 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

„E ZIUA TA, MĂMICO!” 

Argument: 

 Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mărţişor. La începu-

turi, potrivit primelor atestări,mărţişorul a fost un fel de amuletă din şnur alb-roşu sau alb-negru, pe 

care mamele îl împleteau şi îl legau de încheietura mâinii copiilor şi a fetelor încă de la răsăritul 

soarelui, exact pe 1 martie. Ca gestul să capete o mai mare încărcătură magică, de şnur se atârna 

un bănuţ din argint sau din aur ori o piatră găurită. Metalele nobile erau considerate curate, deci 

având puterea de a purifica, de a aduce sănătate şi noroc. Dar nu erau folosite  decât pietrele 

găurite de râu sau de timp, deci cele care aveau legătură misterioasă cu lumea nevăzută. 

 În  cinstea acestor zile, 1 Martie, 8 Martie am organizat mai multe activităţi: confecţionări de 

mărăţişoare şi felicitări, serbări dedicate zilei de    8 Martie. 

Durata proiectului: 29 martie – 8 martie 2018 

Grup  ţintă: elevii a- IV-a B 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Echipa de proiect: 

Învăţători: Jurca Georgeta  

Resurse materiale: hârtie, materiale din natură, creioane colorate, carton, hârtie glasse, hârtie 

creponată, etc. 

Scopul proiectului  

 Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie. 

Obiectivele proiectului: 

 1.Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 

             2.Să recite versuri închinate mamei; 

             3.Să intoneze cântece dedicate mamei; 

             4.Să ofere mărţişoare mamelor. 

               Locul de desfăşurare: sala de clasă, holul şcolii 

        Metode  de evaluare:        

           -expozitie cu mărţişoare şi felicitări; 

           -cântece și versuri dedicate mamei; 

           -album foto. 
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             TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  

ACTIVITĂŢII 

LOCUL DES-

FĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1 Confecţionarea 

mărţişoarelor 

Sala de clasă 

 

 

29 03 

Jurca Georgeta 

2 Confecţionarea  felic-

itărilor pentru 8 Martie 

Sala de clasă 1-3.03 Jurca Georgeta 

 

3 Expoziţie cu mărţişoare şi 

felicitări 

Holul şcolii 4.03 Jurca Georgeta 

 

4 Semnificația zilei de 8 

Martie 

Sala de clasă 7.03  

Jurca Georgeta 

 

5 „E ziua ta, mămico!” 

cântece și poezii dedicate 

Sala de clasă 8.03 Jurca Georgeta 
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,,MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT!” 

SERBAREA CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE ,PRILEJ DE BUCURIE SI SPERANȚE!! 

TEMA ACTIVITĂȚII: DRAGĂ MAMA…PENTRU TINE NOI CÂNTĂM! 

ȘCOALA: GIMNAZIALĂ BÎRSA ,JUD.ARAD 

CLASA :I 

CADRU DIDACTIC:JURCA RAMONA TEODORA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

,,Dumnezeu nu a putut fi peste tot si de aceea a creat mamele.” 

Rudyard Kipling 

Primăvara… este începutul unui nou ciclu de viață,atât pentru regnul animal cât si pentru cel vege-

tal,cu alte cuvinte totul revine la viață și cum altfel ar fi putut debuta acest anotimp si la școala no-

astră dacă nu cu sarbătorirea celei mai scumpe ființe din lume:MAMA,care este chiar esenta vietii. 

Serbarea  de 8 Martie  ,a fost pregatită cu multă emoție de către elevii clasei I de la Școala Gimnazi-

ală din Bîrsa ,jud. Arad.Cu aproape o lună in urmă am început pregătirile:poezii,cântece si cadouri 

confecționate chiar de ei in orele de AVAP si MM.  

Înca de  dimineața am simtit emotia adevarată pe chipurile si in sufletele copiilor,însa acestea au 

dispărut…încet ,încet odata  cu apariția fiecarei ,mămici.  
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O floare pentru mama!! 
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TEMA ACTIVITĂȚII:       „Din dragoste, pentru mama” 

CLASA:                           a IV-a C Step by Step 

CADRU DIDACTIC:        Prof. Komendat Livia Claudia   

                                         Prof. Guțu Felicia Nicoleta 

UNITATEA ȘCOLARĂ:   Colegiul Național „Traian Lalescu”, Reșița, Caraș-Severin 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

              8 Martie este o zi minunată pentru copii și pentru mamele acestora, zi ce ne oferă prilejul 
de a pune mama, ființa cea mai dragă, în centrul atenției.  

              Anul acesta, împreună cu copiii, am ales să realizăm activități inedite și atractive, prin care 
să le sărbătorim, în sânul clasei noastre.  

              Mamele au fost întâmpinate de glasuri încărcate de emoție ce au interpretat un cântec 
închinat ființei care ne-a dat viață. 

               

Urmând specificul clasei step by step, am ales să deschidem patru centre de activitate: CITIRE, 
SCRIERE, MATEMATICĂ ȘI CONSTRUCȚII. Fiecare centru a avut sarcini de lucru bine stabilite. 

CITIRE: „Găsiți cât mai multe însușiri, pentru a o caracteriza pe MAMA. Realizați un poster!”

 

SCRIERE: ”Alcătuiți, în lanț, un enunț, prin care să redați cât de importantă este mama. (Fiecare 
membru al echipei continuă propoziția începută de cel dinaintea sa, scriind un sigur cuvânt și 
folosind o altă culoare.).” 
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MATEMATICĂ: Fără a pune mâna și ajutat de membrii echipei tale, construiește o piramidă: folosind 
6 pahare/ 10 pahare. COMPLICĂ JOCUL! Construiește o piramidă, respectând următoarele cerințe: 
pe primul rând aranjează numerele  de la 2000 la 3000, în ordine descrecătoare, pe al doilea  rând 
folosește numere pare, pe al treilea rând folosește numere impare, în vârf așază paharul cu cel mai 
mic număr format din 4 cifre diferite.” 

 

CONSTRUCȚII: „Folosind figuri geometrice, realizăți-vă reciproc portretul!”.  

După rezolvarea sarcinilor, echipele și-au prezentat creațiile.  

  

   Momentul de relaxare - cel care marchează rotirea la următorul centru de lucru - s-a realizat prin 
dans. La final, după ce mămicile și-au primit cadourile lucrate cu multă grijă de fiecare dintre copiii 
noștri, toată lumea a fost răsplătită cu o recompensă dulce, dulce. Toate mamele au fost în „al 
nouălea cer” 
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TEMA ACTIVITÃȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

GRUPA: MARE B 

CADRU DIDACTIC: VATAMANU MARINELA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI BUSUIOC”/ GPN NR.6 PAȘCANI,JUD. IAȘI 

TEMA: BUCHEȚELE, BUCHEȚELE 

 

DESFÃȘURAREA ACTIVITÃȚII: 

      COPIII ÎN CADRUL ACTIVITÃȚILOR LIBER ALESE AU COLORAT BUCHETUL DE LALELE, 

AU MUCHIAT FOAIA PE LINIA PUNCTATÃ REALIZÂND ASTFELBUCHETUL, PE CARE AU DO-

RIT SÃ LIPEASCÃ ȘI O INIMIOARÃ, AȘA ARÃTÂNDU-ȘI DRAGOSTEA FAȚÃ DE MAMA. 

       LA ÎNTÂLNIREA DE 8 MARTIE COPIII ÎMPREUNÃ CU MAMICILE AU CONFECȚIONAT UN 

BUCHET DE FLORI DIN HÂRTIE COLORATÃ ȘI ÎMPREUNÃ CU CÂNTECE ȘI POEZII COPIII AU 

OFERIT ACELE BUCHETE LALELE. 
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Profesor învățământ primar LĂCĂTUȘ CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IONEL TEODOEREANU” 

BUCUREȘTI 

„PENTRU MAMA, DRAGA MEA!” 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului : „PENTRU MAMA, DRAGA MEA!” 

Tipul activității principale din cadrul proiectului: concurs  

Domeniul în care se încadrează proiectul:  

§ Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 

Numãr participanți la proiect: 34 elevi, clasa I 

B. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Numãr de elevi și numãr de cadre didactice implicate: 34 elevi, 1 cadru didactic; 

b. Beneficiarii: - direcți: elevii 

-indirecți: cadre didactice, pãrinți, comunitate  

c. Activitãți propuse, în ordinea în care se vor desfãșura: 

Ø Întocmirea proiectului  

Ø Popularizarea proiectului 

Ø „Pentru mama, draga mea!” – activitatea principalã 

Ø „Suntem mândri cu ce-am lucrat!” 

Ø „Culegem roadele muncii noastre!” – jurizarea lucrãrilor 

Ø Evaluarea și diseminarea proiectului 

d. Descrierea activitãții principale: 

     Principala activitate din cadrul proiectului este „Pentru mama, draga mea!”. Proiectul educațional 

„Pentru mama, draga mea!” urmărește dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai 

mici dintre noi, a copiilor, față de ființa care le-a dat viață, cel mai drag element al orânduirii lumești, 

MAMA. Elevii își pot exprima trăirile pentru cea mai dragă ființă prin intermediul activităților de pic-

tură, desen și al activităților practice. 

 C.PREZENTAREA PROIECTULUI 

Argument justificare, context (analiză de nevoi)   

          „Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recunoștință, cum n-au nici la iubire.” (Hortensia 

Papadat - Bengescu) 

  Un proverb evreiesc spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”. 

Mama este ființa care îl iubește și îl ocrotește pe copil necondiționat. Mama nu este niciodată cu 

adevărat singură în găndurile sale. Ea întotdeauna se gândește de două ori: o dată pentru ea și o 
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dată pentru copilul ei. 

Prin activitatea de creație copiii se dezvoltă frumos. Procesul de creație este asemeni muzicii, 

care încântă auzul și sufletul cu rapiditate și forță extraordinară. 

Arta creației îi face pe copii mai siguri pe gândurile lor, mai buni la suflet. Ei își vor putea ex-

prima trăirile și sentimentele cu mai multă ușurință și convingere. Prin acest concurs le oferim 

copiilor posibilitatea de a-și exprima gândurile și sentimentele de iubire și respect față de mamele 

lor. 

Proiectul educațional „Pentru mama, draga mea!” urmărește dezvoltarea sentimentului de 

dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, față de ființa care le-a dat viață, cel mai drag 

element al orânduirii lumești, MAMA. 

Scopul proiectului: valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activi-

tăților artistico-plastice și practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce 

exprimă ziua mamei. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Ø Promovarea creativității și originalității în demersul didactic 

Ø dezvoltarea creativității și imaginației școlarilor 

Ø exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor prin activități artistico-plastice și practice 

Ø realizarea unui schimb de experiență benefic școlarilor și cadrelor didactice 

Durata proiectului: Martie 2018 

Descrierea activităţilor: 

Titlul activităţii: „Pentru mama, draga mea!” 

Scolarii sunt invitați la concurs unde își vor da frâu liber imaginației și vor participa la cele 

două secțiuni: 

Secțiunea I: Creații plastice (desen, pictură) 

Secțiunea II: Felicitări, colaj 

     Se va realiza o expoziție cu produsele copiilor. 

Titlul activităţii: „Suntem mândri cu ce-am lucrat!” 

În cadrul acestei activitãți se va organiza o expoziție cu lucrãrile copiilor pentru a putea fi 

admiratã de persoane interesate:  elevi, cadre didactice, pãrinți, comunitate.   

Titlul activităţii: „Culegem roadele muncii noastre”   

Membrii comisiei de evaluare vor analiza cu atenție lucrările și vor acorda premii în funcție de 

numărul de participanți, secțiunile concursului. Se vor acorda premii și mențiuni, diplome de 

participare, tuturor participantilor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,, MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT “ 

CLASA:   a II-a  A 

CADRU DIDACTIC: LAKATOS ANTON CAROL  

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ,,LUCIAN BLAGA - JIBOU” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfăşurat în data de 8 Martie 2018, activitate la care au patricipat elevii clasei 

a II-a împreună cu părinţii acestora .  

S-a realizat o expoziţie intitulată ,, MAMA MEA E CEA MAI FRUMOASĂ “, expoziţie la care u 

participat cei 30 de elvi ai clasei . Cu ajutorul paletei de culori , elevii şi-au desenat mama, desene 

care au surprins placut atât mamele cât şi taţii elevilor din clasa a II-a A. În urma acestei expoziţii 

elevii au fost felicitaţi şi  premiaţi de către învăţătorul clasei .  

Activitatea a avut un impact plăcut asupra elevilor şi părinţilor ceea ce ne face să repetăm 

aceste activităţi şi în anul ce urmează. Vă trimit câteva poze din cadrul activităţii pentru a demonstra 

cele spuse mai sus. Mulţumim pentru sprijin  Smart Education ON S.R.L.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: A III- A D 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DAR DIN SUFLET PENTRU MAMA 

Mama este prima noastră legătură cu această lume, ființa cea mai iubită și îndrăgită de pe 

Pământ de către puii 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 ne-

condiționată 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 un ghiveci cu flori pe care l-au oferit mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Mărțișoarele au fost confecționate folosind diferite materiale și tehnici de lucru: hârtie, carton, 

fetru, fire, nasturi, ciucurei, mărgeluțe pentru decorat,, panglici, foarfeci, ștanțe, lipici iar ca tehnici: 

tăiere, decupare, îndoire, lipire, înșirurire, ștanțare. 

Copiii au lucrat cu mare drag potcoave norocoase, chipuri de fetițe pe care le-au împodobit 

cu mărgeluțe sau năsturei, cărticele din fetru, buburuze și albinuțe din ciucurei pe care le-au lipit pe 

frunzulițe, felicitări pentru mămici.  

Ghivecele pentru mămici le-am realizat din hârtie, pe care copiii au decupat-o, au îndoit-o, au 

lipit-o și au realizat niște lucrări foarte frumoase pe care le-au oferit cadou mamelor lor. 

Răsplata a fost pe măsura efortului lor depus cu mare drag pentru ființele cele au dragi lor, 

MAMELE. Cu toții sunt niște câștigători.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: PREGATITOARE 

CADRU DIDACTIC: Lazar Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI NR 188 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

 

Activitatea dedicata debutului primaverii s-a desfasurat cu gandul si sufletul catre fiinta cea mai dra-

ga noua ,,mama’’. 

Aceasta a fost organizata pe echipe avand finalitatea muncii implinite astfel: 

1.Grupa ghioceilor -a realizat martisoare pe care le-a daruit mamelor de 1 Martie 

2.Grupa toporasilor -a realizat felicitari de 8 Martie ce au fost daruite mamei cu mare drag 

 

De asemenea am participat si la o activitate dedicata anotimpului primavara unde fiecare copil a ve-

nit sa ne prezinte caracteristici esentiale ale acestui anotimp finalizate prin diverse lucrari. 

Am alcatuit si un tablou cu lucrarile elevilor. 

,,E prima zi de primavara, ultima zi din iarna 

Natura e o taina, se imbraca cu o haina de flori 

Nuante, culori, privighetori, rate salbatice, berze, cocori 

http://Versuri.ro/w/uzs6  

Planeaza pe sol, fac cuiburi, se-ntorc din tarile calde 

Si nucul inmugureste, vorbeste cu vantul 

Il slavim pe Dumnezeu ca le-a facut cu cuvantul’’ 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Din suflet pentru mama 

CADRU DIDACTIC:Prof. înv. primar.LICĂ CLAUDIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”REGINA MARIA” Sibiu 

DATA:  7- 8 martie 2018 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă 

NUMĂR DE PARTICIPANȚI: 33 elevi 

DURATA  ACTIVITĂȚII: 4 ore 

SCOP:   exprimarea sentimentelor pentru mama prin intermediul textului imaginativ; stimularea 

creativității prin intermediul abilităților practice. 

OBIECTIVE: 

- să cunoască citate referitoare la mama ale marilor personalități din domeniul culturii; 

- să manifeste creativitate în alcătuirea textelor despre mama; 

- să participe cu interes la crearea tablourilor pentru 8 Martie; 

TIPUL ACTIVITĂȚII:integrată(AVAP,LR,MM) 

EVALUARE:analiza produselor finale ale activității. 

DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII 

 

  Activitatea a debutat cu vizionarea unui power-point cu titlul”Mama,începutul tuturor 

începuturilor” și au fost aprofundate informațiile mai puțin cunoscute de elevi. 

   Apoi au fost analizate darurile primite de la Zâna Primăvară în mai multe coșulețe(materiale 

necesare pentru realizarea cadoului pentru mama)..Elevii au fost provocați să răspundă la 

întrebarea:”Ce cadou ar putea fi...?” 

   Fiecare coșuleț a fost lăsat în dar unui rând de elevi ,iar aceștia au ales materialele necesare 

pentru a crea agenda- inimioară pentru mama și tabloul(pe bănci au avut 

foarfeca,aracet,penarul, cartoane A 4 colorate și coli A 4 colorate.)..Agenda-inimioară se 

deschide sub forma unui trifoi cu patru foi.Ea conține patru pagini pe care fiecare elev le-a 

completat astfel: citate despre mama selectate din power-pointul prezentat,brainstorming 

provocat cu ajutorul cuvântului mama,scurtă descriere a unui moment deosebit petrecut 

impreuna cu mama și desen pentru mama.. 

   Au fost realizate apoi tablourile ”Flori pentru mama”. 

   S-a realizat o expoziție cu produsele finale și cele mai apreciate lucrări au fost premiate. 

   Toti elevii au fost răsplătiți cu stickerele ”Florile zâmbărețe”. 
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DIN SUFLET PENTRU MAMA! 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Din suflet pentru mama! 

GRUPA: Mijlocie(Copăceii) 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Lința Cristina –Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P. Riki-Priki Reșița, Caraș-Severin 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate practică  

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

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

- să identifice materialele de pe măsuțe; 

 - să-și formeze deprinderi de asamblare , lipire;  

- să compună felicitarea  prin lipirea elementelor;  

- să urmărească explicațiile și demonstrația educatoarei;  

- să aprecieze obiectiv lucrarea proprie precum și lucrările colegilor; .  

METODE ȘI PRIOCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,; 

MIJLOACE DIDACTICE: o bucată de carton alb, petale decupate din carton roșu, buburuză din 

material lemnos , frunză de trifoi,  mesaj pentru mama, lipici. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

MOTTO: 

  Cea mai frumoasă  vorbă-n lume/ Cel mai iubit, mai dulce nume/ E mama./ Sub soare nu-i 

nici un cuvânt/ Atât de drag şi atât de sfânt/ Ca mama. 

Activitatea de 8 Martie a fost declanşată printr-o discuţie începută de către copii și 

educatoare, când unul dintre ei a adus la gradiniță un buchet de ghiocei. Spunându-le ca ghiocelul 

este vestitorul primăverii unii copii  și-au amintit  că mamicile își vor serba ziua  (,,Ziua Mamei”) şi au 

propus să le facem o surpriză împreună. Răspunzând  interesului copiilor în privinţa surprinderii 

mămicilor şi a  sărbătoririi acestora în data de 8 Martie, am planificat activitatea ,,Din suflet pentru 

mama”. 

Activitatea s-a desfășurat în data de 8 Martie, cu un număr de 14  preșcolari în sala de grupă. 

Aceștia au realizat felicitări pentru mămici folosind materiale și tehnici specifice activității practice. 

Activitatea s-a realizat frontal, fiecare preșcolar dându-si interesul și sârguința de a realiza o 

felicitare pentru mama mult iubită. Fiecare preșcolar a avut ca suport o bucată de carton alb îndoit 

pe care au lipit petalele roșii decupate. După asamblarea florii au lipit frunza de trifoi pe care au 

atașat o buburuză. La final au lipit în interiorul felicitării un mesaj pentru mama. 

În incheierea activității, micii preșcolari s-au putut lăuda cu munca lor analizându-și  împreună 

lucrările și concluzionând că mama va fi foarte fericită si va fi mândra de copilul ei. 
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LICEUL TEORETIC ”DUILIU ZAMFIRESCU” 

ODOBEȘTI 

 

 

FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 

Denumirea activității: Daruri pentru mama 

Clasa: a III-a B 

An școlar: 2017-2018 

Prof. înv. primar: Lucica Dumitru 

Scopul: 

 *familiarizarea elevilor cu munca în echipă; 

 *sensibilizarea afectivă; 

 *realizarea unor lucrări originale, interesante; 

 *dezvoltarea simțului critic, precum și autocritic. 

Obiective: 

· să cunoască insemnătatea zilei de 8 Martie; 

· să compună texte cu mesaje închinate mamei; 

· să transforme fructele în personaje simpatice; 

· să realizeze colaje și felicitări originale; 

· să manifeste interes pentru desfășurarea activităților ; 

· să foloseacă materialele puse la dispoziţie în mod corect. 

 

Desfăsurarea activității: 

     Activitatea va debuta cu o discuție despre însemnătatea zilei de 8 Martie, prezentarea unor texte 
literare.  

     Elevii vor citi aceste texte, le vor analiza și vor sintetiza mesajele, completând fișele de lucru. 
Activitatea se va desfășura sub atenta supraveghere a cadrului didactic. 

     La sfârșit, elevii vor realiza felicitări și colaje, pe care le vor oferi mamelor, vor fi integrate noțiuni 
de Arte vizuale/ Abilități practice. Lucrările vor fi apreciate, apoi  se va realiza o expoziție în holul 
școlii. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA: a II a  

CADRU DIDACTIC: prof. LUNGU DIANA FLORENTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALA NR 2 LIVENI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

În urma primirii anunțului conform căruia am fost informată cu privire la desfășurarea 

simpozionului cu tema ,, Mama, cel dintâi cuvânt”, am decis să îmi informez și colectivul de elevi în 

vederea unei potențiale participări.  

Atât elevii cât și părinții au fost înștiințați cu privire la regulile de participare dându-și 

consimțământul în vederea derulării concursului. 

 Următorul pas în activitatea noastră a fost stabilirea numărului de participanți, și înscrierea 

efectivă. 

 La începutul lunii martie, confom calendarului stabilit am organizat concursul de felicitări și 

mărțișoare. În cadrul acestui concurs elevii au avut nevoie de hârtie colorată, foarfece, lipici, 

creioane colorate sau carioci și un element care să îi ajute să își personalizeze lucrarea, plus 

imaginație și bunăvoință. Primul pas a fost stabilirea tipului de lucrare, felicitare sau mărțișor, apoi 

fiecare elev și-a creat lucrarea după proriile-i doleanțe. Timpul de lucru pe care l-am stabilit 

împreună a fost de 60 de minute, participanții încadrându-se în limita de timp stabilită. 

Evaluarea lucrărilor s-a realizat împreună și cu celilalți elevi din clasă, fiecare punând o bulină 

colorată în dreptul celei favorite, neștiind care este autorul aceleia, însă ultimul cuvânt l-am avut eu 

ca și cadru didactic, alegând patru dintre lucrări care să ocupe primele patru poziții ale 

clasamentului, ținând cont bineînțeles și de părerea juriului minor. 

Prin realizarea acestei activități am urmărit ca elevii să își dezvolte creativitatea, imaginația și 

spiritul către artele frumoase, obiective ce au fot atinse cu brio de căre toți participanții. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: “MULȚUMESC, IUBITĂ MAMĂ!” 

CLASA/GRUPA: A III-A și  A IV-A 

CADRU DIDACTIC: MAFTEI VIORICA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL, STRUCTURA PRIMARĂ SLOBOZIA 

                                       JUDEȚUL IAȘI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

     “ Avem o singurã mamã și o singurã viațã.Nu aștepta pânã mâine sã-i spui mamei cã o iubești! 

       An de an sărbătoarea de,,8 Martie” ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în mai bine şi 

spor la toate. Din încleştarea frigului cu razele soarelui,a întunericului cu lumina după ultimele 

zvârcoliri din zilele babelor, învinge viaţa, primăvara, soarele. Acest triumf al reînvierii şi regenerării 

nu putea fi invocat decât prin ,,Mărţişor” pe care îl dăruim celor dragi la ,,început de primăvară”. 

Păstrarea tradiţiei populare specific românească de a întâmpina anotimpul primăvara oferind celor 

dragi (şi nu numai), un simbol de suflet - mărţişorul, favorizează dezvoltarea personală a copilului, 

atitudini de altruism, înţelegere, gândire pozitivă nediscriminatorie. Viaţa copiilor, educaţia şi ex-

istenţa lor depind de noi, de adulţi, în special părinţi şi educatori. În cinstea acestor zile, 1 Martie, 8 

Martie am organizat mai multe activităţi: confecţionări de mărţişoare şi felicitări, serbări dedicate zilei 

de 8 Martie.  

CONȚINUTUL  PROIECTULUI 

֍ “Dumnezeu nu a putut fi peste tot, drept care a creat mamele...” 

Cunoasterea istoricului Zilei Mamei si a calendarului obiceiurilor lunii martie; 

֍“Tot ceea ce sunt sau sper sã ajung, datorez îngerului meu, mama » 

  Crearea unor texte în versuri sau prozã inspirate de cea mai dragã ființã de pe pãmânt, mama,pe 

fond muzical (cu selectia celor mai frumoase cântece despre mama.)și selectarea celor mai reușite 

texte pentru înserarea în revista școlii. 

֍“Mama-i cel mai dulce chip 

  Al iubirii pe pãmânt ! » 

Concurs de lucrãri plastice/colaje realizate pe aceeași temã. 

“Nu trece nimic peste iubirea de mama!”   

Confectionare de felicitari si alte mici daruri cu materiale strânse din natura ce vor fi oferite mamelor, 

bunicelor, cadrelor didactice de 8 Martie       

֍“E ziua ta, mãmico !” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, urmat de vizitarea expoziției cu lucrãrile realizate 

de elevi cu acest prilej și oferirea darului pregãtit de fiecare copil și a Diplomei pentru cea mai buna 

mama(fiecarei mame). 

METODE DE EVALUARE: 

· Portofoliul si concursul 

· Evaluarea se va realiza  pe parcursul derularii proiectului, prin chestionare  
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și completarea unui jurnal de impresii; 

· Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți;             

DISEMINAREA PROIECTULUi 

· Se vor colecta impresii ale elevilor, pãrinților, bunicilor, cadrelor didactice și vor fi publicate 

alaturi de cele mai reușite texte și desene realizate cu acest prilej; 
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                                                                                       MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Cea mai scumpă de pe lume” 

GRUPA: Mare B 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 - Timişoara 

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; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie şi floarea din material textil; 

 Să deseneze din imaginaţie pe mama sau familia (la alegere); 

 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 chipul mamei pentru colorare; foi de desen pentru desenul liber; 

hârtie colorată roşie 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, desen şi lipire: „Cea mai scumpă de pe lume”; 

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 chipul mamei, alegându-şi  culorile potrivite. Al doilea grup realizează o felicitare-

mărţişor de 1 Martie. Al treilea grup desenează liber mama sau familia, la alegere. 

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

cele afirmate. 
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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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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

1. Titlul activității: ,,De ziua ta, mămico!” 
2. Coordonator activitate:  

 profesor înv. primar Mariana Melnic 
3. Data desfășurării: 08 martie 2018 
4. Durata activității: 2 ore 
5. Grupul țintă: elevii clasei I G 
6. Parteneri implicați: Comitetul de părinți, părinții elevilor, Smart Media Education 
7. Obiective: 
 Utilizarea corectă a instrumentelor și tehnicilor de realizare a unei felicitări pentru mama 
 Dobândirea cunoștințelor legate de semnificația sărbătorii de 8 Martie 
 Dezvoltarea dragostei şi a respectului pentru mama, fiinţa cea mai dragă 
 Manifestarea spiritului de inițiativă și cooperare în cadrul grupului 

8. Resursele: 
 a. umane: elevii clasei I G, profesor înv. primar Mariana Melnic 
  b. materiale: hârtie colorată, foarfece, carioci, lipici, leptop, videoproiector 

9. Descrierea activității: 
Într-o ambianță plăcută elevii clasei au confecționat felicitări pentru mama. Fiecare copil a 

realizat felicitarea pentru mămica lui.  
Pentru obținerea felicitărilor elevii au lucrat în prima oră la confecționarea florilor, lucrând în 

perechi, iar în a doua oră au lipit florile în interiorul  felicitării.  
Copiii au intonat cântece de primăvară, cântece dedicate mamei, iar selectiv au fost filmate 

momente ale desfășurării activițății.  
10. Rezultatele așteptate: 
La această activitate au participat toți elevii clasei, fiecare având o contribuție proprie importantă. 

Prin conținutul ei această activitate poate fi considerată o modalitate de dezvoltare a simțului estetic 
al elevilor.                                       Astfel de activități au un puterc ecou în sufletele lor, oferindu-le 
posibilitatea de a se identifica, evalua și de a promova valorile transmise și îmbogățite de la o 
generație la alta. S-a sesizat dorința  elevilor de contribuire, pregătire și organizare a unui astfel de 
eveniment atât în sala de clasă cât și în familie, așteptau cu nerabdare momentul când vor ajunge 
acasă și vor dărui mamei munca lor. 

11. Modalități de evaluare a activității: 
a. observare sistematică; 
b. realizarea felicitărilor 
c. realizarea fe fotografii, filmulețe; 
d. impresii în urma activității desfășurate. 

12. Rezultate înregistrate: 
a. completarea cunoștințelor dobândite la orele de Comunicare în limba română, Dezvoltare 

personală; Abilități practice; 
b. cunoașterea,înțelegerea și utilizarea unor termeni specifici; 
c. valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional obținut; 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a v-a și aVI-a  

CADRU DIDACTIC: MARIN LAURA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUHOCI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

GRUPURI ȚINTÃ : 

· Elevii cls. a V-VI-a 

· Mamele și bunicile  elevilor, cadrele didactice ale școlii; 

PERIOADA DESFASURARII: 

01 martie - 8 martie 2018, 

 OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

· Sã cunoascã originile  Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte  Legende ale  
primãverii ; 

· Sã cunoascã maxime și cugetãri despre mama create de-a lungul timpului; 

· Sã memoreze, sã creeze  și sã recite expresiv poezii cu și despre mama; 

· Sã realizeze desene sau colaje  prin care sã oglindeascã chipul mamei sau aspecte legate de 
aceasta și sã organizeze cu ele o expoziție omagialã, dar și felicitãri și mici daruri pentru 
mame, cadre didactice și bunici ; 

· Sã compunã texte în versuri sau prozã despre mama ; 

· Sã-și arate prețuirea și cinstirea fațã de mame, bunici, cadre didactice  printr-un moment artis-
tic corespunzãtor mãreției evenimentului 

1. “Creșterea și fericirea neamului omenesc stã pe brațele mamelor” 

Cunoașterea celor mai frumoase  maxime și cugetãri despre mama 

2.  “Oricât de lungã este iarna, primãvara îi va urma sigur” 

Prezentarea legendelor primãverii sub formã de concurs 

“Cel mai bun povestitor al  Legendelor Primãverii” va fi desemnat  în urma organizãrii  concursului  

3. “Dumnezeu nu a putut fi peste tot, drept care a creat mamele...” 

Cunoașterea istoricului Zilei Mamei și a calendarului obiceiurilor lunii martie 

4. “Tot ceea ce sunt sau sper sa ajung, datorez îngerului meu, mama » 

  Crearea unor texte în versuri sau prozã inspirate de cea mai dragã ființã de pe pãmânt, mama, pe 
fond muzical 

5. “Martie, mãmico, sãrbãtoare 

   Sãrbãtoarea ta și-a primãverii” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, urmat de vizitarea expoziției cu lucrãrile realizate 
de elevi cu acest prilej și oferirea darului pregãtit de fiecare copil: 

1.Montaj literar muzical:”Martie, mãmico, sãrbãtoare/Sãrbãtoarea ta, și-a primãverii” 

2.SCENETA ,,MAMA” de George Coșbuc  dramatizare, cls. aV-a;  

3.Cântece despre mama interpretate de corul școlii; 
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4. Poezii recitate de elevii claselor V-VI 

5. ,,Pentru lume ești o persoanã oarecare, dar pentru mine, MAMA, tu reprezinți lumea!”-Rostirea de 
cãtre fiecare elev  a unui gând/mesaj cãtre mama, urmat de înmânarea darurilor de cãtre copii 
pentru mame. 

PROGRAM ARTISTIC 

1. Introducere ,semnificația zilei de 8 Martie; 

2. “Flori pentru mamã” -  cor; 

3. Poezie: “Mama”-Alexandra  –cls. a V –a; 

4. “Am cules un trandafir”- cor; 

5. Poezie: “De ziua mamei”- Andreea; 

6. “Spune-mi mamã ce sã fac?-cor; 

7. Poezie: “Mamã dragã”- Codrina; 

8. Vino mamã sã mã vezi.”- cor; 

9. Poezie: “Mama”-Diana; 

10.“Cine stã posomorã’- cor; 

11.Poezie:”Mama”-Georgiana; 

12.”Floricica floare de bujor”- cor; 

13.SCENETA “MAMA” de George Coșbuc –   dramatizare; 

14.”Cântec pentru mama”-cor. 

15. “M-am îndrãgostit numai de ea”-cor.
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TEMA ACTIVITÃȚII: ”MARTIE, MÃMICA MEA IUBITÃ, SÃRBÃTOAREA TA ȘI-A PRIMÃVERII!” 

CLASA a II – a A 

PROFESOR ÎNVÃȚÃMÂNT PRIMAR MIHAELA NEGREA 

COLEGIUL TEHNIC ”MATEI CORVIN” HUNEDOARA – ȘCOALA GIMNAZIALÃ 

“Avem o singurã mamã și o singurã viațã. Spune-i zilnic mamei cã o iubești!” 

DESFÃȘURAREA ACTIVITÃȚII

 

 

Nr. 

crt. 

TEMA  ACTIVITÃȚII 

CONȚINUTUL ACTIVITÃȚII 

LOCUL 

DESFÃȘURARII 

 

DATA 

  

1. 

“Chiar dacã iarna este lungã, sigur va veni și 

primãvara” 

Prezentarea unor legende ale primaverii  

-Legenda ghiocelului 

-Legenda lãcrãmioarei 

-Legenda Babei Dochia 

 

 

    sala de clasă 

 

 

01.03.2018 

  

2. 

  “Dumnezeu nu a putut fi peste tot, așa că a creat 

mamele...” 

Cunoasterea istoricului Zilei Mamei si a calendarului 

obiceiurilor lunii martie. 

    

sala de clasǎ 

 

02.03.2018 

 

3. 

   “Tot ceea ce voi ajunge în viațã îi datorez primei 

mele iubiri, mama” 

  Crearea unor texte în versuri sau prozã inspirate de 

cea mai dragã ființã de pe pãmânt, mama, pe fond 

muzical. 

 

 

salǎ de clasǎ 

 

  

 05.03.2018 

 4. “Mama-i cel mai dulce chip 

  Al iubirii pe pãmânt !” 

Confecționare de felicitãri și alte mici daruri ce vor fi 

oferite mamelor, bunicilor, cadrelor didactice de 8 

Martie       

   

sala de clasã 

 

 

06.03.2018 

5. ”Martie, mãmica mea iubitã,  

Sãrbãtoarea ta și-a primãverii!” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, 

urmat de oferirea darului pregãtit de fiecare copil și a 

Diplomei pentru cea mai bunã mamã. 

 

    sala de clasã 

 

08.03.2018 
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ÎNVĂȚĂTOARE :  MIHAI  MARINELA 

 DATA : 8 martie 2018                                                                    

   TEMA: șezătoare  populară 

LOCUL  DE  DESFĂȘURARE: sala  de  clasă 

ARGUMENTUL   Viața satului a   păstrat  și dezvoltat limba strămoșilor, obiceiurile, portul național, 

datinile și  credințele,  lirica, muzica,  mestesugurile si arta populara specifica. Copilul,  prin contact 

direct cu  aceasta lume, cunoaște  bogatia și frumusețea  lumii în care trăiește  și  se  simte  ocrotit  

alături  de  mama  sa. Varietatea formelor  și  culorilor  i   se dezvaluie,  în mod treptat,iar   

frumusețile  înmanunchiază sentimentele   lui .  

GRUPUL  ȚINTĂ: elevii clasei a IIIa  și a IV-a C  de la  Școala  Profesională Holboca Structura 

Rusenii Vechi 

SCOPUL: 

Redescoperirea si promovarea valorilor traditionale stramosesti prin implicarea copiilor  in diverse 

activitati . 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE 
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* să respecte succesiunea momentelor desfăşurării unei activități 

* să recepteze melodiile populare, exprimându-se  prin acest gen; 

* să îmbine munca cu cântecul. 

* sa foloseasca corect tehnicile de coasere insusite anterior 

* sa  respecte acuratețea  planselor, respectiv  a locului de muncă 

RESURSE 

*UMANE: elevii participanți, părintii  și cadrele didactice  invitate 

 

*MATERIALE: cartoane, benzi de hârtie quilling, , foarfece, calculator 

*SPAȚIALE: sala de clasă  

TEMPORALE: 60 minute 

METODE  ȘI   

PROCEDEE conversaţia, jocul de rol, problematizarea, munca în grup, 
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EVALUAREA  PROIECTULUI 

*realizarea unei expoziții cu tablouri executate de către elevi  

DESCRIEREA  PE  SCURT  A  ACTIVITĂȚII :  

                            

În  decorul clasei  harnicele mâini lucrează  pentru  a  termina  tebloul  cu  flori  de  primăvară  în 

cinstea anotimpului  reînvierii  naturii  și  a  celor  care  dau  

 

viață  cu  atâta  gingășie .  Deși  nu  există  cuvinte  care  să  exprime  câtă  dragoste  merită  

mamele , elevii  încearcă  să transpună  în  lucrările  lor  toată  dragostea  ce  o  poartă  pentru  ființa  

lor  cea  mai  dragă .  

In timp ce unii povestesc intamplari hazlii sau intoneaza cantece cunoscute doar de ei ceilalti 

lucreaza . 

La sfarsitul zilei elevii expun tablourile lucrate si ofera daruri invitatilor. 
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GRADINITA NR 256, BUCURESTI 

PROF.INVATAMANTUL PRIMAR SI PRESCOLAR, MIHAILA MIRELA 

TEMA: „DARURI PENTRU MĂMICI”  

 

ARGUMENT Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o prima analiză se înscrie în cadrul obiectului abilităţi 

practice, dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe proiect să se implice afectiv şi efectiv 

în realizarea temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi 

curiozităţi referitoare la teme aleasa. 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. 

 

 E MARTIE dragi copii, veniţi să dăruim MĂRŢIŞOARE !!!!!  

 

SCOPUL PROIECTULUI: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al preșcolarilor;  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

- Dezvoltarea simţului estetic;  

- Stimularea activităţii în grup;  

- Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurriculare, conducând 

la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;  

- Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; - Identificarea propriilor valori şi a 

grupului/comunităţii din care fac parte; 

 - Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale preșcolarilor prin organizarea de expoziţii; 

 - Stimularea activităţii de cercetare privind istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului; - Stimularea 

interesului preșcolarilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii.  

 

GRUP ŢINTĂ: Preșcolarii grupei mici de la Grădinița 256, Bucuresti 

 

RESURSE PROIECT:  

Resurse umane: cadrele didactice de la grupă, preșcolarii şi părinţii acestora;  

Resurse temporale: 1 martie 2017 

 Resurse financiare: autofinanţare;  

Resurse de spaţiu: sala de grupă, holurile grădiniței 

 Resurse materiale: informaţionale: cărţi, reviste, ilustraţii; materiale pentru confecţionarea 

mărţişoarelor şi felicitărilor – aracet, creioane colorate, carioca, acuarele, carton colorat etc.;  
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ACTIVITĂŢI PROPUSE: Mărţişor – semnificaţie, legende, tradiţii - convorbire euristică; Legenda 

mărţişorului – povestire; “Fantezie şi îndemânare”- confecţionare de mărţişoare, felicitări; ,,Daruri 

pentru mămici” - expoziţie de mărţişoare şi felicitări; Să cântăm mamei –învăţarea unor cântece 

dedicate mamei; Realizarea şi postarea portofoliului pe site-ul grădiniței. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: MILEA MIOARA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 

 

ARGUMENT: 

      Proiectul a fost declanșat printr-o discuție începutã de cãtre elevi și învãțãtoare, când unul 

dintre ei a adus la școalã un buchet de ghiocei. Spunandu-le ca ghiocelul este vestitorul primaverii 

unii elevii  și-au amintit  cã mãmicile își vor serba ziua  (,,Ziua Mamei”) și au spus cã   vor sã con-

fecționeze ceva pentru ele. Copiii și-au manifestat dorința de a afla cât mai multe lucruri despre ma-

ma, ființa cea mai dragã. 

      Rãspunzând interesului elevilor în privința  zilei de 8 Martie, am planificat activi-

tatea ,,Mama, cel dintâi cuvânt”. 

Scopul: 

 informarea elevilor despre semnificația zilei de 8 Martie 

Obiectivele : 

 să cunoască semnificaţia zilei de 8Martie; 

 să decupeze părțile componente;  

 să lipească corect părțile lucrării; 

 să memoreze (recite) poezii despre mama; 

  să participe afectiv la activitate. 

 

     

 Resursele: 

a. umane : elevii si d-na invatatoare; 
b. materiale : informatii 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 felicitării. 
Elevii lucrează cu plăcere deoarece felicitarea realizată va fi oferită cadou mamelor. 
     În încheierea activității elevii vor citi poezii dedicate mamelor. De asemenea elevii vor 
memora o strofă dintr-o poezie aleasă de ei. 
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Evaluare:  
    Se verifică cât de bine au lucrat elevii. La analizarea lucrărilor se va ține cont cât de bine au 
decupat după contur și dacă au lipit corect părțile componente. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ”Mama, cel dintâi cuvant” 

CLASA: Clasa I 

CADRU DIDACTIC: Milu Ionela Liliana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 

 Întorsura Buzăului, Structura Școala Gimnazială ”Gheorghe Zaharia” Brădet 

"Dragostea unei mame este mai adâncă decât oceanul." Proverb japonez 

Mama, primul cuvânt, prima inimă ascultată, primul zâmbet, prima mangâiere, prima alinare 

și iubire necondiționată. Pentru fiecare copil mama este cea mai importantă, ea este cea care îl 

ajută, îl îndrumă, îl ocrotește, îl învață, fiind alături mereu de puiul ei pentru ai veghea fiecare pas.  

Pentru a sărbătorii acest eveniment din luna martie, prima lună a anotimpului primăvara, elevii 

clasei I au învățat poezii, au scris urări cu tocul, au realizat felicitări și au pictat împreună cu mamele 

magneți. 

Obiective:  

- să enumere schimbările petrecute în natură primăvară ; 

- să cunoască semnificația zilei de 1 martie și a mărțișorului; 

- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice; 

- să cânte și să recite poezii şi cântece dedicate mamei; 

- să picteze magneți împreună cu mama, 

-să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

Resurse umane: - cadru didactic 

- 14 elevi, 

- 13 părinți 

Resurse materiale: carton colorat, perforatoare cu model, șablon, magneți din ipsos, vopsea acrilică, 

pc. 

Elevii clasei I pe parcursul perioadei cuprinse între 01.03 – 08.03.2017 au fost implicați în 

diferite activități dedicate mamei. Pe durata acestei perioade elevii realizat felicitări pe care au scris 

cu tocul, au învățat poezii și cântece, au pictat împreună cu mamele magneți de frigider care acum 

sunt așezați la loc de cinste în fiecare casă.  

 Elevii au realizat un program artistic dedicat mamicilor, în încheierea acestui moment fiecare 

copil și-a îmbrățișat mama. Micile cadouri realizate de elevi au fost dăruite mamelor, alături de un 

mesaj sugestiv: ”Mami, te iubesc!!!!!!” 

” Mămică iubită, 

Azi, de ziua ta, 

Să fii fericită 

Din inimă aș vrea!” 

(autor necunoscut) 
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  TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: MOCĂIȚĂ MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 “Mamele au o vârstă unică: nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau urâ-

te. Există doar mame.” Alba de Cespedes  

Această activitate a urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste a copiilor, faţă de fiinţa cea 

care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti, stimularea curiozităţii şi interesul 

copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua mamei, sensibilizarea acestora în sensul păstrării 

acestui eveniment deosebit.  

Mămicile elevilor clasei a IV-a de la Școala Gimnazială Petrești-Structura Ionești, sunt 

sărbătorite şi în acest an cu ocazia zilei de 8 Martie. Copiii îşi prezintă rezultatul muncii lor concreti-

zat în: desene, picturi, felicitări, lucrări colective, etc. 

Lucrările sunt adunate în Mapa personală pe care fiecare mamă a primit-o  ca dar de ziua lor. 

Activitatea s-a încheiat cu  un program artistic: cântece, poezii şi dans. Nu se putea încheia activi-

tatea fără a confecţiona diplome cu mesajele ,,Cea mai bună mamă!”, ,,La mulţi ani, mămica mea!”, 

,,La mulţi ani, de 8 Martie!”. În urma activităţilor au fost cu toţii încântaţi de ceea ce au reușit să real-

izeze.. 
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Tema activității: ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

Clasa: II-VI 

Profesor cadru de sprijin Mocan Mariana 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr. 1  

Desfășurarea activității:  

La fel cum ghiocelul vestește primăvara, Mărțișorul anunță cu bucurie apropierea sărbătorii 

dedicate mamelor din lumea întreagă. Pentru toți copiii, e o ocazie importantă de a spune mamelor 

și de a arăta, în diferite moduri, că le iubesc. Prin cântece, prin poezii, colaje sau felicitări, desene 

sau scrisori, copiii de pretutindeni omagiază ființa cea mai dragă, MAMA! 

La fel ca și în alte școli, și copiii din școala noastră au muncit cu mare seriozitate și au 

pregătit serbări, felicitări și mărțișoare însoțite de gânduri dragi, de zâmbete și urări de fericire pentru 

mamele care i-au însoțit la școală, dar și pentru cele care i-au așteptat acasă. 

Pentru elevii cu CES din școală, provocarea a constat în alegerea unui mod de lucru accesibil 

prin care să putem face o urare și totodată o bucurie mamei. Au fost realizate  câteva felicitări, după 

puterile fiecăruia, au fost scrise mesaje și scurte scrisori pe această temă pe care am învățat să le 

adresăm corespunzător și le-am expediat prin poștă, ca surpriza să fie mai mare. Cu ajutorul 

colegilor de clasă, am compus chiar și o scurtă poezie pe care o voi reda mai jos, alături de 

fragmente din scrisorile trimise: 

                                     ”Pentru mama” 

M-am gândit să-ți zic ceva                      Ai avut grijă de mine 

Pentru că ești mama mea,                      Și la bine și la rău  

Mă iubești și te iubesc                             M-ai crescut cum a fost bine  

Fără tine nu trăiesc.                                Sunt mereu în gândul tău! 

                          Mama este importantă  

                          Pentru orișice copil, 

                          Cu iubire îl îngrijește 

                          Și-l susține orice-ar fi. 

                                                           Dalia, cls a VI a 

”Dragă mamă, tu ești prima persoană care m-a văzut și mi-a zâmbit. Ai fost lângă mine 

întotdeauna, când am fost cuminte și când am fost rău, când mi-a fost bine și când am fost bolnav.  

Știu că nu te-am ascultat întotdeauna, dar mai știu că te respect foarte mult și aș vrea să fii 

mereu sănătoasă și mândră de copiii tăi.  

Mulțumesc că m-ai crescut foarte bine, promit să scriu mai frumos la școală și voi fi cuminte 

acasă.                                         Cu dragoste, Ovidiu” 

 

”Precum sunt florile gingașe, soarele luminos, apele limpezi și izvoarele cristaline, așa să fii 

tu, mămica mea dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă!” 
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

“O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui, dar al cărei loc nu-l poate lua nimeni!” 

CADRU DIDACTIC: MOISESCU IULIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 BRĂILA 

GRUPA: MIJLOCIE ”URSULETII” 

TEMA ANUALĂ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI:”Emoţii de primăvară” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:”Din suflet,pentru mama!” 

 SCOPUL PROIECTULUI: 

-îmbogăţirea cunoştinţelor privind anotimpul primăvara,simbolistica mărţişorului şi însemnătatea zilei 

de 8 Martie; 

-dezvoltarea la copii a    sentimentului de dragoste şi respect faţă de fiinţă care le-a dat viaţa; 

-exprimarea unor idei,sentimente prin intermediul versurilor,muzicii,activităţilor plastice şi practice; 

dansului. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:Sala de grupă 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:5-9.03.2018 

RESURSE MATERIALE:imagini PPT, planse didactice,calculator,CD-cantece despre mama,hârtie 

glasată, acuarele,lipici,carton,perforator cu forme florale 

MODALITĂŢI DE EVALUARE:expoziţie de lucrări,activitate demonstrativă cu părinţii 

      DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR: 

     În săptămâna 5-9 martie s-au desfăşurat activităţi specifice temei  săptămânale şi au fost 

realizate de către copii surprize pentru mămici şi bunici.Activităţile s-au derulat astfel: 

     Luni,la centrul Bibliotecă s-a desfăşurat activitatea în care copiii au decorat “Rochiţa pentru 

mama”-elemente grafice pe puncte,iar la centrul Construcţii au construit “Casa pentru mama/

bunica”. La Întâlnirea de dimineaţă copiii au prezentat fotografii cu mama şi au discutat pe 

tema”Aceasta este mama mea!”.În cadrul Domeniului Ştiinţe s-a desfăşurat o lectură după imagini 

“E sărbătoare în familie”.Au audiat  cântece despre mama şi au desfăşurat jocul distractiv “Cu mama 

la plimbare”. 

     Marţi  au desenat “Chipul mamei” la centrul Artă,iar la centrul Joc de rol s-au jucat “De-a 

mama”.În cadrul domeniului Limbaj şi comunicare au memorat o frumoasă poezie dedicată celei mai 

iubite fiinţe de pe pământ-MAMA,poezia ”De ziua mamei”,de Elena Farago,după care a urmat un joc 

distractiv-”Puişori,veniţi la mama!” 

     Miercuri pe 7 martie s-a desfăşurat activitatea integrată ” Inimioare,inimioare”de Sarina Cassvan. 

Copiii au audiat,în cadrul Domeniului Om şi societate, povestea cu acelaşi titlu.Cu ajutorul imaginilor 

s-au fixat cunoştinţele copiilor.Aceştia au fost impresionaţi de conţinutul şi,mai ales, de mesajul pov-

eştii cu final fericit. La centrul Artă au realizat câte o inimioară pentru mămicile lor prin amprentarea 

palmelor în centrul acesteia,au lipit apoi flori şi inimioare de jur împrejurul ei,iar pe spate a fost lipită   
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poezia pe care şi-au însuşit-o anterior,după care au desfăşurat jocuri de mişcare şi distractive,de 

exemplu:”Cine culege mai repede florile din grădină”sau “Cine ajunge mai repede la floare?”. 

    Joi, pe 8 martie la Întâlnirea de dimineaţă s-a discutat tema “Aş vrea să fiu cu mama mea!”,iar 

mămicile şi bunicile au fost invitate să participle la o activitate  în cadrul căreia li s-a prezentat un 

filmuleţ cu toate activităţile desfăşurate de copii şi produsele realizate de ei până în acea zi.Apoi au 

asistat la un mic moment de suflet în care copiii au interpretat câteva cântece despre mama şi au 

recitat cu toţii poezia scrisă pe spatele felicitării confecţionate de către ei.S-au purtat apoi discuţii pe 

tema rolului pe care îl au mamele/bunicile în viaţa lor în special.Mămicile au fost premiate de către 

proprii lor copii şi fiecare a spus care sunt  calităţile pentru care mama lui merită diploma ”Cea mai 

bună mămică”. La final au dansat şi s-au bucurat împreună.Întregul moment a constituit o surpriză şi 

a emoţionat. În acest mod s-a realizat şi evaluarea proiectului. 

  Vineri copiii au modelat “Braţară pentru mama”la Centrul Artă, la sectorul Bibliotecă am discutat 

despre cum au sărbătorit acasă Ziua Mamei, la centrul Construcţii copiii au construit vaze pentru 

flori, iar în cadrul Domeniului Ştiinţe au numărat florile din buchetul mamei(în limitele 1-5),apoi au 

desfăşurat jocul distractiv “Cine o ajută pe mama?”.  

   Astfel a decurs o  săptămână  dedicată mamelor care a constituit un bun prilej de apropiere si de  

mai bună cunoaştere între mămici şi copii,de consolidare  a relaţiei familie-grădiniţă şi, totodată, un 

mod de exprimare, prin diverse forme şi mijloace de activitate,a emoţiilor,gândurilor,sentimentelor.    
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA a III-a  A 

CADRU DIDACTIC: MONEA IUDITA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC “DAVID VONIGA” GIROC 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție, disciplină, empatie. 

 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

 Cunoasterea simbolurilor culturale, traditionale de 1 Martie si 8 Martie 

Perioada  desfǎşurǎrii:  martie 2018 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă  

Resurse umane: *Cadre didactice: 1 

          *Elevi:  toți elevii clasei  aIII-a A 

         *Alţi invitaţi: părinţi ai elevilor, director 

Resurse materiale: prezentări PowerPoint, filmulețe, videoproiector, computer, creioane colorate, 

foarfecă, lipici, poezii, cântece 

Activităţi  propuse: :  În cadrul acestui proiect, ne-am propus să organizăm variate activităţi  prin care 

copiii să își exprime sentimentele și bucuria față de ființa care le-a dat viață. Acestea vor fi organiza-

te în mai multe etape. 

        „Mama, ființă cea mai dragă”- învățarea unor cântece, redactarea unor mesaje și a unor com-

puneri de evocare a mamei. Aceste activități vor fi integrate în cadrul orelor de Lb. română, Muzică 

și mișcare.  

        „ Mama – un curcubeu de culori”- desene, picturi,  colaje cu materiale din natură şi hârtie  care 

vor fi realizate în cadrul orelor de Arte vizuale și abilități practice;  

        „Pentru ține, dragă mama!”- realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor; 

-       prezentarea și transmiterea gândurilor și a mesajelor 

pregătite mămicilor alternate cu un colaj de cântece dedicate 

mamei; 

-       oferirea darurilor pregătite cu drag pentru mămici. 

Rezultate anticipate: -expoziție pe holul şcolii; 

                                    - miniserbare; 

                                    -publicarea unui articol în ziarul şcolii; 

 Evaluare: -expoziții cu lucrările copiilor; 

                   - realizarea unui CD cu momente din activitate. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a III a 

CADRU DIDACTIC: MORAR LOREDANA-MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NUCET 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unei ore de limba şi literatura română.Elevii au fost 

împărţiţi în două grupe,fiecare având câte 8 elevi.Aceştia au primit pe bănci 2 coli mari pentru a nota 

persoanele importante din viaţa lor(mama,tata,sora,fratele,etc.) 

 Dupa discuţiile despre aceste persoane şi importanţa fiecăruia în viaţa familiei am rugat 

elevii,individual să noteze pe un bileţel ce reprezintă pentru ei ,,IUBIREA DE MAMĂ,,. Răspunsurile 

lor au fost 

Pentru mine înseamnă: 

………,,dăruire,prietenie,îngrijire.,,  

………,,iertare,bunăvoinţă,preţuire.,,  

………,,prietenie,dragoste faţă de oamenii apropiaţi,o senzaţie de bunătate. ,, 

……….,,dăruire,prietenie.,,  

……….,,ceva de nepreţuit,este incomparabilă.,,  

……….,,prietenie,bunătate,pace.Iubirea de părinţi este sfântă.,, 

……….,,respect,bunătate,iertare,bunăvoinţă.,,  

           ……….,,o legătură puternică de prietenie și pace.,, 

 Activitatea următoare a fost una foarte plăcută pentru elevi deoarece fiecare a trebuit să 

noteze cele mai importante calităţi ale mamei pornind de la numele acesteia.De exemplu dacă nu-

mele mamei era Adina,elevul respectiv sa noteze calităţi care să înceapă cu aceste litere sau sa se 

afle în interiorul acestor cuvinte(A-amabilă,d-drăguţă,i-iubitoare,etc). 

 Activitatea cea mai plăcută a fost cea în care pe perechi,elevii au scris o poezie despre ma-

ma.Cea mai frumoasă am ataşat-o. 

 În încheiera activităţii elevii au realizat un rebus foarte interesant cu tema iubirii.Încheierea 

activităţii s-a realizat printr-un joc de rol hazliu,fiecare elev se presupunea ca era mama,iar aceste 

mame s-au întâlnit în parc.,,Mamele,, au purtat discuţii despre: 

-îmbrăcămintea preferată a copiilor lor; 

-mâncarea preferată; 

-activităţile practicate; 

-ce şi-ar dori să ajungă în viaţă copiii lor. 

 La finalul lecţiei toţi elevii au fost premiaţi cu câte o diploma de cel mai bun fiu-fiică şi un 

trandafir de hârtie ca model pentru a realiza şi alte flori pentru mama. 
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                                                                       Iubirea de mamă 

Mama mea e-o floare rară 

O minunată comoară 

Eu pe ea o prețuiesc 

Și enorm eu o iubesc. 

    Dragă mamă,te iubesc 

    Și astăzi îți dăruiesc 

    Inima și dragostea, 

    Toată prețuirea mea. 

Iți  promit că eu mereu 

O să fiu sufletul tău. 

Și de-acum înainte 

O sa fiu cel mai cuminte. 

    Când vei fi la bătrânețe 

    O să respect cu strictețe 

    Vorbele tale bune 

    Și-a tale sfaturi minune. 

      Inășel Maria,Haica Valentin-cls. a III-a 

 

Dintre calităţile care să înceapă cu aceste litere sau sa se afle în interiorul acestor cuvinte(A-

amabilă,d-drăguţă,i-iubitoare,etc). Elevii au găsit câteva interesante şi hazlii pe care le-am notat: 

P povăţuitoare 

S selectă 

R rotunjoară 

D divină 

R reală 

E eminentă 

L lucrătoare  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: IV B 

CADRU DIDACTIC: MUNTEANU ANGELA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 117, BUCUREŞTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 

 

                    “Adevărata mamă nu este cea care-i dă viaţă copilului, ci bună creştere.”  

Sfântul Ioan Gură de Aur 

 

 

 

                    În fiecare an, la început de primăvară, sărbătorim reînvierea naturii, viaţa, dar şi femeia- 

sursa vieţii. Cea dintâi femeie din viaţa unui om este mama, de aceea primul gând de 8 Martie se 

îndreaptă către aceasta. 

 

                  Anul acesta elevii mei şi-au exprimat sentimentele pentru mame în diverse moduri, fiec-

are după propria imaginaţie. Au folosit tehnica quilling şi colajul, au pictat şi au cântat cântece dedi-

cate acestei ocazii. 

 

                   Din lucrările lor răzbate dragostea profundă ce le-o poartă celor care le-au dat viaţă, le-

au îndrumat paşii şi le poartă de grijă zi de zi. 

 

                  Fiindcă sunt încă mici şi nu pot oferi în dar bogăţii, copiii au dorit să le ofere daruri create 

de ei, în care au pus toată iubirea şi recunoştinţa pe care le-o poartă mamelor. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: Întotdeauna, MAMA! 

CLASA: a IV a B 

CADRU DIDACTIC: Murariu Luminiţa 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ” Elena Cuza” Iaşi 

CONŢINUTUL  ACTIVITĂŢII: 

Proiectul a debutat cu lectura cărţii ”Mereu te voi iubi!” de Robert Munsch.  

Scriitorul deapănă povestea unui băiat care trece prin diferite etape ale vieţii, până ajunge la 

maturitate. Pe parcursul devenirii sale, mama i-a fost alături necondiţionat, într-o relaţie personală 

de neegalat. Răbdătoare, ea a rămas alături de copilul său, înconjurându-l cu îmbrăţişări şi mâ-

ngâieri în toate momentele fericite sau nu ale vieţii. Băiatul se bucura de tot ce făcea mama pentru 

el, fără a dărui neapărat ceva în schimb. 

La vârsta senectuţii, însă, tot fără vorbe multe, cel care a ţinut-o în braţe pe acea femeie până  

s-a stins, a fost băiatul care a ştiut să întoarcă grija, sentimentele, pe care mama i le-a dăruit mereu.  

Copiii au înţeles că o dragoste atât de mare ca a mamei, o dragoste necondiţionată, are re-

zistenţa unei fortăreţe, tandreţea unei atingeri calde, şi  fumuseţea unei picături de rouă care luceşte 

în primele raze de soare. Are forţa de a schimba oameni!  

Acesta a fost punctul de plecare pentru care am hotărât să ne oprim un moment din goana no-

astră nebună prin viaţa de şcolar, împreună copii şi profesori, şi să gândim gesturi care să lumineze 

cu fericire chipul drag al mamelor care vor trece pragul şcolii pe tot parcursul lunii martie. 

 

GRUP ŢINTĂ: clasa a IV-a B (24 de elevi), elevi din clasele P-VIII 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Valorizarea disponibilităţilor artistice pe care le au elevii şi a unor atitudini dezirabile faţă de 

membrii familiei, în special mame, bunici 

 

ACTIVITĂŢI  

· Lectura unor texte dedicate mamei şi audierea/cântarea unor cântece în context-5-7 III 2018 

· Exersarea unor gesturi simple, frumoase pe care le poţi face pentru a face fericită o mamă 

(îmbrăţişări, sărutarea/strângerea caldă a mâinii, darul de flori, mesaje ş.a.)-7 III 2018 

· Expoziţie de cărţi dedicate mamelor-8 III 2018 

· Scrierea unor mesaje personale adresate mamelor, bunicilor, femeilor, în general (toţi elevii 

şcolii)-6-7 martie 2018 

· Expunerea mesajelor în incinta şcolii, la loc vizibil, pentru a fi citite de părinţii care intră în 

şcoală (toţi elevii şcolii), 6-7 martie 2018 
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· Confecţionarea unor felicitări (prin colaj) care vor fi dăruite mamelor de 8 Martie-6 III 2018; 

spectacol dedicate primăverii-21 III 2018,  

· Confecţionarea unor obiecte ornamentale pentru a decora sala de clasă, holurile şcolii la în-

ceputul primăverii 26 II-7 III 2018 

· Crearea unor costume şi a unui décor potrivit pentru copiii care vor susţine programe artistice.  

prin implicarea elevilor şi profesorilor care predau la clasele primare şi gimnaziale, 26 II-7 III 2018 

RESURSE 

Umane: elevii clasei a IV-a B, dar şi alţi elevi din clasele primare şi gimnaziale, părinţi, profesori 

Temporale: 26 februarie-25 martie 

Materiale: hârtie colorată, carton, substanţe adezive, foarfece, pânză, şabloane, mijloace audio

-vizuale ş.a. 

PRODUSE FINALE: felicitări pentru mame, decor pentru serbări, decor pentru sala de clasă 

REZULTATE SCONTATE: dezvoltarea creativităţii şi a gustului pentru frumos; atragerea 

părinţilor într-un parteneriat viabil şcoală-familie 

EVALUAREA PROIECTULUI: prin expunerea produselor realizate de copii, diplome, feedback 

de la membrii familiei 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Darul meu pentru mama! 

CLASA/GRUPA: a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Neagu Florentina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 3 Galați 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

            Activitatea se desfăşoară în sala de clasă care, odată cu sosirea primăverii, a îmbrăcat haină 

de sărbătoare în cinstea MAMEI şi a anotimpului renașterii, aducător de veselie și speranță. Elevii 

clasei a II-a A și- au demonstrat îndemânarea și creativitatea realizând decorațiuni care mai de care 

mai expresive, mai încântătoare.   

      Asfel au fost primite mămicile în zi de mare sărbătoare. Eleva Neagu Sabina a făcut 

introducerea, asemenea unei actrițe mari, cu un monolog despre primăvară și ziua mamei, ființa cea 

mai dragă.  

      Am susținut apoi o secvență de lecție de comunicare în limba română pornind de la textul 

”Poveste cu un ceas” de Alecu Popovici. Am apelat la câteva metode activ-participative: explozia 

stelară, RAI, ciorchinele, predicția.  

      Elevii și-au surprins foarte plăcut mamele citind textul ”Ziua mamei”, rânduri sincere izvorâte din 

sufletul lor pur, smulgându-le lacrimi de bucurie și zâmbete cochete pe buze.  

       Elevii au prezentat,așa cum se cade într-o astfel de adunare, un scurt program artistic ce a 

cuprins cântece și scenetele ”Șase pui și-o biată mamă”/ ”Școala din pădure”. 

      Momentele oferite de micii actori ai clasei I A au fost urmărite cu un deosebit interes și au fost 

răsplătite cu ropote de aplauze, cu hohote de râs sau o lacrimă discretă. Copiii au demonstrat că au 

abilități deosebite de actori având o prestație fără greșeală și transmițând emoții spectatorilor. 

     La final au fost aplaudați toți copiii participanți la activitate și premiați cu apaluze, dulciuri și suc. 

Mămicile nu au fost nici ele uitate pentru că astăzi au fost actorii principali și au primit daruri de 

suflet: borcane cu ”DULCEAȚĂ DE SUFLET PENTRU MAMA”. Darul a fost o surpriză ce le-a lăsat 

fără grai pe mame. 

     Activitatea a fost un moment magic în care bucuria și emoția au fost ingredientele principale. Am 

felicitat întreg colectivul clasei a II- a A, le-am apreciat efortul, îndemânarea, talentul și, mai ales, 

entuziasmul de care au dat dovadă în pregătirea și desfășurarea acestei activități. 

      Elevii au pus toată dragostea lor pentru cele ce îi veghează zi şi noapte şi le arată drumul către 

soare în această activitate . 

      Activitățile desfășurate cu astfel de ocazii trebuie tratate cu foarte mare atenție și riguros 
pregătite deoarece promovează o educaţie deschisă şi permanentă, constituind o sursă de mod-
elare a personalităţii, care ajută la formarea deprinderilor de studiu individual, dar și de lucru în 
echipă, a capacității de a gândi creator, de a gestiona emoțiile care sunt inerente.                  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT! 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: NECULAEŞ  TEREZA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA ,,INIMA LUI ISUS” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integratã. 

DOMENII EXPERENȚIALE: DLC+DOS 

MIJLOC DE REALIZARE: Povestea educatoarei + activitate practicã 

TIPUL ACTIVITÃȚII: consolidare 

SCOPUL ACTIVITÃȚII: Stimularea și cultivarea sentimentelor pozitive fațã de mamã și dezvoltarea 

simțului estetic și creativ. 

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activitãții copiii vor fi capabili : 

 DLC:,, Inimioare, inimioare”                                                                                                     O1: să 

asculte cu atenție și să înțeleagă mesajul povestirii ;                                                            O2: să 

răspundă la întrebările adresate de către educatoare, utilizând propoziții simple și dezvoltate;                             

O3: să exprime prin cuvinte stările emoționale provocate de întâmplările povestirii;                          

O4: să conștentizeze rolul mamei ȋn viaţa lor;                                                                                         

DOS  „Inima mamei”- decorare                                                                                                          

O5: sã decoreze inima mamei cu materialul pus la dispozitie (flori);                                                               

O6: sã  foloseascã corect procedeele și materialele de lucru puse la dispoziția copiilor. 

DESCRIEREA ACTIVITÃȚII:                                                                                          

      Copiii vor fi așezaţi ȋn semicerc. La panou vor fi expuse planșe din povestea ,,Inimioare 

inimioare”. Educatoarea va expune conţinutul poveștii ajutată de ilustraţii. La sfȃrșitul povestirii 

educatoarea adresează ȋntrebări copiilor despre conţinutul poveștii. Plecȃnd de la conţinutul poveștii 

se va purta o discuţie despre importanţa mamei ȋn viaţa fiecăruia. Fiecare copil va avea 

oportunitatea să-si exprime sentimentele sale faţă de propria mamă. După această discuţie copiii 

vor merge la măsuţe unde vor realiza un cadou pentru mama lor ajutaţi fiind de acestea. Activitatea 

practica constȃnd ȋn realizarea unei inimi decorate cu flori in format 3D. Activitatea se v-a finaliza 

printr-un  cȃntec adresat mamelor: ,,De ziua ta mămico” și oferirea darului realizat.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

GRUPA: Mare B “Floricelele” 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. Preșc. Nicuțaru Viorica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P. “Arlechino” Galați 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, mămicile au fost invitate la grădiniță pentru a sărbători acest 

eveniment alături de copii. Înainte, copiii au pregătit câte o felicitare și o pălărioară roșie pentru a le 

oferi mămicile. Am ales să confecționăm pălărioare (din capace de iaurt pe care copiii au lipit bucăți 

de hârtie creponată roșie) deoarece în cadrul activității le-am citit mămicilor “Povestea pălăriei roșii’’.  

Astfel, copiii le-au intâmpinat pe mămici intonând cântecul “Mama e numai una!” apoi le-au 

invitat să se așeze și le-au oferit felicitările confecționate de ei. Au recitat apoi poezii dedicate mămi-

cilor și au cântat cântecul “Cântec pentru mama”. Pentru că cei mici sunt emotivi și nu își pot stăpâni 

foarte bine emoțiile, în zilele anterioare i-am filmat spunând de ce își iubesc mămicile iar în cadrul 

activității acestea au vizionat filmulețele.  

Spre final le-am citit mamelor “Povestea pălăriei roșii” iar fiecare copil i-a oferit mamei o pălăr-

ioară confecționată de el spunându-i cât de mult o iubește. În încheiere fiecare copil și-a invitat 

mama la dans. 

Activitatea a avut ca scopuri: 

-  cultivarea sentimentului de dragoste şi recunoştinţă pentru mama; 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copiilor; 

- cultivarea sensibilităţii artistice. 

Copiii au fost foarte încântați de prezența mamelor alături de ei, iar mamele au fost plăcut 

impresionate de activitatea copiilor. 
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SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI EMINESCU” SAT OSESTI 

JUDEȚUL VASLUI 

CLASA a IV a 

Prof. inv. primar NISTOR LUINITA CARMEN 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

 

 

,,8 MARTIE - ZIUA INTERNATIONALA A FEMEII” 

 

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 ,,8 Martie - Ziua Internationala a Femeii!’’, 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 elevilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

              

GRUP TINTA : 19 elevi si 19 mame  

 

DESFASURAREA ACTIVITATII 

  

Toti elevii au confectionat felicitari, respectand tema data, dupa care au participat cu ele la 
concur, acordandu-se premii in carti. Dupa concurs elevii au primit dulciuri dar si cate o floare pe 
care a aoferit-o mamei.  In urma unui scurt program artistic mamele au fost felicitate de copii. 
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Matrialele necesare desfasurarii activitatii  au fost asigurate de  de Organizatia World Vision 
Romania. 
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FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMA-CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA: A III-A 

CADRU DIDACTIC:ÎNV.OFRIM MARIA-FLOARE 

UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” 

                                     DRAGOMIREȘTI- MARAMUREȘ 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Scurtă prezentare a semnificației zilei de 8 martie 

 Istoricul sărbătoririi acestei zile la români și alte popoare 

 Elaborarea unei creații literare în versuri sau proză dedicată mamei,descrierea mamei;   

 Realizarea de compoziții plastice reprezentând portretului mamei; 

 Descrierea ,,chipului” mamei; 

 Realizarea felicitărilor dedicate mamelor; 

 După finalizarea sarcinii de lucru ,fiecare elev va completa ,,o scrisoare” adresată mamei 

sale ,în care va menționa motivele pentru care el o iubește,cu cine o poate asemăna,de ce 

trebuie uneori să-i ceară iertare și o urare pentru ea. 

 Creațiile literare vor fi prezentate în fața clasei ,iar apoi se vor premia cele mai reușite; 

 Creațiile artistice și plastice vor fi deasemenea analizate ,apreciate și premiate. Cu lucrările 

elevilor se va realiza o expoziție . 

 Fiecare elev va primi o diplmă pentru creativitate ,originalitate ,ingeniozitate sau cel mai 

frumos mesaj/scrisoare adresată mamei sale. 

 Elevii vor oferi mamelor sale produsul realizat de ei :scrisoare ,creație literară , plastică sau 

artistică pe un fundal muzical .Se vor interpreta câteva cântece dedicate acestei zile . 

 La finalul activității ,elevii își pot exprima opinia lor în legătură cu activitatea desfășurată. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua mamei, zi festivã. 

CLASA: IV A step by step 

CADRU DIDACTIC: ORBAN IULIU 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA, BIHOR 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a avut loc pe scena Centrului Cultural Tinca, unde au fost prezenți elevii clasei a 

IV-a step by step, alături de mamele lor. 

 În cadrul activității s-au citit texte în care personajele erau mame și copii, urmând ca în a 

doua parte să se citească compunerile realizate de elevi pentru mamele lor, apoi cântând cântece 

specific zilei de 8 martie.  

În încheierea activității mamele și copiii au realizat un tort din pișcoturi, fructe și frișcă, pe care 

l-am servit împreună,  
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,INIMA MAMEI” 

CLASA/GRUPA: GRUPA MARE 

CADRU DIDACTIC: Prof. Inv. Preșcolar ORHEANU ELENA NICOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 DRAGUGESTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Programul zilei debuteaza cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt așezați în semicerc. 
 Salutul se va realiza utilizând tehnica comunicării rotative. Salutul pornește de la educatoare 
și este continuat de toți copiii, fiecare salutându-și colegul din partea stângă.  

Se va completa prezența și calendarul naturii. 
După această etapă, voi iniția o scurtă discuție în care copiii își vor aminti tema 

săptămânii ,,La mulți ani, mămico!”. 
Împărtășirea cu ceilalți: ,,Să vorbim despre mama!” 
Activitatea de grup: Copiii vor interpreta poezia ,,Mamei”, de Elena Dragoș. 
Noutatea zilei o voi prezenta sub formă de surpriză. Surpriza constă într-un plic trimis de 

Zâna Mărțișor. 
Vom încheia Întâlnirea de dimineață cu interpretarea cântecului ,,Mama”, făcând tranziția 

spre centrele de interes(ALA 1). 
 
Bibliotecă: La acest sector, copiii vor decora rochița mamei cu ajutorul semnelor grafice 

învățate. 
Joc de masă: Copiii au la dispoziție piesele unui puzzle pe care să le asambleze pentru a 

obține imagini din povestea ,,Inima mamei”, de Al. Mitru. 
Știință: La acest sector, copiii au de realizat scara numerică, în limitele 1-8, colorând atâția 

trandafiri cât indică cifra. 
 
Trecerea de la activitățile pe arii de stimulare la activitățile pe domenii experiențiale se va 

realiza prin jocul ,, Mama spune...”. 
 
Activitatea pe domenii experiențiale va integra domeniile Limbă și Comunicare și Om și 

Societate. 
În cadrul Domeniului Limbă și Comunicare, la educarea limbajului, copiii vor asculta 

povestea ,,Inima mamei”, de Alexandru Mitru. La sfârșitul povestirii, se face fixarea cunoștințelor 
folosind metoda Explozia stelară. 

În cadrul Domeniului Om și Societate, la activitate practică, copiii vor realiza, prin mototolire și 
apoi lipire, ,,inimă” pentru mama. 

Pe parcursul întregii zile, alături de tranziții, se vor realiza activități de rutină ,,Știu să mă 
îngrijesc!” - deprinderi de igienă, de ordine, de servire a mesei. 

După desfășurarea activităților pe domenii experiențiale, ziua se încheie cu ALA 2 (program 
artistic). 

Se fac aprecieri individuale și colective, se acordă stimulente. 
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MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

UNITATEA ŞCOLARă: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 CORLĂTENI 

CADRU DIDACTIC: Palamariu Gabriela 

TEMA ACTIVITĂŢII: BUCURIILE LUNII MARTIE 

GRUPA ,,Piticii Veseli,, 

Desfăşurarea activităţii: În cadrul activităţii ,,Bucuriile lunii martie,,ne-am propus să anunţăm  

sosirea primăverii cu toate bucuriile ei prin jocuri şi activităţi frumoase, pentru noi şi pentru 

 mămici.Ulterior, copiii au lucrat în grupuri mici şi în perechi : mărţişoare, colaje şi felicitări.  

Au exprimat noi metode într-o atmosferă de voioşie şi colaborare. 

 Scopul activităţii a fost consolidarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite 

în legătură cu diferite aspecte ale anotimpului de primăvară, implicarea mamelor în 

 activitatea de finalizare a proiectului tematic. 

S-a discutat despre transformările care au loc în natură şi despre ziua de 8 Martie, copiii au 

intonat cântece şi recitat poeziile învăţate în faţa mămicilor.Toate acestea s-au petrecut în 

sala de grupă a Grădiniţei Corlăteni. Fiecare copil a fost recompensat pentru munca depusă 

cu o diplomă şi o medalie. Atât mămicile cât şi bunicuţele au fost implicate în activitatea 

 copiilor, bucurându-se de lucrul făcut împreună, apoi şi-au exprimat sentimentele faţă de 

frumuseţea activităţii. 

 Produsul final: Expoziţie de mărţişoare şi creaţii plastice 

 Evaluarea proiectului:Turul galeriei, expoziţie de lucrări, diplome, medalii 
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TEMA ACTIVITĂȚII:   „CADOUL PENTRU MAMA" 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 2 

CADRU DIDACTIC: PANCIU EMILIA - MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129 – NIVEL PREȘCOLAR 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

• Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității 

Se realizează introducerea organizată a copiilor în sala de grupă  

• Captarea atenției-surpriza 

• Se anunță tema, obiectivele și criteriile de evaluare 

•  PREZENTAREA SI ANALIZA MODELULUI EDUCATOAREI; 

• EXPLICAREA SI DEMONSTRAREA PROCEDEULUI DE LUCRU; 

• FIXAREA OPERATIILOR DE LUCRU DE CATRE COPII; 

• INTUIREA MATERIALULUI DE PE MASUTE; 

• REALIZAREA EXERCITIILOR DE INCALZIRE A MUSCULATURII MAINILOR; 

• EXECUTAREA TEMEI DE CATRE COPII; 

 

• Evaluarea se realizeaza prin metoda Turul galeriei 

• Încheierea activității  

   Se vor face aprecieri privind executarea lucrarilor si comportamentului copiilor la activitate. 

Copiii vor fi recompensati. Vor iesi din sala de grupa intonand un cantec.  
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TEMA ACTIVITĂŢII: Din suflet pentru MAMA 

CLASA Pregătitoare B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  PANTEA DANIELA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

Tipul activităţii: activitate integrată( CLR, DP, MEM, AVAP,MM) 

Obiective operaţionale: 

 Să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 

 Să recite şi să redea poezia şi cântecele despre mama; 

 Să respecte etapele de lucru stabilite; 

 Să utilizeze corect materialele şi instrumentele de lucru în realizarea lucrării; 

 Să aplice tehnicile de lucru( decupare, îndoire, lipire); 

 Să numere corect petalele florii; 

 Să denumească părţile plantei; 

 Să-şi exprime liber trăirile legate de această zi. 

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, instructajul 

Mijloace: negativul pentru cântece, carton colorat, hârtie colorată, lipici, foarfeci,capsatoare, 

creioane colorate, carioci 

Forma de organizare: frontal, individual 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

           Copiii audiază cântecul „Mama, doar mama”. Se discută despre mesajul acestui cântec- 

mama este o fiinţă deosebită: frumoasă, bună, harnică. Copiii îi pot răsplăti grija  învăţând, fiind 

cuminţi  şi...dăruindu-i mici cadouri realizate de ei. 

           Se prezintă copiilor Coşulețul cuflori , observându-se  alcătuirea lui. Se discută despre: 

materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce vor fi folosite în realizarea lucrării.  

             În timp ce lucrează, elevii vor interpreta cântecele învăţate( E ziua ta mămico şi Mama-i 

cântec) şi vor audia alte melodii despre mama.  

             La sfârşitul activităţii se va realiza o expoziţie cu coşulețele  copiilor , acestea urmând a fi 

dăruite mămicilor de Ziua Mamei. 
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TEMA  ACTIVITĂŢII: MAMA,GINGAŞĂ FLOARE ! 
CLASA/GRUPA: I 
CADRU DIDACTIC:prof.înv.primar PANTEA MARIA 
UNITATEA ŞCOLARĂ:ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHEŢANI;MUREŞ 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 

          Mama este fiinţa careia îi suntem datori cu un respect profound, căreia îi mulţumim pentru 

faptul că ne-a adus pe lume şi că alături de Dumnezeu a contribuit la existenţa noastră, dăruindu-ne 

cel mai frumos cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă: viaţa. Tot ceea ce avem şi tot ceea 

ce vom avea , viitorul, prezentul şi trecutul îl datorăm mamei, cel mai bun prieten pe care îl avem 

alături în clipe grele. 

  O dată cu venirea primăverii ne-am obişnuit să sărbătorim ziua internaţională femeii, a  celei mai 

gingaşă fiinţă:,,MAMA”. 

  Elevii clasei I, în cadrul activităţii ,,MAMA, GINGAŞĂ FLOARE!”au compus pentru  mama, cel mai 

sfânt şi cel mai preţios dar de la  Dumnezeu, versuri: 

Mama mea trandafir frumos, 

Mă învaţă să fiu cuviincios, 

Să fiu bun ascultător  

Şi de carte iubitor. 

Activitatea ,,MAMA ,GINGAŞĂ FLOARE!’’, se va desfăşura pe 8 martie şi urmăreşte dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, 

,,MAMA’’.Activitatea va începe cu confecţionarea unui trandafir pe care îl vom dărui mamelor de 

ziua internaţională a tuturor femeilor.Fiecare elev v-a primi  materialele necesare. Voi prezenta  

etapele de lucru şi tehnicile folosite.Voi crea o atmosfera plăcută de lucru ,cântând cântece dedicate 

mamei.Voi îndruma şi supreveghea elevii,iar unde va fi cazul voi  da şi explicaţii individuale. 

La finalul activităţii vom desfăşura o serbare în cinstea căreia… mă înclin, îi sărut mâna şi o privesc 

cu drag, ca pe o icoană. Îi mulţumesc că m-a învăţat să fiu Om.  ,,orice mamă rămâne mamă pentru 

veşnicie, nu  se desparte de copilul ei când îl naşte. Și nu se desparte de el nici când moare, îl ţine 

în inima ei, îl are în inima ei’’(Arhimandrit Teofil Părăian). 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 

lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.ro 

 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

*PROF. COORDONATOR: înv. Papuc Constantin-Ioan 

*GRUP ȚINTĂ: elevii clasei   a II-a 

*SCOP:  

-să realizeze desene,floricele, afișe,insigne specifice temei 

-să rețină semnificația acestei zile 

-să compună poezii despre ,,Ziua Mamei,, 

-să recite poezii pentru mămici 

Activitățile desfășurate cu ocazia acestei zile sunt: 

-Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

-Învăţarea unor poezii şi cântece închinate mamei; 

-Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mame; 

-Învăţarea unor dansuri tematice; 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs 

*DATA: 8 Martie 2018 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la ,,Ziua Mamei,, 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene,floricele, afișe, poezii, insigne. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere, pliante etc) 
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DOMENIUL: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
TEMA ACTIVITĂȚII: CADOUL PENTRU MAMA MEA 
CLASA: a V-a C 
CADRU DIDACTIC: prof. PARLEA MARIOARA 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Motto: „Mama este inceputul tuturor inceputurilor.” 
                                                                                       Grigore Vieru 
 
Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă sub forma unui joc - concurs. 
 Scopul activităţii a fost: 

-cultivarea sentimentului de dragoste şi recunoştinţă pentru mama; 

-dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală; 

-cultivarea sensibilităţii artistice. 

-dezvoltarea creativității elevilor și valorificarea potențialului creativ al acestora. 
 Competență generală: Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare. 
 Competențele specifice au fost următoarele: 
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă;4.1.Recunoașterea și remedierea greșelilor de 
ortografie și de punctuație în redactarea unui text elevilor. 
 Metode și procedee folosite: conversația, explicația, observația și exercițiul. 
 Captarea atenției s-a făcut cu ajutorul cântecului ,,Cantec pentru mama-Bambi” (sursa 
www.youtube.com).  
S-a anunțat tema jocului și competențele urmărite.  
S-a explicat sarcina didactică: Să compună poezii si compuneri despre mama folosind cu-
vinte deosebite care pun în valoare această minunată fiintă. S-au explicat regulile jocului care au 
constat în: – lucrarea putea fi realizată atât individual, în perechi sau pe grupe în funcție de prefer-
ințele elevilor(respectăm exprimarea liberă a elevilor); – la final s-au premiat cele mai frumoase 
poezii si compuneri care nu au avut greșeli de ortografie, de punctuație, de așezare în pagină. Ele-
mentele jocului au fost: surpriza, recompensarea lucrărilor corecte, întrecerea. 
 Materialul didactic folosit:hârtii si cartoane de diverse  culori, pix, planșă pentru realizarea 
expoziției. 
 Am inceput activitatea printr-un mic discurs prezentat de mine in fata elevilor: 
   E cel mai frumos cuvânt și cel mai cald gând. E mama, care ne dă viața, care ne conduce prin 
viață. Cea care pentru noi își pune viața în pericol fără să ezite. 
  Azi vreau să dedicam câteva rânduri mamelor  noastre, cu toate că sunt conștientă de faptul că nu 
vom putea vreodată să cuprindem în cuvinte tot ce am vrea să le spunem. Dar începem simplu, 
spunând: Mulțumesc, mami, că ai ales să mă aduci la viață. Și că ai renunțat la tot ce erai tu și la ce 
ai fi putut ajunge pentru a mă avea pe mine. 
   Îți mulțumesc că m-ai crescut frumos, că ai știut să îmi imprimi în suflet frumoase sentimente și 
lecții din viața ta. Ai reușit să faci asta, fiindcă îmi amintesc cuvintele tale în cele mai neașteptate lo-
curi și momente. Îți mulțumesc, mama!. Pentru tot și toate! 
    Îți mulțumesc pentru mine… 
    De mii de ori… 
    Și da, nu o spun prea des, dar te iubesc și eu. Într-un fel stângaci, poate. 
    În felul meu. 
    Pe care tu îl știi deja. 
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Ziua  mamei 

                                                                    Miclau Ana Maria 

                                                                  clasa a V-a C 

   Mamele sunt locul unde dragostea răsare din pământ, și fericirea cântă în onoarea naşterii noas-

tre. Mamele sunt soarele care străluceşte pentru viața cerului nostru interior, că putem şti că suntem 

iubiţi si să nu ne punem niciodată întrebări despre asta. Mamele sunt luna care luminează pământul 

deasupra disperării noastre negre, ca, atunci când suntem îndureraţi,să ştim că cineva ne veghează 

tot timpul. Oricare ar fi teama,durerea sau deznãdejdea care umple viata, știm cã deasupra acestei 

furtuni avem mereu, DRAGOSTEA LOR! Nu exista dragoste ca cea a mamei , și nici o legãturã mai 

strânsã cu pãmântul… 

   Azi mã simt tristã.Vreau sã fac o bucurie cuiva.Îmi amintesc de primãvarã și de 8 Martie,ziua 

Mamei.Vreau sã îi ofer un cadou. Mama…într-o fracțiune de secundã, mintea ,purtatã pe o aripã de 

iubire a pãtruns în lumea aducerii aminte .Sufletul meu a alergat pe acel tãrâm ,necunoscut încã,loc 

prins în oglinda copilãriei mãrginitã de infinitul cuvintelor.Peste tot era imaginea EI . 

   -Dar ce?O floare,un cântec? În niciun caz  nu o sã-i ofer tristețea  mea! 

   M-am gandit cã,dacã îi ofer o floare,ea se va usca,un cântec, o sã-l uite.Șiii………..mã tot 

gândeam sã-i fac o felicitare frumoasã.Pe ea o sã scriu poezia  compusã de  mine acum douã 

sãptãmâni!!! 

   Asta  mi-a luat ceva timp,dar  mai trebuiau făcute  niste retușuri.Unchiul meu,fiind profesionist în 

așa ceva, m-a ajutat.Și, în final, am reușit să fac felicitarea foarte frumoasă.Mamei i-a placut extrem 

de  mult! 

   Datorită mamelor, lumea noastră încă mai are delicateţea fină a zâmbetului; și fiecare vânt al no-

rocului poartă parfumul îmbrățișărilor acestor fiinţe care ne-au dat viată. De aceea,copile, 

mulţumeşte-i mamei tale căci te iubeşte cu o dragoste ce nu poate fi măsurată în cuvinte!!! 

    Sunt foarte fericita ca o am pe  mama mea si că ea poate fi mândră de  mine! 
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MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Daruri pentru mama” 

GRUPA: Mare A 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 - Timişoara 

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 şi florilor; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie; 

 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 şi flori conturate pentru pictură; hârtie colorată, conturul 

palmelor copiilor din hârtie colorată, floricele din hârtie, ghiveci din hârtie; diverse forme din hârtie 

colorată pentru felicitare; acuarele, lipici, strofa unei poezii; 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 – pictură şi lipire: „Daruri pentru mama”; 

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 pictează o 

inimă şi flori, alegându-şi culorile după bunul plac. Al doilea grup lipeşte palmele din hârtie 

colorată de culoare verde, ghiveciurile şi floricelele, pentru a obţine o floare în ghiveci. Al 

treilea grup confecţionează o felicitare sub formă de cană, pe care lipesc diferite flori la 

exterior şi la interior şi o strofă dintr-o poezie dedicată mamei. 

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

cele afirmate. 
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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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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a II a 

CADRU DIDACTIC: PAVEL VIORICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Domeniul vizat: Tehnologii 
Competențe specifice: 
1.2.Aplicarea tehnicilor  de prelucrare a materialelor utilizând instrumentele adecvate; 
2.3.Aprecierea  calității materialelor  folosite sau a unui produs finit. 
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 
                 O1: să recunoască materialele de lucru; 
                 O2: să decupeze după contur; 
                 O3: să- şi însuşească tehnica de lucru; 
                 O4: să se ajute reciproc în cadrul grupei; 
                 O5: să evalueze corect lucrările  .    
STRATEGII DIDACTICE : 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul, “Turul galeriei”, activitate pe 
grupe;  
Mijloace de învăţământ:  cartoane, hârtie colorată, hârtie glasată, lipici, foarfecă, calculator,  
videoproiector , CD-cu cântece de primăvară; 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe ; 
Bibliografie:   ,,Programa școlară’’ clasa a II a ,, Metodica predării lecțiilor de abilități practice’’Editura 
Aramis, 2002, Stan, Lucian, Stan, Ileana, Dorobanţu, Gabriela, Ghiţă, Ecaterina, Abilităţi practice, 
ghid metodologic pentru clasele I- IV, Editura Aramis 
Desfășurarea activității: 
    Pe baza conversației euristice  s-au  reactualizat  informațiile referitoare la anotimpul 
primãvara, lunile și caracteristicile acestuia, poezii și cântece dedicate anotimpului renașterii.  
 S-a prezetat un material PPT cu versuri despre mama. Apoi, fiecare elev a descoperit  pentru 
mama sa câte douã însușiri ( fizice și sufletești).   
 Analizând caracterizãrile fãcute de elevi, am decis  cã ar fi bine sã oferim mamei o diplomã ce 
va surprinde dragostea fiecãrui copil fațã de ființa ce i-a dat viațã și a stat la cãpãtâiul sãu ori de câte 
ori a fost nevoie.    
 Textul diplomei s-a creat prin cooperare, s-a scris de elevi la calculator, s-a  multiplicat. 
Pentru ca diploma sã fie și frumoasã, s-au  identificat  flori, frunzulițe ce pot fi decupate, apoi 
aplicate. 
 S-au enunțat  etapele de lucru, corectitudinea executãrii lucrãrii, criteriile de evaluare. 
 Elevii, grupați în echipe, au lucrat cadoul pentru mama. S-au  ajutat, s-au  sprijinit  astfel încât 
toți sã termine în timpul optim lucrarea.  
 La sfârșitul activitãții a avut loc  Turul galeriei pentru a se identifica cele mai corecte lucrãri 
executate. Dar, pentru ca diploma era pentru MAMA, toți elevii au lucrat cu mult drag, s-au strãduit 
sã transmitã cele mai adânci sentimente decupând corect dupã   contur, lipind floricelele, frun-
zulițele, buburuzele, colorând floricica, scriind pe diploma numele lor în culori vesele. 
 Activitatea s-a încheiat cu un cântec dedicat mamei. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: PETRE CRISTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

   

„Dumnezeu nu poate fi pretutindeni așa că a creat mamele.” 
Proverb evreiesc 
 

ARGUMENT 
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 femeii, moment în care  
copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă 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. 
 
 SCOPUL: 

- Afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al şcolarilor prin intermediul artelor plastice şi 
literaturii;  

- Sensibilizarea 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; 

 
Noi ne-am propus să marcăm acest eveniment prin activități care să  îmbine cât mai 

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

Activitatea ”Un dar pentru mama mea” s-a desfășurat în sala de clasă. Am creat un cadru 
optim pentru desfășurarea acesteia.  

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

Elevii clasei pregătitoare, îndrumați și sprijiniți de doamna învățătoare au lucrat cu plăcere, 
îngrijit, au participat activ și cu interes, realizând felicitări pentru a le oferi în dar celor mai prețioase 
ființe. 

La final elevii au cântat cântece dedicate mamei. 
 
 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

 

 

 

 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a V-a 

CADRU DIDACTIC: Petruţ Mirela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA “Ion Pop Reteganul” Sîncel 

„Din dragoste pentru mama!” 

      8 Martie este sărbătoarea în care copiii îşi amintesc să preţuiască şi să îşi exprime 

aprecierea faţă de femeile importante din viaţa lor. 

SCOPUL 

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

plastice şi practice, stimularea curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 

mamei. 

OBIECTIVE 

1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului şi Zilei Internaţionale a Femeii; 

2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

semnificaţiei 

    mărţişorului şi Zilei Internaţionale a Femeii    

ACTIVITĂŢI: 

· cunoașterea istoricului Zilei mamei și a calendarului obiceiurilor lunii martie; 

· crearea unor texte în versuri sau proză inspirate de cea mai dragă ființă de pe pământ 

(activitate 

desfășurată pe fond muzical), cu selectarea celor mai frumoase cântece despre mama; 

· confecționarea de felicitări, felicitări ce vor fi oferite mamelor și cadrelor didactice de 8 

Martie 

DURATA: 8 martie 2018 

RESURSE: 

a) umane: cadrul didactic, elevii, pãrinții. 

b) de  timp:1 zi                                                                                             

Materiale folosite: aparat foto, carton colorat, mărţişoare, flori. 

Rezultate așteptate: 

Ø copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 

Ø copiii prezintă părinţilor versurile învăţate.        

EVALUARE : 

- expoziție cu felicitãri                                                                                                                       
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- poezii dedicate mamei 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „GÂNDURI ÎNCHINATE MAMEI” 

CLASA: a IV-a E 

CADRU DIDACTIC: PÎRVULESCU ANDREEA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10, RM.VÂLCEA, VÂLCEA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 „Mama este începutul tuturor începuturilor” spunea Grigore Vieru. 

Mama este ființa divină care știe a iubi curat, necondiționat, știe a ocroti, a veghea, a în-

druma, a asculta… A fost, este și va fi ființa prezentă în fiecare secundă de pulsație a acestei lumi. 

Cu toții trăim în umbra eternei mame, ce știe realmente a ne ridica în picioare, ce ne face să 

respirăm cu stăpânire de sine și cunoaște tainele jocului bun în hora vitală a cotidianului. Are put-

erea nemărginită de a ne ajuta să clădim propria și veritabila scenă, de altfel pe cea perfectă, pe 

care să ne jucăm rolul esențial în viață. Contribuie cel mai consistent în prelucrarea siluetei de sine, 

potrivită pentru dobândirea fericirii și a tuturor virtuțiilor într-atât de necesare unei vieți armonioase, a 

unei vieți conștiente și de calitate. Lumina universului e-aprinsă datorită ei! Într-un glas și într-o 

simțire: îi mulțumim! Nu știm dacă vreodată vor fi de ajuns toate acele lucruri care intră în sfera sufi-

cienței din punct de vedere mental, dar știm că a noastră și profundă iubire se poate reflecta în ochii 

mamei, și atunci aceștia din urmă ne vor transmite tumultul trăit de mamă.  

 Timizi, din pricina emoției puternice pe care însăși Ființa-Mamă ne-o insuflă, dar curajoși din 

fire la gândul că Ea ne iubește, am pornit în realizarea unei activități de creație dedicată ființei celei 

mai dragi sub titulatura: „Gânduri închinate mamei”. Pași mulți, mărunți, căutări febrile prin tezaurul 

inimii, activitatea de creație a ajutat educabilii să scoată la iveală forța extraordinară a propriei mame 

și frumosul din ei, înrădăcinat de ființa care le-a dat viață. Procesul de creație, de pregătire, mai ex-

act realizarea de compuneri ce au cuprins gânduri scrijelite de copii închinate mamelor lor, de pic-

turi, desene, colaje, felicitări, mini-cărticele, lecturarea  unor fragmente din creațiile românești speci-

fice temei, interpretarea unor cântece și poezii deosebite dedicate iubitelor mame, s-a desfășurat pe 

parcursul a mai multor zile, în sala de clasă, dar și în mijlocul naturii. Activitățile creative și recreative 

ni s-au părut asemeni muzicii, care încântă auzul și sufletul cu rapiditate și energie. Am reușit să re-

alizăm produsele finale și să le expunem spectatorilor, celor mai scumpe ființe, celor mai frumoși 

Oameni, mamelor! Le-am așteptat, în urma unei invitații-surpriză, în sala de clasă cu un izvor de flori 

multicolore, le-am invitat să pășească într-un tărâm de basm, să simtă în același ritm cu noi, să 

guste bucuria momentului de-o încărcătură emoțională negrăită. 

 Scopul primordial al activității a fost manifestarea dragostei față de mamă prin creații literare 

și plastice. Obiectivele urmărite în acest context au fost: dezvoltarea creativității elevilor, a imagi-

nației și gândirii, a respectului față de ființa cea mai dragă, exprimarea vie, reală a sentimentelor, 

trăirilor, emoțiilor prin crâmpeie literare și plastice, insuflarea unor atitudini, valori, conduite, cuno-

așterea potențialului școlarilor, stimularea spiritului de colaborare, dar și de competiție, realizarea 

unor bunuri. 

Sub reflectorul emoțiilor, cu lumina provenită din fiecare copil și căldura emanată de fiecare 

mamă, activitatea va rămâne celebră peste timp în interiorul fiecărui participant!  
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TEMA ACTIVITĂȚII: Şi mama este o minune- serbare închinată mamelor (proiect 

interinstituţional)                                                             

CLASA: a II – a  D                                                                                                                             

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIM. PLĂVIŢU  AURORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 6, DR. TR. SEVERIN, JUD. MEHEDINŢI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:                                                

SCOPUL: Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii 

Obiective: 

- să realizeze felicitările pe care le vor înmâna mămicilor; 

- să se costumeze adecvat evenimentului; 

- să recite poezii; 

- să interpreteze cântecele învăţate pentru ziua mamei; 

- să participe la manifestarile organizate cu acest prilej. 

RESURSE IMPLICATE: 

 - elevii clasei a II-a D 

 - învăţătoare 

 - doamnele muzeograf 

 - părinţii 

TIPUL ACTIVITĂŢII: spectacol 

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 

DATA DESFĂŞURĂRII : 8 Martie 2018 

În aceste zile de primăvară, copiii din clasa a II- a D au confecţionat cu multă dragoste sub 

îndrumarea învăţătoarei lor, în incinta Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, felicitări pe care le-au dăruit 

mămicilor şi bunicilor de ziua lor. Elevii au pregătit şi un frumos moment artistic ce a cuprins, o 

scenetă, cântece şi poezii pe care le-au dedicat celor mai iubite fiinţe - mămicilor. Elevii costumaţi în 

straiele reprezentative personajului căruia îi dădeau viaţă, cum ar fi: cele patru anotimpuri, soare, 

vremea, ciobănel, floricele de primăvară (ghiocel, viorea, narcisă, lalea, brânduşa) sau în cei trei fii 

ai primăverii ( martie, aprilie, mai), sau în  vântul, grădinarul au încântat publicul spectator şi au pro-

dus emoţii intense atât mămicilor, tăticilor cât şi doamnelor muzeograf şi celorlalţi spectatori partici-

panţi la eveniment. Activitatea s-a încheiat cu oferirea unui buchet de floricele tuturor  domnelor 

prezente. 

 Activitatea desfăşurată a  fost un bun prilej de relaţionare şi mediatizare şcoală-familie-muzeu. 

Câteva fotografii de la acest eveniment: 
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TEMA ACTIVITĂȚII: SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII ÎN SUFLETELE COPIILOR  

CLASA/GRUPA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: PODAR CLAUDIA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA IERNUT 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

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.  
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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.  
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! 

Iar acum când primăvara vine 

Eu sărut mâna care m-a crescut pe mine. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVÂNT 

CLASA: A II-A C 

CADRU DIDACTIC: POP ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA CLEJA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA – structură 

Titlul proiectului: DIN SUFLET PENTRU MAMA 

Tipul proiectului: transdisciplinar (CLR, AVAP, MM, DP) 

Initiator: Elena Pop 

Durata: o săptămână 

Clasele primare din școală 

Competențe specifice: 

1. Stimularea valențelor creatoare a elevilor prin realizarea de lucrări practice și activități artis-

tice; 

2. Promovarea rezultatelor valoroase ale elevilor în spațiul comunității locale vizând păstrarea 

tradițiilor  

3. Realizarea unui schimb de experiență între elevii ciclului primar din școală 

Grup țintă: 73 de elevi 

Beneficiari: mame și bunici, părinții, comunitatea locală 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

A. Realizarea unui program artistic dedicat Mamei „Anotimpurile, Primăvara și Mama”, și a unei 

expoziții cu lucrările elevilor. Activitatea a promovat bucuria venirii primăverii evidențiind prin 

dăruirea de flori și mărțișoare, dar și prin poezii, cântece sau scenete. 

 

B. Realizarea unui buchet de flori pentru mama. 

Tehnici de liucru: colorare, decorare, pictare. 

Etape de lucru: 

- fișa se pliază după liniile punctate, pentru a sugera împachetarea buchetului; 

- se aleg culorile pentru decorare; 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

- se colorează după preferință florile, frunzele.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,PENTRU TINE, MAMĂ!” 

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: POP SABINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL SILVIC GURGHIU 

JUDEȚUL:MUREȘ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

DISCIPLINE IMPLICATE:  

 *Dezvoltare personalã –”Emoții de bazã ”(consolidare) 

  *Comunicare în limba românã-,,Sunetul și literele <<F,f>>”(transmitere,însușire de noi cunoștințe) 

  *Matematicã și explorarea mediului-,,Numerele naturale din concentrul 0-31”(consolidarea 

cunoștințelor) 

  *Arte vizuale și abilitãți practice- ,,Flori pentru mama” (tehnici simple-decuparea și lipirea hârtiei)

(formare de priceperi și deprinderi) 

RESURSE INTERNE: 

 a. CUNOȘTINȚE:                                                                                                          

- Anotimpul primăvara (lunile primăverii, vestitorii primăverii, sărbătorile acestui anotimp, activităţile 

specifice acestui anotimp). - Ce este  o floare?  Ce semnificaţie au ele?Cum se numeşte floarea 

care ne vesteşte venirea primăverii?Când se oferă flori?Cui se oferă flori?  - Identificarea sunetelor 

studiate în cuvinte; Despărţirea cuvintelor în silabe; Folosirea cuvintelor în propoziţii.- Numerele 

naturale din concentrul  0-31. 

b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE: 
- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor , concentrarea atenţiei, 
dezvoltarea imaginației; 
- capacităţi comunicative: recunoaşterea sunetelor, despărţirea în silabe, numărul cuvintelor în 
propoziţie, răspunsul în propoziţie la întrebări, exprimare verbală corectă; 
- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de adunări și scăderi prin 
numărare a obiectelor;   descoperirea şi respectarea algoritmului de rezolvare pe fişe; 
- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite:  utilizarea diferitelor materiale (hârtie 
albă/colorată/creponată, plastilină) pentru realizarea unor lucrări având ca temă anotimpul primăvara 
și ziua Mamei;                                                                                                             
c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 
- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 
- atitudine corectă faţă de membrii familiei, faţă de colegi şi faţă de alte persoane din jurul lor; 
- capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă; 
- admirația față de frumusețea anotimpului primăvara ce trezește natura la viață;  
- gingășia florilor de primăvară precum și a mamei; 
- iubirea și respectul fată de hărnicia mamei comparată cu cea a  albinelor și a furnicilor. 
    Activitatea s-a desfãșurat pe parcursul a douã sãptãmâni : confecționarea felicitãrilor de 1 Martie, 

pregãtirea cadourilor pentru mame( ,, Buchetul mamei“, ,, Zambila veselã“   ), activitatea integratã. 

   Elevii au fost apreciați pentru produsele obținute, ținându-se cont de urmãtoarele criterii: respec-

tarea etapelor de lucru, gradul de finalizare al lucrǎrii, aspectul estetic, originalitate, Părinții au fost 

foarte încântați de activitatea elevilor, care au fost răsplătiți cu diplome, floricele ,,împletite” cu 
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aprecieri. Mamele au primit ,,medalii”, pentru răbdarea de care dau dovadă tot timpul , alături de lu-

crările realizate de elevi. 

 Pentru noi, dascălii, aceste lucruri reprezintă mulțumirea noastră sufletească, atunci când ne este 

apreciată munca de către părinți, iar elevii se bucură și vin cu drag la școală, a doua familie. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: “Mărțișoare pentru mama” 

DOMENIUL: DOS – Activitate practicã: lipire 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: POPA IOANA-FLORENTINA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala gimnazială  “Dimitrie Cantemir”-  structura G.P.P. NR. 24 ORADEA 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Fiindcă se apropie cu pași repezi anotimpul Primăvara și de asemenea prima sărbătoare a 

lunii Martie: „ Ziua Mărțișorului” am pregătit mamelor cu multă bucurie și încântare cel mai frumos 

mărțișor, cel realizat de mâinile copiilor lor. 

 Copiii au descoperit modelul educatoarei sub forma unei surprize. Am ales să folosesc 

metoda quilling pentru realizarea mărțișoarelor.  Ambianța grupei a fost asigurată de un fond 

muzical adecvat temei „Primăvara- Vivaldi”. Prezentarea și intuirea materialului fiind următoarea 

etapă, apoi explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru, unde educatoarea explică și demonstrează 

în același timp pașii de lucru. Înainte de lipire , am executat câteva exerciții de încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii, apoi am trecut la executarea propriu-zisă a lucrării. 

 La evaluarea activității am făcut aprecieri individuale și colective asupra modului de lucru al 

copiilor. Copiii au realizat mărțișoare deosebit de frumoase, pe care le vor dărui cu multă iubire 

mamelor. În încheirea activității copiii au primit recompense, câte un ghiocel. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC: POPA MARIA LILIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC TEIUŞ 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 ,,Mama - cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel din urmă vis. Cea 

mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte. 

Mama - lacrimă târzie, veşnică icoană, înger de-nălţare, candelă aprinsă! Candelă a vieţii, care nu 

se stinge, care luminează şi pe veci veghează!” 

 Pornind de la aceste cuvinte, în data de 7 martie 2018 elevii Clasei Pregătitoare A de la 

Liceul Teoretic Teiuş şi-au exprimat gândurile faţă de mamele lor, sentimentele care-i încearcă la 

rostirea acestui sfânt nume: MAMA.  

 Şi pentru că nimic nu poate fi mai frumos decât un dar făcut de mâinile vrednice ale copilului 

său, elevii au realizat un cadou pentru mame: un ghivezi cu o floare. În acest micuţ cadou, elevii au 

pus toată dragostea şi priceperea lor. Au decupat, lipit şi ansamblat ghiveciul cu floarea. Această 

activitate s-a desfăşurat sub formă de concurs, elevii fiind conştienţi că lucrările lor vor trebui să 

bucure atât sufletele mamelor lor, dar şi să încânte privirile membrilor juriului. 

 Cele mai reuşite lucrări au fost premiate, în urma deliberării juriului format din doamna prof. 

înv. primar Popa Maria Liliana, doamna profesoară Pascu Alexandra şi doamna profesoară 

Bucurenciu Alemănuţa. 

 Mulţumiţi de munca depusă, elevii au interpretat cântece şi au recitat poezii dedicate celor 

mai dragi fiinţe din viaţa lor.  

 Elevii Colev Sophia şi Bogdan Matei au încântat privirile celor prezenţi cu trei dansuri: vals 

lent, cha-cha şi jaiv, primind îndelungate aplauze.  
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TEMA ACTIVITĂŢII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: I şi a III-a  

CADRU DIDACTIC: Popa Mihaela -Teodora 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Tehnologic, Oglinzi 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

                  Activitatea ,,MAMĂ, AZI E ZIUA TA!’’, s-a desfăşurat pe 8 martie şi  a urmărit dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, ,,MAMA’’. 

                   Și anul acesta am renunţat la veşnica serbare de 8 martie, propunând o activitate 

integrată. Astfel, mamele au avut prilejul de a vedea şi ceea ce elevii au învăţat în semestrul I. 

     Activitatea a început cu o prezentare ppt. Elevii au avut de rezolvat câteva sarcini pentru a 

obține materialele necesare realizării unei felicitări. Ei au răspuns  la întrebări de lb. română, 

matematică, au cântat cântece despre primăvară, au recitat poezii închinate mamei. Toate aceste 

sarcini au avut ca recompensă materiale necesare realizării felicitării. 

    Elevii au decupat după contur, au pliat, apoi au lipit un trifoi și o buburuză. Fiecare copil a 

oferit  felicitarea mamei sau bunicii. 

   La finalul activităţii elevii celor două clase au dansat ,,Samba florilor” şi „Valsul florilor”. 

 

 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

 

 

 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

TEMA ACTIVITĂȚII: Buchete pentru mama 

CLASA: IV A step by step 

CADRU DIDACTIC: POPA MINODORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC ”NICOLAE JIGA” TINCA, BIHOR 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Elevii clasei a IV-a step by step, la centrul de arte, au colorat mai multe șabloane pe care 

erau buchete de flori, pe care apoi le-au decupat.  

Șabloanele cu buchete au fost înmânate mamelor la finalul activității care a avut loc pe scena 

Centrului Cultural Tinca, cu ocazia zilei de 8 martie.  

Buchetele de flori, reprezentând ghiocei, panseluțe și alte flori de primavera au fost expuse pe 

panoul din sala de clasă, la centrul de arte. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: POPESCU ALEXANDRA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA 

 

ARGUMENT:  

Mama este cea mai importantă fiinţă din lume, blândă şi iubitoare, fără ea nimic nu ar exista, 

viaţa nu ar avea sens, nimic nu ar mai fi la fel. Prin activităţile desfăşurate cu copiii am urmărit dez-

voltarea sentimentului de dragoste faţă de fiinţa care le-a dat viaţă. 

SCOPUL: 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor           artisti-

co-plastice şi practice, stimularea curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă 

ziua mamei. 

OBIECTIVE: 

           - sã stimuleze potențialului artistic creativ al elevilor; 

-să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 

-să transmită un mesaj de iubire mamei  

 

-să conştieze şi să interiorizeze importanţa sărbătoririi mamelor; 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Elevii au avut de realizat o felicitare, folosind drept suport un carton colorat pe care l-au decu-

pat si pe care au lipit o floare din hârtie colorată, un trifoi și o buburuză,  adăugând la final o fundiţă 

din șnur de mărțișor.  În interiorul felicitării fiecare elev a scris un mesaj din suflet pentru mama. Ele-

vii s-au antrenat într-o activitate plăcută și au lucrat cu multă dragoste şi răbdare. În confecţionarea 

felicitărilor au ţinut cont de preferinţele mămicilor în ceea ce privesc culorile, dând dovadă de un 

mare interes pentru a realiza cele mai surprinzătoare cadouri pentru fiinţa iubită, mama. 

Au fost încântați de rezultate și au dăruit micile cadoruri cu mult drag mămicilor și bunicilor, 

care și-au răsplătit copiii și nepoțeii cu multe zâmbete și îmbrățișări. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: DAR PENTRU MAMA 

CLASA  A IV-A 

CADRU DIDACTIC: POPESCU CRISTINA MONICA 

UNITATE ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Godinești, Com. Godinești, Jud. Gorj 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Primăvara a sosit! Frumuseţea ei ne umple sufletele cu bucurie și caldură. Totul e o 

sărbătoare care nu poate să treacă neobservată.  

Ziua mamei este o sărbătoare care nu poate să  treacă fără a fi simţită şi exprimată în pro-

priile simţiri ale copiilor. Dascălul este cel care are datoria de a lumina capul cu ştiinţa, iar mama să  

încălzească  inima cu dragostea sa. Copilul simte datorita mamei; la îndrumarea ei copilul învaţă să 

iubească, să aprecieze nobleţea sufletului, cinstea si bunătatea.  

Așadar, pe parcursul a două ore de Arte vizuale și Abilități practice, elevii clasei a IV-a au 

realizat coșulețe de primăvară și cutiuțe surpriză pentru mama lor.  

SCOPUL:  dezvoltarea imaginaţiei creatoare, dezvoltarea gustului estetic, dezvoltarea 

capacităţilor de comunicare, colaborare între copii,  aplicarea cunoştintelor despre anotimp. 

 OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

Ø să construiascăcoșulețul și cutiuța, alegândculorile și tehnicile potrivite; 

Ø să colaboreze cu colegii de echipă pentru a realiza temele propuse; 

Ø să  respecte  indicaţiile  primite ; 

Ø să  precizeze caracteristicile  anotimpului  primăvara; 

Ø să  cunoască  şi  să  denumească  culorile  specifice  primăverii. 

METODE  ȘI  PROCEDEE:  conversaţia, observaţia, explicația; demonstrația; exemplul; 

exercițiul; dialogul; munca în echipă; munca independentă; aprecierea  verbală. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 

Ø expunerea în clasă a produselor obținute; 

Ø imagini surprinse în timpul derulării activităților. 

 

” Te iubesc măicuța mea  

Pentru tot ce-mi dăruiești  

Te iubesc măicuța mea  

Așa cum ești.  

Aș vrea să-i dau o floare  

Să semene cu ea  

Dar nici-o floare-n lume  

Nu e ca mama mea.”   
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Recitând versuri despre mamă și cântând cu drag, am început activitatea și  iată ce-a 

ieșit! 
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TEMA ACTIVITĂŢII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT – proiect tematic 

CLASA/GRUPA: CLASA a II-a A 

CADRU DIDACTIC: PROF. INV. PRIMAR: POPESCU CRISTINA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 

DURATA: 1 SĂPTĂMÂNĂ 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT 

“O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu 

nimeni.” (Gaspard Mermillod) 

Datoria noastră este aceea de a cultiva și de a dezvolta sentimente de dragoste, iubire și 

recunoștință pentru ființa cea mai dragă de pe lume: mama. 

Mama este cel dintâi cuvânt rostit, cel mai dulce zâmbet, cea mai scumpă floare, cel mai fru-

mos vis. Ziua de 8 martie este o zi specială când ne exprimăm dragostea și recunoștința față de 

femei în general și de mame în special. O zi în care ne amintim cât de importantă este EA – MAMA, 

pentru fiecare dintre noi. O zi în care nu avem cum să-i mulțumim îndeajuns pentru toate câte re-

prezintă această ființă foarte specială pentru noi. MAMA – ființa care ne-a dat viață și care ne 

ocrotește fiecare suflare. “O, mamă, dulce mamă…” 

OBIECTIVE GENERALE 

· Dezvoltarea creativității, expresivității și sensibilității artistice 

· Cultivarea simțului estetic 

· Dezvoltarea libertății de expresie a copiilor 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Să selecteze şi să prelucreze informaţii despre cum se compune textul unei felicitări, cu ce 

prilej se scrie, cui îi putem adresa o felicitare;   

- Să sintetizeze informaţiile obţinute; 

- Să unească prilejul cu care se pot transmite felicitările cu conținutul corespunzător și cui 

se pot adresa felicitările, urările; 

- Să realizeze felicitarea; 

- Să manifeste interes pentru activităţile propuse; 
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LOCUL DESFĂŞURĂRII 

- Sala de clasă 

CONŢINUT INFORMAŢIONAL/PRODUS FINAL 

· Fişă de lucru – CLR 

· Felicitări – AVAP + CLR 
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PROIECT EDUCAȚIONAL: 
MAMĂ,SCUMPĂ MAMĂ! 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:RĂDULESCU POMPILIA 
 

         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 

        Elevii clasei pregătitoare 
        DURATA: 2 Martie 2018 – 8 Martie 2018 
        OBIECTIVE: 
 Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului şi a Zilei Internaţionale a 

Femeii; 

 Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 

 Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificatiei mărţişorului şi ai Zilei Internationale a Femeii; 

     RESURSE UMANE:  
 Elevii învăţământului primar ai Şcolii Gimnaziale Bogdana 
 Învăţătoarele Şcolii Gimnaziale Bogdana 
 Părinţi 

  
   RESURSE MATERIALE:  
 Mijloace audio-vizuale 
 Poezii cu tema “8 Martie” 
 Fotografii de familie 
 Coli albe şi colorate , hârtie glasata,costume,carton colorat,martisoare,flori,fise 
 Diplome 

ACTIVITATI DESFASURATE: 
 Martisor din suflet de copil-expozitie de martisoare si felicitari 
 Micii actori-program artistic 
 Mama, cea mai minunata fiinta!-activitati commune mame copii 

 
    METODE DE EVALUARE 
 Expoziţie cu felicitari de 8 Martie-poezii dedicate mamei 
 Realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate 
 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
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                                                   MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

Tema activitãții: Proiect educațional -Pentru tine, mama mea! 

Clasa: aIV-a B – 19 elevi și pãrinții acestora 

Cadrul didactic: Reabschi Adriana 

Școala Gimnazialã ,,T.V.ȘTEFANELLI” , C-lung Moldovenesc, Suceava 

Locul de desfãșurare: Sala de clasã 

Perioada proiectului: 1-8 martie 

Scopul proiectului: Cultivarea și valorificarea potențialului creator al elevilor 

Obiectivele proiectului: 

· Dezvoltarea simțului estetic; 

· Stimularea activitãții de cercetare privind istoricul, tradițiile și legendele legate de sosirea 

primãverii; 

· Dezvoltarea dragostei și respectului pentru mama, ființa cea mai dragã; 

· Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea unui concurs de 
poezie;                                        

Grup țintã: elevii clasei, cadre didactice,  pãrinți 

Resurse :    informaţionale: cărţi, reviste, ilustraţii; 
materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor şi felicitărilor –ață, aracet, creioane 
colorate, carioca, acuarele, carton colorat etc.; 
audio-video: calculator, aparate foto, camere video; 
 

Desfășurarea activităților: 
 Prin acest proiect am încercat să pun în valoare luna Mărțișorului, lună în carea fiecare 
femeie primește o floare și un mărțișor. 
 În cinstea acestor zile de 1 Martie și 8 Martie, am organizat și desfășurat cu elevii mei diferite 
activități, pe întreaga perioadă a derulării proiectului, având următoarele teme: Legenda Mărțișorului, 
Gânduri pentru mama mea, O floare pentru o FLOARE.  

Pe parcursul acestor activități au avut loc momente de lectură în cadrul cărora elevii au  
descoperit obiceiurile și tradițiile legate de sărbătorile primăverii, au vizionat o prezentare PPT- 
Femei celebre din România,  au confecționat mărțișoare și felicitări, au creat poezii și mesaje 
emoționante penru mămici, au interpretat cântece dedicate mamei și au prezentat un scurt program 
artistic în ziua de 8 martie.  
                         Martie                                                                      Ghiocelul 

                             Surpatu Cosmin-David                                             Balahura Iustinian 

                                          Clasa a IV-a B                                                   Clasa a IV-a B  

  

 Primãvara a sosit,                                                            Din zãpada cea pufoasã 

 Iar de sub zãpada rece                                                     A ieșit din nou la viațã, 

 Ghioceii au ieșit ...                                                           Drãgãlaș și mititel 

 Sigur iarna grea va trece!                                                 Era chiar, un ghiocel. 
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 Când am mers pe-ntâi la școalã,                                      Zâmbãrețul de pe cer, 

 Am primit un mãrțișor!                                                    Cu luminã și cãldurã, 

 L-am purtat în piept cu falã,                                            Ajutã pe ghiocel 

 Cãci a fost fãcut din dor.                                                 Sã treacã ușor de ger.   

 

 Și 8 martie e aproape,                                                       Printre flori e cel mai mic, 

 Ghioceii i-am cules,                                                          Dar e și cel mai voinic. 

 Și-i dau mamei minunate,                                                 Primul iese din zãpadã 

 Sã-i arãt cât o iubesc!                                                        Sã îl vadã lumea toatã!     

 

          

Atmosfera din timpul desfãșurãrii momentelor a fost una deosebitã. Pe fețele copiilor se putea 

citi dragostea și respectul fațã de mãmicile lor. 

             

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 
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TEMA ACTIVITĂȚII: ,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!” 

CLASA: PREGĂTITOARE,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LAZĂR TÎMPA”, ALMAȘ, JUDEȚ ARAD 

CADRUL DIDACTIC: REGULAȘ COSMINA VALENTINA 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia zilei de 8 Martie, dar și a începutului de primăvară. Cei 21 

elevi ai clasei pregătitoare au realizat creații estetice folosind materiale și tehnici diverse. Darul 

pentru mama a constat intr-o felicitare și un tablou. 

Felicitarea a fost realizată prin decupare, lipire, ornare. S-au decupat un număr de 15 lalele, în 

trei culori, care s-au lipit astfel încât s-a obținut o felicitare cu lalele 3D. S-a mai realizat și o felicitare 

cu o zambilă în ghiveci, pentru care s-au perforat floricele foarte mici, care s-au lipit in forma unei 

zambile. Pentru ghiveci și frunze s-a utilizat hârtie creponată, mototolită. În interiorul felicitării, elevii 

au scris diferite mesaje pentru mămicile lor. 

Pentru realizarea tabloului s-au folosit floricele diferite, decupate și lipite în forma unui buchet 

de flori. Rama a fost creată prin perforarea marginilor cartonului în diferite forme.  

Fiecare copil și-a ales tehnica, materialele sau culorile preferate.  

Produsele obținute au fost dăruite într-un cadru festiv…Copiii au pregătit o serbare pentru 

mămici, dar și pentru colegii mai mari și pentru cadrele didactice. În cadrul acestui eveniment, elevii 

clasei pregătitoare s-au transpus în rolurile unor  diferite flori, păsări, fluturași sau albinuțe. Pentru 

aceasta, am realizat diferite costumații reprezentând rolul fiecăruia. Atât elevii, cât și mămicile au 

fost entuziasmați de desfășurarea programului, dar și de produsele realizate. 

Am folosit drept tehnici de lucru: decupare, îndoire, asamblare, ornare, perforare. 

Ca materiale, s-au folosit: carton colorat și alb, hârtie colorată și albă, marker, foarfece, 

perforator, lipici, sclipici și altele. 
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TEMA ACTIVITĂŢII: “MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA: A IV-A B 

CADRU DIDACTIC: Rizea Adelina-Coralia 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Mangalia 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 

 

Acest proiect educativ vizează activităţi de natură artistică şi creativă. 

Abordarea temei de faţă presupune ca elevii să cunoască şi să prezinte în cadrul acestei activităţi 

sentimente faţă de cea care le-a dat viaţă. 

 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unităţii noastre, participând 20 de elevi din clasa a  

IV-a B. 

 

Scopul acesteia a fost afirmarea şi stimularea potenţialului artistic. 

 

Activitatea desfăşurată a avut ca obiective: 

- dezvoltarea și stimularea creativitǎții copiilor; 

- stimularea potențialului artistic creativ; 

- cultivarea sensibilitǎții artistice. 

 

Copiii citit poezii specifice evenimentului şi au interpretat cântece dedicate mamei.  

Ca materiale au folosit: creioane colorate, forfecuţe, lipici, coli colorate. 

 

Elevii au fost apreciaţi pentru spiritul creator de care au dat dovadă şi imaginaţie. Aceştia s-au im-

plicat activ, participând cu entuziasm pe tot parcursul proiectului.  

 

Activitatea s-a încheiat cu realizarea unei expoziţii şi decorarea sălii de clasă cu lucrările realizate. 
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TEMA  ACTIVITĂȚII:„MAMA – izvor nesecat de iubire” 

CADRU DIDACTIC:ROTARU ANTONETA –FLORENȚA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE „ IONEL PERLEA”  SLOBOZIA/IALOMITA 

ARGUMENT 

            Însăși vițta depinde de voința unei singure femei: mama. Datorită ei deschidem ochii spre 
lume și soare. Ea este asociată cu caldură și siguranță. Mama este cea care ne face oameni, 
așezând temelia caracterului nostru, făcându-ne oameni din lacrimi și sperante. 

            Mama este cea mai apropiată fiinţă care se contopește cu timpul care nu are preţ și nici nu 
poate fi înlocuită. 

Am dorit să evidenţiez încă o dată importanţa și frumuseţea pe care o adeverește acest cuvînt 
„MAMA” 

 

SCOPUL : 

             Promovarea şi încurajarea iniţiativelor de succes în rândul elevilor, crearea oportunităţii unui 
schimb de experienţă, valorificarea bunelor practici  în cadrul procesului instructiv-educativ ,în ve-
derea creşterii calităţii acestuia.  Stimularea creativităţii  și   a expresivităţii prin realizarea de creaţii 
plastice şi aplicaţii cu materiale  diverse, cu ocazia sărbătoririi mămicilor. 

OBIECTIVE: 

· Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor; 

· Valorificarea experienţei pozitive  a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de creaţie;                         

· Organizarea unei expoziţii cu prilejul Zilelor Liceului 

GRUP ŢINTĂ: 28 de elevi,învățătoarea clasei.  

RESURSE:  Umane: şcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori.  

Temporale:  26 februarie 2018  -   2   ore; 

REZULTATE :   

Ø Redarea, prin tehnici de lucru diferite, a frumuseţii chipului mamei; 

Ø Participarea activă şi cu interes a elevilor la activitate; 

Ø Realizarea expoziţiei „MAMA – izvor nesecat de iubire”. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
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Elevii au fost  împărțiți în două echipe  ,unii au realizat creații plastice , iar ceilalți, aplicații cu  
diverse materiale.  
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TITLUL PROIECTULUI:  MAMÃ, TE IUBESC! 

CLASA: a III-a B, D 

CADRUL DIDACTIC: SARCA-CRIȘAN RALUCA 

UNITATEA ªCOLARÃ: ªCOALA GIMNAZIALÃ “DACIA” ORADEA, JUD. BIHOR   

ARGUMENT 

                “Mama” este cuvântul rostit azi cu bucurie și cu emoție atât de cei mici, cât și de adulți, 
pentru cã iubirea fațã de ea, este la fel de mare, indiferent de vârstã. 

              Proiectul educaţional ,,MAMA ,TE IUBESC!’’, se se va desfăşura în perioada 4- 8 martie şi  
urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, ,,MAMA’’. 

                         SCOPUL 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice, stimularea curiozitaţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 
mamei. 

                        OBIECTIVE 

1.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ alelevilor; 

2. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei Zilei Internationale a Femeii;                                              

DURATA  PROIECTULUI:  5-8 martie 2018 

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,elevii claselor a III -a B, D 

b) de  timp:o saptamanã                                                                                              

Materiale folosite: aparat foto, foarfece, carton colorat, lipici, flori. 

Rezultate așteptate: 

 

Ø copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 

Ø copiii creează versuri pentru mamă. 

 

Evaluarea activităţii: 

Ø Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 

Ø Expozitie cu felicitări de 8 martie.   

Ø Acordarea diplomelor          
          

TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE:  

 

Convorbire despre semnificaţia zilei de 8 Martie; 

Repetarea cântecelor şi poeziilor  dedicate mamei în limba engleză;  

Confecţionarea buchetelor-felicitări pentru Ziua Mamei; 

Realizarea unei expoziții cu felicitãrile confecționate. 
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              SERBARE PENTRU ZIUA MAMEI 

 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR, SASCĂU IULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA, JUD. BACĂU 

PREZENTATOR 1  

8 martie 2018 - e iarăși sărbătoare 

La ziua ta, măicuța,  

Simțit-am iar chemare 

Și am venit din nou 

Cu sufletul în palme 

Să vă omagiem- 

Iubite, scumpe mame 

PREZENTATOR 2  

Uite, măicuță bună, 

A mai trecut un timp... 

Și-a voastră zi senină 

Din nou ne-a reunit! 

Să vă aducem slavă 

Din nou ne-am pregătit 

Și o serbare mică  

Din nou am încropit! 

PREZENTATOR 3  

În versuri și în cântec 

Vom spune despre tine 

Mămica mea iubită, 

Tot ce se poate spune! 

Cele mai dulci cuvinte 

Am vrea să le auzi 

Și melodii frumoase 

Iți vom cânta, s-asculți! 

PREZENTATOR 1  

Dar orișicât am vrea  

Și-oricât am căuta 

Nu-ti vom putea, mămico, 

                         demonstra 

Dansând, cântând, sau  

                  recitând ceva 
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Că tu ești mamă,  

Toată viața mea! 

PREZENTATOR 2  

Si dacă... cine știe, 

Cumva, m-oi încurca... 

Te rog, măicuț ă bună, 

Pe mine-a mă ierta! 

Caci eu, mămico dragă, 

La tine, când privesc, 

Mă pierd în ochii tai, 

Mă rătăcesc... 

Și nu mai știu atunci  

Ce să-ți vorbesc, 

Să te conving ce mult te prețuiesc! 

PREZENTATOR 3  

S-au scris, mămico dragă, 

atâtea despre tine... 

atâtea poezii, atâtea rime... 

Și melodii superbe, chiar divine! 

Dar știi ceva? 

Oricâte de mult s-ar scrie, 

Nimeni și niciodată, 

Nicicând, nu va putea, 

Să spună  cât de dragă 

Îmi este mama mea! 

PREZENTATOR 1  

Să-ncepem dar, 

De-avem permisiune... 

Cu-o minunată, superbă, melodie 

Care sperăm din suflet să vă placă 

Vom pune-n cânt iubirea noastră toată! 

PREZENTATOR 2  

V-am pregătit cu drag și un montaj, 

Cu versuri selectate-ntr-un colaj 

Din care să reiasă încă-o dată 

Că ești ființa cea mai adorată! 
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In ochi plăpând de primăvară 

O zi începe să răsară 

O zi curată, fără tină 

8 Martie- ziua cea mai senină! 

De ziua ta măicuța mea cea bună, 

Dac-aș putea ți-as prinde în cunună 

Toți trandafirii zărilor ușori 

Și cântecele ca pe niște flori. 

Și razele de soare și de lună 

Pe toate ți le-aș prinde în cunună. 

Dar până cresc nu pot , oricât aș vrea 

Decât să te sărut, măicuța mea. 

Sunt mic, măicuță dragă, 

Dar tare te iubesc 

Încât întreg pământul  

Aț vrea sa-ti dăruiesc. 

Dar vezi, măicuță dragă,  

Eu sunt așa de mic… 

Pământul este mare 

Și nu pot sa-l ridic.  

Dar din întreg pământul  

Cât ochii îl cuprind  

O floare am cules-o  

Cu dor și ți-o întind! 

Anii și zilele-au trecut  

Și fire albe ai în păr, 

Dar ochii tăi senini ca altădat’ 

Sunt tot la fel ca și albastrul cer. 

Azi parcă ești mai mititică 

Și riduri ai pe-a ta mânuță. 

Cu toate astea te iubesc 

Parcă mai mult , dragă măicuță! 

M-ai legănat, copil în scutec 

Și cântec dulce mi-ai cântat 

Și nu o dată, scumpă mamă, 

Cu drag la piept m-ai dezmierdat. 

In anii fragezi când alintul 
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Atât de mult ne e pe plac. 

Cu graiul mi-ai deprins tu limba 

Și primii pași m-ai pus să-i fac. 

 

Mama-i cel mai dulce nume 

Tot ce e mai sfânt pe lume 

E ca tara-n orice zi 

Este tot ce poate fi! 

Mama noastră ne învață 

Și ne dă dulce povață 

Să fim harnici, iubitori 

Să fim cuminți, silitori. 

Să-mi spui, te rog, măicuță dragă, 

Cum să-ți arăt iubirea mea. 

Aș colinda o lume-ntreagă 

Să-ți pot aduce tot ce-ai vrea! 

Soție, mama si iubită 

Ți se cuvine orice cânt 

Că fără tine, niciodată 

N-ar fi fost pace pe pământ! 

Mamă scumpă, mamă dragă, 

Tu ești vara mea întreagă. 

Te iubesc, că doar nu-mi sunt 

Două mame pe pământ! 

Tu, întâia mea învățătoare,  

Cu povețe drepte calea-mi semeni 

Și mă-ndemni cu bucurie 

Mereu spre dragostea de oameni. 

Știu că mă ferești de orice rău 

Și-ți mângâi cu mâna mea cea mică 

Bluza, mirosind a levănțică, 

Mamă, când mă strângi la pieptul tău. 

De ziua ta, noi fiii tăi măicuță, 

De pe întreg pământul de comori 

Ți-aducem ani, urându-ți fericire 

Și cântecele noastre-n loc de flori. 

Și din inima fierbinte, 
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În grai dulce, românesc 

Azi în cor cu toți copiii 

Scumpă mamă-ti mulțumesc! 

 

Aducem astăzi din grădini 

Lumină, zâmbet și culoare 

Ascunse-n trandafiri și flori 

Mamelor noastre iubitoare. 

 

Numai timpurile nu îmbătrânesc 

Numai anotimpurile nu se zbârcesc 

Numai tu, mama, vei rămâne așa, 

Totdeauna lumină în cartea mea. 

 

Mama, să ai zile bune 

Bătrânețile să-ți fie 

Cuib de flori și iasomie 

Și izvor de bucurie! 

 

Ghioceii toți câți sunt 

Înfloriți pe-acest pământ 

Astăzi eu ti-i dăruiesc 

Să-ți arăt cât te iubesc! 

 

Iar acum, cu toți-n cor 

Vă dorim, mămicilor 

Viată lungă, fericire 

Și în viată IMPLINIRE! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC: SBIERA LUMINIȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR V. ȘTEFANELLI” 

LOCALITATEA: CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA 

DOMENII:  Limbă și comunicare, Om și societate, Muzică și mișcare, Arte și tehnologii 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a IV-a A, mamele/părinţii acestora 

ARGUMENT:„ Mama este începutul tuturor începuturilor”(Grigore Vieru) 

ACTIVITĂȚILE ELEVILOR: 

- citesc expresiv, conștient și cursiv sau recită cu intonație textele literare selectate împreună  

- interpretează în cor cântece dedicate mamelor 

- realizează felicitări, mărțișoare, mici daruri pentru mame, bunici, mătuși ori surori 

- economisesc bani pentru a cumpăra medalia „Mama, cel dintâi cuvânt” 

DURATA:  26 II 2018 – 9 III 2018 

TEXTE LITERARE PROPUSE:  

- Ion Creangă (1837-1889) – Amintiri din copilărie, partea a II-a 

- Nicolae Grigorescu (1838-1907) – Mama  

- Mihail Sadoveanu (1880-1961) - Anii de ucenicie        

- George Enescu (1881-1955) – Copilăria 

- Carmen Sylva/Regina Elisabeta (1843-1916) – Mama mea 

- Mihai Eminescu (1850-1889) – Rugăciunea unei mame 

- George Coşbuc (1866-1918) – Mama 

- Ştefan- Octavian Iosif (1875-1913) – Bunica  

- Otilia Cazimir (1884-1967) – Datoria fetelor 

- Nicolae Labiş (1935-1956) – Dacă toate acestea fi-vor învăţate 

- Grigore Vieru (1935-2009) – Mă rog 

- Elena Dragoş (1939) – Învăţătoarea  

- Adrian Păunescu (1943-2010) – Rugă pentru părinţi  

- Petru-Demetru Popescu (1944) – Tu eşti, mamă! 

- Dumitru  Almaş (1908-1995) – Arde pădurea (personajul principal este mama adoptivă a unui elev 

FOND MUZICAL:            din clasă) 

- Corina Chiriac – Mama, doar mama 

- Dan Spătaru – Măicuţa mea 
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- Mirabela Dauer – Mulţumesc, iubită mamă 

- Cătălin Crişan - Mama 

- Anastasia Lazariuc – Mama  

- Fuego – Mi-e dor de tine, mamă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Deoarece în anii anteriori nu am avut o serbare dedicată mamei, am propus elevilor un mo-

ment literar la care mamele să fie invitate. Elevii au primit o listă de autori din care au căutat texte 

literare, care au fost selectate şi distribuite fiecăruia. Naraţiunile au fost lecturate, poeziile – recitate 

(pe roluri, alternativ) iar ultimul text a fost povestit de către elevul respectiv.   

  Pentru că activitatea a avut loc pe 9 martie, iar tradiţionalele mărţişoare şi felicitări 

(completate cu versuri de autori consacraţi) lucrate la AVAP fuseseră oferite, copiii au pregătit 

„bucheţelul de lalele” pe care au scris mesajul lor propriu şi în care au pus câte o bombonică. 

 La finalul momentului literar elevii au oferit mamelor darul şi le-au pus la gât medalia „Mama, 

cei dintâi cuvânt”.  

 Activitatea s-a încheiat cu o surpriză dulce : sfinţişori şi suc. Am îndrumat copiii să fie ei cei 

care îşi servesc părinţii. 

CONCLUZII: Gesturi mici pot crea emoții mari! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITĂRI PENTRU MAMA 

CLASA A II-A B 

CADRU DIDACTIC: PROF. SCÎNTEI MANUELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

- se discută despre cea mai dragă ființă de pe lume, mama (fiecare elev își descrie în câteva 
minute mama); 

- se anunță tema activității;  

- se prezintă materialele și tehnica de lucru care poate fi folosită de către elevi; 

- se stabilesc criteriile după care vor fi selectate cele mai reușite lucrări; 

- în încheierea activității se fac aprecieri cu privire la activitatea desfășurată de către elevi. 
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CLASA/GRUPA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ ”EPISCOP DIONISIE ROMANO” BUZĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Motto: ”Avem o singură mama și o singură viață. Nu aștepta până mâine să-I spui mamei că o iu-

bești!” 

         Mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor 

în onoarea nașterii noastre…  

         Ele sunt soarele care strălucește pentru viața cerului nostrum interior, ca să putem știi că sun-

tem veșnic iubiți și nu avem voie să ne mai punem întrebări despre asta… 

        Nu există dragoste  ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu pământul, decât legătura 

prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului sau, că dragostea de mamă este 

pentru veșnicie puternică…și nu se schimbă niciodată…și când copiii săi au mai mare nevoie de ea, 

dragostea mamei strălucește… 

         Pe un fundal muzical adecvat –(Gheorghe  Iovu, ”Poveste de dor”)  rostesc câteva cuvinte de 

mulțumire, de iubire mamelor: 

· Măicuță dragă, te iubesc! 

· Te iubesc, mamă, că mi-ai dat viață! 

· Te iubesc că m-ai strâns atât de tare la pieptul tău în prima mea dimineață! 

· Te iubesc că m-ai ajutat să fac primii pași în lumea aceasta mare! 

· Te prețuiesc, măicuță, ești raza mea de soare! 

· Te iubesc pentru că în fiecare dimineață chipul tău zâmbitor îmi dă încredere! etc. 

 Elevii au realizat pentru mămici mărțișoare din cocă, pe care le-au pictat în diferite culori, apoi 

le-au ornamentat cu mărgeluțe, paiete, sclipici. Au confecționat felicitări și o insigne, cu mesajul 

”Pentru cea mai bună mamă!”. Au pregătit câteva cântecele (”Floricică de pe șes”, ”Mamei”, ”Mama”, 

”Mama, doar mama”), pe care le-au interpretat cu duioșie și o dragoste nemărginită pentru unica fi-

ință ce îi ocrotește și iubește necondiționat. Fiecare copilaș a mai pregătit  o diplomă, dar și o poezie 

pe care le-au înmânat mamelor, împreună cu felicitarea și însigna. 

            Prin activitatea de creație copiii se dezvoltă frumos. Procesul de creație este asemeni muzi-

cii, care încântă auzul și sufletul cu rapiditate și forță extraordinară. 

            Arta creației îi face pe copii mai siguri pe gândurile lor, mai buni la suflet. Ei își vor putea ex-

prima trăirile și sentimentele cu mai multă ușurință și convingere. Prin această activitate am oferit 

copiilor posibilitatea de a-și exprima gândurile și sentimentele de iubire și respect față de mamele 

lor. 

            Un proverb evreiesc spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mame-

le!”. Mama este ființa care îl iubește și îl ocrotește pe copil necondiționat. Mama nu este niciodată cu 

adevărat singură în gândurile sale. Ea întotdeauna se gândește de două ori: o dată pentru ea și o 
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dată pentru copilul ei.          

        „Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recunoștință, cum n-au nici la iubire.” (Hortensia 

Papadat – Bengescu) 
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 SIMPOZION  NATIONAL-MAMA,CEL DINTAI CUVANT 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: DARURI  PENTRU MAMA 

CLASA: I   

CADRU DIDACTIC: SERBAN ENY-EGMA 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA BOGDANA 

 

 MOTOO:  Unei singure ființe din viața mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea ce sunt 

azi. Ea mi-a dat naștere, m-a crescut si m-a învățat sa iubesc. Nu exista cuvinte care sa 

o descrie! Te iubesc, mama! La mulți ani! 

       DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

           Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii  clasei I de la Școala Gimnazială Bogdana  județul 

Teleorman,au desfășurat  activităţi .de confecționare a unor mici daruri pentru mama . 

       Perioada :02-08 Martie 2018 

       Scopul acestor  activități a fost: 

 de a stimula creativitatea și expresivitatea elevilor; 

 -dezvoltarea sentimentului de dragoste in rândul copiilor față de ființa cea mai draga –mama; 

 -promovare si păstrarea semnificaţiei mărţişorului si a zilei internaţionale a femeii. 

         Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă La  activitate au participat 16 elevi .Pentru  

început  ,copiii au intonat câteva cântecele pentru mama, au recitat poezii ;am discutat despre darul 

pe care dorim sa il pregătim pentru ființa cea mai draga  ,după care am trecut la confecționarea 

lucrărilor.. 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. 

          La finalul activității am realizat o mica expoziție cu aceste lucrări :flori;felicitări,martisoare. 

Resurse umane: 

-elevii invăţămantului primar ai şcolii;invăţătoarele ;părinţi  

 materiale:  mijloace audio-vizuale,poezii ,foi A4 color,creioane colorate,hârtie colorată,hârtie 

creponată,lipici, foarfecă,acuarele; 

 procedurale: conversația,explicația,munca independentă,expunerea; forme de organizare: 

frontală,individuală,în grup; 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „CEA MAI ALEASĂ FLOARE-MAMA“ 

CLASA/GRUPA: CLASA PREGĂTITOARE C 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar, ŞERBAN MAGDALENA MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, CÂMPINA, PRAHOVA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

ARGUMENT: 

         Am început acest proiect pentru că am realizat că, datorită vieţii cotidiene, uităm să  multumim 

persoanelor care sunt lânga noi, care ne-au dat viaţă, care ne-au sustinut şi ne-au ajutat  să fim mai 

buni, să împartim, să ajutam si să nu judecăm, care ne-au educat cum au stiut ele mai bine si chiar 

dacă uneori nu au făcut alegerile perfecte, o mare parte din ceea ce suntem astazi se datorează 

eforturilor lor - mama. Mama este cea mai apropiată fiinţă care se contopește cu timpul care nu are 

preţ și nici nu poate fi înlocuită. Copiii trebuie să-şi dezvolte, să-şi educe sentimentele de dragoste, 

grijă şi respect faţă de mamă, atât în mijlocul familiei, dar şi la şcolă, într-un cadru organizat, unde 

informaţiile pot fi mult mai vaste . Prin această activitate, evidenţiez încă o dată importanţa şi 

frumuseţea pe care o adeverește acest cuvânt-MAMA.  

SCOPUL: 

       Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mamă 

       Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare  la   cele mai frumoase sărbători din anotimpul primăvara  

       Dezvoltarea simtului artistic şi de apreciere faţă de lucrările realizate 

OBIECTIVE: 

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 

- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

- să înveţe şi să interpreteze cântece  şi poezii închinate mamelor; 

- să participe activ şi afectiv în desfăşurarea activităţilor 

 

     Activitatea extracurriculară MAMA-CEA MAI ALEASĂ FLOARE  s-a desfăşurat pe parcursul 

unei zile  cu implicarea parinţilor.  Toate orele au fost  proiectate având ca temă ziua de 8 Martie . 
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           În prima parte a zilei copiii au urmarit un material PPT dedicat Zilei Femeii, după care au con-

fecţionat felicitări şi coşuleţe cu flori, pe care să le ofere mamelor care au participat, la finalul pro-

gramului, la un moment artistic dedicat lor. Prin această activitate, de creatie , mi-am  propus să 

oferim elevilor posibilitatea de a-și demonstra originalitatea, ilustrând prin desen sau alte tehnici de 

lucru,  tema propusă. S-au intonat cântece şi s-au recitat versuri cu emoţie, pentru toti cei prezenţi.  

           Efectul acstei experienţe a fost conştientizarea valorii mamei, precum şi iubirea ce i-o poartă. 

 

 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

TEMA ACTIVITĂȚII: SURPRIZE PENTRU MAMA 

CLASA: I B 

CADRU DIDACTIC: ȘERBAN-TĂNASE AURORA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL „NICOLAE  

                                      TITULESCU” SLATINA – JUD. OLT 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Proiectul tematic s-a desfășurat în perioada 5 – 7 martie 2018 și a constat în realizarea 

surprizelor pentru cea mai dragă ființă – mama. Surprizele au fost lucrări practice realizate cu drag și 

îndemânare de elevii clasei, care au dovedit însușirea deprinderilor practice de bază în artele 

vizuale (conturare după șablon, decupare, lipire, asamblare) 

Prima surpriză, realizată luni – 5 martie, a fost o floare, o zambilă. Fiecare copil a realizat o 

zambilă conform instrucțiunilor date. Materialele și instrumentele folosite au fost: hârtie colorată (roz 

și verde)-pentru flori și frunze, hârtie glasată (verde)-pentru tulpină, bețe pentru frigărui (pentru 

tulpină), foarfecă și lipici. 

Marți – 6 martie - cea de-a doua surpriză a fost un tablou pictat de copii având ca suport o 

farfurie de carton. Materiale necesare: farfurii suport, pensule, acuarele, apă, perforator,  panglică 

subțire albă și roșie (din care s-a făcut o fundiță tabloului). 

Miercuri – 7 martie, am confecționat cea mai amplă lucrare – felicitarea pentru 8 Martie. 

Materialele utilizate au fost: șabloane, carton roșu, galben, verde, coli albe liniate, paste făinoase 

(fusilli), carioci, lipici, foarfece, stilouri. 

Etape de realizare: 

- conturarea după șablon a unei inimi pe un carton roșu îndoit și decuparea acesteia; 

- decuparea unor cercuri galbene (ce vor reprezenta un soare) și lipirea lor pe fața felicitării; 

- realizarea razelor de soare din pastele făinoase; 

- scrierea cu cariocă/pastă corectoare a mesajului „Mami, tu ești soarele meu!”; 

- decuparea colii albe liniate; 

- transcrierea textului felicitării din manualul de Comunicare în limba română, Ed. CD Press, 

cu mici modificări; 

- lipirea colii albe în interiorul felicitării; 

- decuparea unor inimi mici verzi și îndoirea lor; se folosesc 8 (4 de o nuanță și 4 de altă 

nuanță) la fiecare lucrare; 

- realizarea unui trifoi cu patru foi din aceste inimi și lipirea lui în interiorul felicitării. 

Toate aceste surprize au fost dăruite mamelor în ziua de 8 Martie împreună cu un balon roșu 

în formă de inimă, pe care copiii au scris diverse mesaje prin care și-au arătat dragostea și prețuirea 

față de mamele lor. 
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DATA: 08.03.2018                                                                

EDUCATOARE: Silvia Ana Parschiv 

NIVELUL: II (grupa mare „Ursuletii”) 

TEMA ANUALĂ: „ Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Emoţii de primăvară” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Zâmbetul mamei” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „ E primăvară în inima mamei” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată de o zi 

DURATA: o zi 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor 

Elementele componente ale activităţii integrate 

I. Activităţi de dezvoltare personală(ADP) 

RUTINE:  -Intâlnirea de dimineaţă: -prezenţa,  salutul, calendarul naturii, mesajul zilei; 

-deprinderi de igienă , disciplină, autoservire; 

TRANZITII: 

                   -jocuri cu text si cânt, recitative-numărători, ghicitori; 

II. Activităţi liber - alese (ALA)  

 Centre de interes deschise: (ALA1)  

          Bibliotecă: Litera P- de la Primăvară  (Metoda 6-3-5) 

 Artă: „E primăvară în inima mamei” – Primăvara cu flori si fluturi – pictură prin ştampilare şi 
colorare; 

 Nisip şi apă: Straturi cu flori;. 

 Ştiinţe: Numărăm şi socotim calculatorul folosim;  
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Activităţi pe domenii experenţiale (ADE):  

DŞ – „Cine eşti tu Primăvară?” – Joc didactic; 

DOS –„ Primăvara în inima mamei” – decupare, asamblare, lipire, confecţionare; 

Grupa I – Copaci înfloriţi 

Grupa II – Ghiocei, narcise 

Grupa III – Fluturi şi buburuze 

ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2):  

Sceneta: „Cine eşti tu primăvară?” 

SCOPUL  

 Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite înr-un interval scurt de timp şi 
îmbinarea lor în structuri noi, în vederea dezvoltării creativităţii verbale, a exersării gândirii cauzale, 
divergente, deductive.  

 Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a îndoi hârtia conform cerinţei şi de a asambla 
elementele componente necesare unei flori, dezvoltarea gustului estetic, a imaginaţiei, a creativităţii 
şi a îndemânării 

 Creşterea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi în diferite situaţii. 

  OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

Centre de interes 

 BIBLIOTECĂ 

- să deseneze trei elemente a căror denumire începe cu sunetul P, în 5 minute; 

- să efectueze schimbarea fişei cu a colegului după 5 minute; 

- să păstreze liniştea la masa de lucru. 

ARTĂ 

-  să realizeze prin ştampilare o imagine de primăvară; 

- să coloreze elementele specifice primăverii, folosind culori adecvate temei; 

- să lucreze cu grijă păstând liniştea în grupul  de lucru; 
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NISIP ŞI APĂ 

- să realizeze straturi cu flori; 

- să relaţioneze cu partenerii de joc; 

- să verbalizeze acţiunea efectuată;                                                               

ŞTIINŢE 

 - să rezolve operaţii de adunare şi scădere; 

 - să rezolve sarcinile impuse de joc; 

 - să coopereze în vederea realizării sarcinilor; 

ALA 2 SCENETĂ + EURITMIE 

- să recite corect şi expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele necesare; 

- să combine  corect ritmul şi mişcările sugerate de linia melodică . 

Obiective operaţionale – ADE (DŞ + DOS)  

Domeniul Ştiinţe (Cunoaşterea mediului) şi DOS (Activitate practică) 

- să precizeze aspecte caracteristice ale anotimpului primăvara: fenomene, flori, insecte, 
păsări; 

- să formuleze întrebări corecte din punct de vedere gramatical pe care să le adreseze 
celorlalte grupuri de copii, folosind întrebările reprezentative: Ce?; Cine?; Când?; Unde?; De 
ce?: 

- să răspundă la ghicitori 

- să sintetizeze informaţiile prin metoda „Diamantul”; 

- să plieze corect hârtia pentru obţinerea buburuzei;                          

- să îmbine corect părţile componente ale ghiocelului şi buburuzei; 

- să lipească florile  pe crenguţă; 

- să decupeze fluturii după contur;       

- să realizeze lucrări estetice şi originale;                               

- să respecte etapele realizării lucrării; 
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- să  colaboreze cu colegii de echipă  în rezolvarea sarcinilor. 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode si procedee: 

Expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca în echipă, jocul, 
demonstraţia, brainstorming-ul, analiza, sinteza, metoda “Explozia stelara”, metoda “Turul galeriei”, 
metoda “Ciorchinelui”, Diamantul. 

  Materiale didactice: 

Panoul “Intâlnirea de dimineaţă”, foi de scris, fişe, instrumente de scris, acuarele, sticlă, pen-
soane, pahare cu apă, culori, tabla, calculator, imagini de primavara, jetoane,imagine cu Zâna 
Primăvara, o stea mare si cinci stele mici de culori diferite, buline in culorile stelutelor, hârtie col-
orată, sârmă, crenguţe de copac, şabloane flori, frunze, fluturi,foarfece, lipici. 

 Elemente de joc: 

- surpriza, mişcarea, jocul de rol, aplauze, mânuirea materialelor, stimulente. 

  Forme de realizare: 

- în grupuri mici, frontal, individual, în perechi. 

Sarcina didactică: 

 Recunoaşterea elementelor şi fenomenelor caracteristice anotimpului primăvara şi a 
legăturilor  cauzale dintre ele. 

   Forme de evaluare: 

- chestionare orală, aprecieri verbale, aplauze, recompense, autoevaluarea, acţional practică. 

 Material bibliografic: 

Revista “Invatamantul prescolar”,1-2/2008,cap.”Metode interactive de grup”; 

Ghid metodic:”Metode interactive de grup”,Ed.Arves; 

Revista “Invatamantul prescolar”,1-2/2010,cap. “Proiectare”; 

E.Goncea,G.Reiu,S.Breban, “Activitati bazate pe inteligente multiple”; 

“Curriculum pentru invatamant prescolar”,M.Ed.C.T.-2008. 

www.didactic.ro  
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TEMA  ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

CLASA/GRUPA: MARE  

 

CADRU DIDACTIC: STAN LIDIA 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI  

                                        – structura   GRĂDINIŢA  P.N. NR.58  BRĂILA 

 

 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

 

 Ziua de 8 Martie este o zi mult așteptată de copii cu mult drag și respect. De aceea grupa de 
copii s-a pregătit din timp pentru această zi. 

 Într-una din zile ei au realizat buchetele de flori , primite de la editură, prin colorare, s-au foto-
grafiat pentru a oferi mămicilor amintiri de neuitat din copilăria lor.     

 Tot pentru acest eveniment copiii au pregatit un scurt program artistic care a cuprins cântece, 
poezii, două dansuri tematice, toate având ca temă mama, iubirea către ființa scumpă și multumirea 
pentru tot ce fac acestea  pentru pruncii lor. 

  Partea cea mai importantă a pregătirilor a fost pregătirea unei lecții deschise prin care copiii 
să prezinte cunostințele dobândite pâna la acel moment la activitățile de limbaj și matematice. 

 Ei au învățat să recunoască personajele din povești, să le caracterizeze dupa faptele 
săvârșite, să se exprime în propoziții corect alcătuite fonetic și gramatical, să despartă cuvintele în 
silabe, să localizeze poziția unui sunet în cuvânt, să alcătuiască propoziții cu anumite cuvinte. 

 De la activitățile matematice au învățat să numere logic pănă la 8, să compună și să descom-
pună  cifre, să formeze grupe de obiecte raportând corect la o cifra dată și invers.  

 Când a sosit ziua de 8 Martie, copiii și-au invitat mămicile la grădiniță și au prezentat tot ce au 
pregătit , activitatea desfășurându-se într-o atmosferă de bucurie, cu emoțiile de rigoare. 

 La finalul activității mămicile au primit de la puiii lor fotografii și acel buchet de flori pliat ca un 
cornet, lucrat de mânuțele lor. 

 Surpriza a fost mare și pentru copii, deoarece mamele au adus bomboane și suc drept 
răsplată. 

 Nici copiii, dar nici mămicile nu vor uita această zi, când în colțul ochișorilor și-a făcut loc o 
lacrimă de bucurie.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

GRUPA MIJLOCIE (“NĂZDRĂVANII”) 

CADRU DIDACTIC: STANCIU MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

                                         STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU P.N. NR. 1 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Am amenajat sala de grupǎ  pe mai multe centre (ateliere). Am pregǎtit materialele necesare 

pentru fiecare copil. 

Captarea atenţiei preşcolarilor am realizat-o prin audierea cantecului “Mama”, dupǎ care am 

purtat discuţii referitoare la semnificaţia zilei de 8 Martie, la modul în care ne putem arǎta preţuirea 

şi dragostea pe care o purtǎm mamei. Unul dintre acestea poate fi confecţionarea unor produse 

(felicitǎri, brǎţari), pe care sǎ le putem oferi cu aceastǎ ocazie. 

Am intuit materialul pus la dispoziţia copiilor în fiecare centru de lucru:  

- felicitare pentru ziua mamei realizatǎ pe suport de carton din dischete de bumbac, carton 

ondulat, hartie glasatǎ autocolantǎ; 

- brǎţara pentru mama realizatǎ din discuri de polistiren, flori din hârtie glasatǎ autocolantǎ, 

şnur colorat. 

Am prezentat produse model, dupǎ care am explicat modul de realizare a acestora re-

spectând operaţiile şi etapele de lucru specifice. 

Fiecare preşcolar a putut opta pentru centrul de lucru, iar cei care au dorit au realizat ambele 

produse propuse. 

Atat felicitǎrile, cat şi brǎţǎrile au fost etichetate cu numele copiilor care le-au realizat, dupǎ 

care am organizat expoziţia şi analiza lucrǎrilor ( turul galeriei).  

Bucuria produsului finit realizat de ei a fost mare. 

Activitatea s-a încheiat cu un concurs de cântece şi poezii cu tematicǎ adecvatǎ (mama, cel 

dintâi cuvânt)  însuşite anterior. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE D 

CADRU DIDACTIC: STĂNCULEŢU BIANCA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,ŞTEFAN CEL MARE’’ FOCŞANI 

 

 

 

       

ARGUMENT 

     8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii. Ce poate fi mai special şi mai frumos pentru copii, decât 

transmiterea sentimentelor de dragoste, prin confecţionarea unei obiect, chiar cu cele două mânuţe 

dibace, a cadoului potrivit pentru fiinţa pe care o iubesc cel mai mult: mama. 

 

SCOPUL 

     Cultivarea sentimentelor de iubire şi respect faţă de mame. 

     Stimularea creativităţii elevului. 

  

OBIECTIVE 

      Să cunoască semnificaţia  zilei de 8 Martie. 

      Să confecţioneze o felicitare, respectând etapele pentru finalizarea corectă a lucrării. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

      Fiecare copil primeşte materialele necesare pentru realizarea unei felicitări 

       - elevii decupează floarea de pe şablon 

       - lipesc  pe petalele florii o buburuză pe care tot ei au decupat-o 

       - ȋn interiorul felicitării vor scrie cu mânuţele lor un mesaj  pentru mame (TE ADOR, MĂMICO!) 

       - la sfârşitul activităţii se cântă un cântec dedicat mamei, se face o ȋnregistrare video şi se pos-

tează pe grupul clasei. 

     Mămicile se bucură  de surpriza pregătită de copii. 
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,, Mesaj pentru MAMA”  

CLASA/GRUPA:  a III-a A  

CADRU DIDACTIC: Prof. Stefanescu Florentina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 117, Sector 6, Bucuresti 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Elevii  clasei  a III-a A,  au  desfășurat  o  activitate  dedicată  zilei  de    8  Martie,  care 

urmăreşte educarea sentimentului   de dragoste şi recunoştinţă faţă de mama, dezvoltarea abilităţii 

de exprimare a sentimentelor față de mame prin valorificarea lucrărilor realizate. Activitatea s-a 

desfăşurat în cursul a două ore de Arte vizuale şi abilităţi practice, începând cu    prezentarea unui 

material PowerPoint   din care elevii au aflat despre semnificația   zilei de ,,8  Martie  - Ziua  

Internațională a  Femeii’’.  Apoi au  continuat activitatea, având ca obiectiv, crearea unor  lucrări (un 

buchet de flori), folosind materiale de papetărie pe care să le dăruiască mamelor împreună cu 

câteva mesaje emoționante, scrise de ei. Lucrările au fost confecționate din hartie Xerox imprimata, 

carioca, acuarele, abtipilduri. De asemenea, elevii au folosit lipici solid, foarfece, șabloane. Metodele 

şi procedeele folosite   în  scopul realizării lucrărilor au fost:  conversaţia,  explicaţia, demonstraţia, 

problematizarea. În cadrul orei de Limbă şi comunicare, elevii au scris un mesaj scurt pentru 

mamele lor. Prin urmare copiii şi-au exprimat omagiul şi dragostea faţă de fiinţa cea care le-a dat 

viaţă, şi de la care au învăţat cel dintâi cuvânt ,,MAMA’’. La  sfârşit, mamele  au  fost foarte  

încântate  de  cadoul  primit,  şi  emoţionate  de cuvintele din mesaj. 

Elevii au participat cu placere la activitate si si-au exprimat dorinta de a mai face mamelor 

surprize placute. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: STEFONI ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL’’ I.C.BRĂTIANU’’/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘’OVID 

DENSUSIANU’’ - HAȚEG 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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TEMA ACTIVITÃȚII: ,,CELE MAI FRUMOASE FLORI,, 

GRUPA: WINNIE -mijlocie 

CADRU DIDACTIC: STER AIDA-MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARÃ: GRÃDINIȚA P.P.Nr.3 Petroșani -Hunedoara 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

,,Pe o rază de lumină, 

Cu drag mamă-ţi dăruiesc, 

Trandafiri albi din grădină, 

Să-ţi arăt cât te iubesc. 

 

Cu ochii minţii te privesc 

Şi te văd frumoasă. 

Din suflet, mamă, îţi doresc 

Să fii sănătoasă!,, 

 

          Florile ne vorbesc mai mult decât aș putea mãrturisi prin vorbe. Ele  sunt hieroglife 

ale îngerilor, iubite de toți oamenii datoritã frumuseții lor, iar copilul reprezintã pentru fiecare mamã o 

floare.                                                                                                                

          Ziua de 8 Martie, este pentru fiecare dintre noi o zi cu multã 

încãrcãturã emoționalã.  Copilul o resimte din plin atunci când într-un cadru festiv o sãrbãtorește pe 

ființa cea mai dragã lui –MAMA. Cadourile pregãtite pentru mãmici au fost confecționate cu dragoste 

și pentru a le face și copiilor ziua frumoasã am complotat cu mãmicile care au pregãtit prãjiturele 

pentru ei.  

       Atmosfera a fost emoționantã ca de fiecare  

datã iar dansul și muzica ne-au stat alãturi. 
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,, Doar - MAMA”  

CLASA/GRUPA:  a III-a  

CADRU DIDACTIC: Prof. Stoica Adriana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 117, Sector 6, Bucuresti 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

A sosit luna martie , luna lui mărțișor . O dată cu ea primăvara își face loc în calendar și 

alungă cu un potop de raze strălucitoare frigul greu al iernii . Firişoare mici de iarbă îşi fac apariţia 

timide în jurul ghioceilor , abia ieșiți de sub plapuma zăpezii , transformându-i în clopoței de argint.  

Așa cum natura și tot ce ne înconjoară prinde viață , prin sosirea primăverii , ziua de 8 

martie 

simbolizează primăvara din sufletul mamelor , celor care dau viață omenirii .  

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă. Pe parcursul activităţii am ascultat cantece 

despre mama. Fundalul muzical a avut efect relaxant şi sugestiv pentru a-și exprima sentimentele de 

dragoste față de mamele lor .  

Pornind de la prezentarea power point despre primăvară , cu caracteristicile acesteia și 

schimbările care se petrec în natură , elevii au realizat desene pentru a-si exprima dragostea fata de 

fiinta iubita. Au folosi acuarele si diverse tehnici de lucru.  

Lucrările au fost expuse în faţa clasei. După realizarea turului galeriei, acestea au fost anali-

zate iar elevii au fost premiaţi. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: a IV-a C STEP BY STEP 

CADRE DIDACTICE: STREZOIU ANDREEA ANA-MARIA/ MOLDOVEANU FLORINA-VIOLETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

ARGUMENT :         A sosit luna MARTIE, prima lună a primăverii. În țara noastră, 1 martie este ziua 

mărțișorului, simbolul primăverii. 8 MARTIE este ziua internațională a femeii. Deci avem motive să 

celebrăm renașterea naturii și pe cea care ne-a dat viață.  

SCOP:        - 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. 

OBIECTIVE:  - să enumere schimbările petrecute în natură primăvara; 

           - să cunoască semnificația zilei de 1 martie și a mărțișorului; 

           - să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice a temei; 

           - să cânte și să recite poezii şi cântece dedicate zilei de 8 martie; 

            -să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

Grup ţintă: elevii clasei A IV-.C de la LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA"  SLOBOZIA (22 de elevi) 

 Locul desfăşurării: sala de clasă  

Perioada de desfăşurare: 1-8 martie 2018 

 Discipline implicate în proiect:  

1. Limba și  limba română  

2. Arte vizuale şi abilităţi practice 

 3. Muzică şi mişcare  

ACTIVITĂȚI PROGRAMATE: 

 MĂRȚIȘORUL -semnificația mărțișorului –Legenda mărțișorului -confecționarea de mărțișoare ; 

PRIMĂVARA -discuție despre schimbările care se petrec în natură primăvara –Buchet de flori pentru 

mama  

CÂNTECE DEDICATE MAMEI-audiție muzicală ; 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII -discuție despre însemnătatea zilei femeii – 

"MAMA-FIINȚA CEA MAI DRAGĂ " 

– CITIRE :"Legenda mamei " 

- SCRIERE-Șirag de gânduri pentru mama-creație literară 

- ARTE- Buchet de flori pentru mama 
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TEMA : MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ  

CLASA:  a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Sturza Luminiţa 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.197, Bucureşti 

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 clasa a III-a; 

· Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, mama fiind 

considerată una dintre acestea;  

· Cultivarea sensibilițătii artistice a elevilor;  

· Dezvoltarea inteligenţelor lingvistice, spaţiale, chinestezice, interpersonale. 

 

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, mărţişoare și mici daruri 

pentru mame și bunici. 

 

ATELIERE: 

Atelierul scriitorilor - Mama in creatiile literare ale elevilor  

Atelierul artistilor - Felicitări şi mărţişoare pentru mama 

                            - Tablou cu flori  

                            - Chipul mamei                   

GRUPURI ȚINTĂ : Elevii cls. a III-a A 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de clasă  

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 1 martie - 8 martie 2018,  

MATERIALE: hârtie glasată, hârtie creponată, cartoane, sârmă, foarfecă, acuarele, lipici, cupe de 

sticlă, flori şi frunze de plastic, paie, sfoară, boabe de cafea, coji de fistic-pentru mărţişoare 

METODE DE EVALUARE:  

Turul galeriei, expoziţie de lucrări, diplome  
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 TEMA ACTIVITĂȚII : ,,MAMA- CEL DINTĂI CUVĂNT” 

CLASA a III-a A 

CADRU DIDACTIC- Prof. Înv. Primar- SUCOVERSCHI IULIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu”, Odobești 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Dezvoltarea capacității de a alege frumosul, 

Stimularea creativității prin realizarea creațiilor, 

Cultivarea sensibilității artistice, a dragostei pentru persoana cea mai dragă- mama. 

OBIECTIVE: 

-identificarea aspectelor din natură caracteristice anotimpului de primăvară, 

-folosirea diferitelor tehnici in crearea lucrărilor, 

-exprimarea de păreri și impresii, privind realizarea lucrărilor, 

-evaluarea compozițiilor finale. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În cadrul orelor de Arte vizuale/ Abilități practice și orelor de Limba și Literatura Română elevii 

au realizat diverse lucrări specifice anotimpului de primăvară (1 Martie, 8 Martie- Ziua Mamei)  - 

,,Coșulețul Primăverii”- mărțișor pentru mama, ,,Felicitare de Ziua Mamei”, ,,Gânduri pentru Mama”- 

compoziție literară. Pentru realizarea acestora au folosit diverse materiale (perforatoare, hârtie 

colorată, hârtie creponată, lipici, carton colorat, acuarele etc). De asemenea, s-au folosit tehnici 

combinate, cum ar fi: decuparea, lipirea, îndoirea, plierea, precum si tehnica picturii. Activitățile au 

fost însoțite de recitări de poezii, interpretare de cântece și discuții referitoare la aspectele 

primăverii, Ziua Mamei. 

Consider ca, reprezentativ pentru elevi, raportat la  aceste activități, este dezvoltarea spiritului 

competitiv, cât și a celui în echipă (abilități de comunicare și de cooperare).  
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TEMA ACTIVITĂȚII: MÂINI MICUȚE PENTRU ACȚIUNI MARI 

CLASA  A II-A 

CADRU DIDACTIC: SULEA ANA 

UNITATE ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Godinești, Com. Godinești, Jud. Gorj 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Primăvara ne aduce din nou ocazia și bucuria de a sărbători cea mai dragă ființă din univers: 

MAMA. Pe lângă iubire necondiționată mama înseamnă respect, sacrificiu și 

devotament,înțelepciune și răbdare, gingășie și putere, zâmbete și lacrimi, realizări și speranțe, 

mama este prezentul care ne luminează viitorul. De aceea mama merită tot ce e mai bun și mai 

curat de dăruit. 

Animați de aceste sentimente, idei și gânduri elevii participă și realizează, în timpul orelor de 

Arte vizuale și Abilități practice, numeroase lucrări. 

Așadar, pe parcursul a două ore de Arte vizuale și Abilități practice, elevii clasei a II-a au 

realizat coșuri și flori 3D prin diferite tehnici de lucru. 

SCOPUL: dezvoltarea gustului estetic; dezvoltarea imaginaţiei creatoare; dezvoltarea 

îndemânării și a priceperii de a realiza obiecte prin diferite tehnici de lucru;  lărgirea orizontului 

cognitiv prin activitățile de observare și cercetare efectuate. 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

Ø să construiască un cadou pentru mama lor, realizat prin tehnici diferite; 

Ø să colaboreze cu colegii de echipă pentru a realiza tema propusă; 

Ø să  precizeze caracteristicile  anotimpului  primăvara; 

Ø să  cunoască  şi  să  denumească  culorile  specifice  primăverii. 

METODE  ȘI  PROCEDEE:  conversaţia, observaţia, explicația; demonstrația; exemplul; 

exercițiul; dialogul; munca în echipă; munca independentă; aprecierea  verbală. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE: 

Ø expunerea produselor finit în sala de clasă; 

Ø imagini surprinse în timpul derulării activităților. 

”Am adunat floricele 

Și-am făcut buchet din ele. 

Rând pe rând le-am sărutat. 

Știți de ce? Nu ați aflat? 

E ziua mamei și vreau 

Florile să i le dau!” 

 

Cu multă atenție, meticulozitate și dăruire iată ce le-am pregătit mămicilor noastre! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: PREGĂTITOARE C 

CADRU DIDACTIC: ȘUȘNEA ALEXANDRA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Mama este începutul tuturor începuturilor. (Grigore Vieru) 

Mama - universul tuturor copiilor, ea ne ghidează primii pași în viață, ne învață primele cuvinte, 

povești și jocuri, iar pentru toate acestea,noi îi oferim mamei, dragostea noastra necondiționată. 

Elevii sunt așezați în fața clasei. Ei își întâmpină mămicile, care intră timid în sala de clasă 

oferindu-le un buchet de ghiocei și cântând cântecelul Mama. După aceea școlarii şi părinţii sunt 

aşezaţi faţă în faţă.  

 Captarea atenţiei s-a realizat printr-un joc la care participă mamele şi copii. 

Jocul se numeşte ˮCât de bine ne cunoaştem? ˮ. Fiecare mămică a răspuns la o întrebare le-

gată de propriul copil. S-au confruntat apoi răspunsurile. După  aceea s-au schimbat rolurile, iar ele-

vii au răspuns primii. 

Întrebări pentru părinţi : Care este fructul preferat al copilului ?; Numiţi cel puţin trei prieteni bu-

ni, colegi de şcoală. ; Care este activitatea preferată a copilului la şcoală ? ; etc  

Întrebări pentru copii : Ce profesie are mama ta? ; Cine te duce seara la culcare? ; Ce culoare 

au ochii mamei tale? ; Ce o înveseleşte pe mama ta? 

După acest exerciţiu s-a apreciat sinceritatea părinţilor şi a copiilor. 

ˮJocul sentimentelorˮ a fost pe placul tuturor. Le-am prezentat diverse jetoane cu imagini care 

reprezintă diverse stări ale unor oameni. Părinţii au încercat să ghicească sentimentul, iar elevii au 

mimat acest sentiment. După acest exerciţiu s-a apreciat sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi toți au 

aplaudat. 

În timp ce elevii au confecționat pentru mamele lor un buchet de flori și o felicitare pe care le-

au oferit-o în dar, mamele au răspuns la un chestionar care cuprindea întrebări de genul: Ce-l 

bucură cel mai mult pe copilul  dv.? ; Scrieți 5 activități pe care le-ați făcut împreună cu copilul dv. în 

ultima săptămâna. ; Scrieți 5 dorințe ale copilului dv. etc. Acest chestionar a fost completat  în 

prealabil de elevii, care deși sunt mici au știut să realizeze desene concludente pe temele date. 

Şi pentru că toate în lume au o mamă, elevii clasei pregătitoare au pregătit un scurt moment 

artistic dedicate tuturor mamelor din lumea aceasta, bunicilor şi străbunicilor noastre, dar şi tuturor 

femeilor de pe Pământ.  La final toate mamele au primit o diplomă pentru cea mai buna mamă. 
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JOCUL SENTIMENTELOR 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

GRUPA: MIJLOCIE – COPĂCEII 

CADRU DIDACTIC: PROF. ŞUŞTREAN DIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA P.P. RIKI – PRIKI REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:  

Motto: “Mama-i cântec,  

Mama-i soare,  

Mama-i dulce alinare.  

Mama-i zâmbet, 

Mama-i vis,  

Mama-i floare de cais.  

Mama-i rază,  

Mama-i dor,  

Mama-i aripă în zbor.  

Mama-i toate câte sunt,  

E iubire pe pământ. 

 “Mama”! Ce cuvânt înălţător ! Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment de dragoste ne învăluie 

sufletul şi un chip sfânt ne apare în faţa ochilor atunci când îl rostim ! O privire caldă şi ocrotitoare ne 

urmăreşte fiecare pas al vieţii. Mama este fiintţa căreia îi suntem datori cu un respect profund, 

căreia trebuie să îi mulţumim pentru faptul ca ne-a adus pe lume şi că ne este alături necondiţionat. 

Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de poveşti frumoase, copilăria cu toate tainele ei 

sunt strâns legate de aceeaşi  persoană – mama. 

Împreună cu preşcolarii din grupa mijlocie - Copăceii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Ri-

ki- Priki Reşiţa am desfăşurat o multitudine de activităţi dedicate mamelor, în săptămâna 5-9 martie 

2018: activităţi plastice (desene, picturi), activităţi practice şi gospodăreşti (confecţionare de felicitări 

şi daruri pentru mama, precum şi prepararea de brioşe şi prăjiturele ce au fost degustate de mămi-

ci), poezii şi cântecele specifice, audierea poveştii “Inima mamei”,jocuri de rol, jocuri distractive care 

au păstrat aceeaşi tematică, transmiterea de mesaje pentru mame prin intermediul unor filmuleţe 

realizate cu ajutorul nostru, al educatoarelor. 

  Pentru a le mulţumi mamelor pentru dragostea lor, le-am pregătit o surpriză – un program 

artistic desfăşurat  chiar în ziua de joi, 8 martie 2018, în sala de spectacole a Grădiniţei cu Program 

Prelungit Riki- Priki Reşiţa. Preşcolarii, cu emoţie în glas, au recitat scurte poezioare şi au cântat 

cântecele învăţate. La final a venit adevărata surpriză- două dansuri pregătite de copilaşi împreună 

cu tăticii, un emoţionant vals lent cu graţioasele fetiţe şi un dans energic cu “gentlemanii” mici şi ma-

ri. Finalul fiecărui dans a fost încărcat de puternice emoţii, mămicile şi bunicile prezente fiind 

răsplătite cu câte o floare şi o îmbrăţişare de către cele mai dragi personae din viaţă. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: I B 

CADRU DIDACTIC: Suță Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ”Tudor Arghezi”Năvodari,Jud Constanța 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

 

        Elevii au realizat buchete de lalele pentru mame,au scris felicitări,diplome pentru cea mai bună 

mama, au învățat rolurile pentru serbare,apoi au invitat mamele. 

  La serbare elevii au recitat poezii,au cântat și au dansat pentru mamale lor. 

   La final au dăruit mamalor obiectele confecțiomate de ei. 
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  Mamele i-au recompensat cu sucuri și prăjituri. 

RESURSE MATERIALE . 

Ø Cartoane cu modelul imprimat ,hârtie xerox color,lipici,carioci 

Ø  Diplome ;medali 

    DISCIPLINE IMPLICATE ÎN ACTIVITATE : 

· Limbã și literatura românã; 

· Muzicã și mișcare 

 

        

       METODE DE EVALUARE: 

 

· Evaluarea s-a realizat  pe parcursul derulãrii activitãțiilor, prin observații și prin acordarea de 

diplome , fotografii. 
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“MAMA,CEL DINTAI  CUVANT” 

Tema activitatii-,”Mama mea e numai una” 

Grupa –mica-mijlocie 

Cadru didactic-Tarahoi Valentina 

Unitatea scolara-Scoala Gimnaziala Stancuta  

Desfasurarea activitatii 

Prescolarii grupei mica-mijlocie,”buburuzele”,au desfasurat o activitate didactica dedicata  zilei de 

8Martie,care a urmarit si demonstrat  sentimentele de dragoste si recunostiinta pentru fiinta cea mai 

draga-MAMA-,dezvoltarea creativitatii si spiritului de echipa impreuna cu mama. 

Prescolarii impreuna cu mamicile si educatoarea s-au intalnit pentru a sarbatori ziua de 8Mart-

ie,printr-o activitate demonstrativa –ADE-DOS(DOMENIUL ESTETIC CREATIV)-pictura.Ca element 

surpriza pentru mamici am prezentat doua panouri cu o fetita/baietel cu mesajul”La multi 

ani ,mamica mea”.Fiecare mamica avea ca sarcina sa traseze palmuta copilului dupa care sa scrie 

un mesaj pentru”lumina ochilor”cum spunea o mamica.In partea a doua a ctivitatii  fiecare echipa 

mamica-copil a pictat imagini cu tema zilei.Activitatea a fost un bun prilej de relationare,de integrare 

si mediatizare gradinita-familie.  
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TEMA ACTIVITĂȚII: TE IUBESC, MĂMICO!  

CLASA: CP, a II-a și a IV-a   

CADRU DIDACTIC: înv. Tarhon Ion  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic- Școala nr.2, Oglinzi  

 

Scopul activităţii  

Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor;  

Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru fiinţa care ţi-a dat viaţă;  

 

Obiectivele activităţii  

Să manifeste atitudine de preţuire şi cinstire faţă de mame, bunici, cadre didactice printr-un moment 

artistic;  

Să memoreze/ creeze/ recite poezii şi cântece dedicate mamei;  

Să realizeze desene prin care să oglindească chipul mamei;  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Ghiocei pentru mama- confecţionarea unei felicitări  

Un cântec, o floare, o rază de soare! - moment artistic 
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TEMA ACTIVITĂȚII: TE IUBESC, MAMA! 

CLASA: a III-a E 

CADRU DIDACTIC: TĂUT CRINA LAVINIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  

 “Mama este începutul tuturor începuturilor”, spunea Grigore Vieru. De la acest citat am pornit 

și noi activitatea noastră, o activitate dedicată ”începutului” nostru…adică MAMEI. Am discutat cu 

elevii mei despre ceea ce înseamnă mama pentru fiecare. Răspunsurile au fost pe măsură și aș dori 

să precizez câteva: ”înseamnă un înger care mă veghează mereu”, ”ființa pe care o iubesc cel mai 

mult”, ”persoana care ma sprijină și imi dă aripi să zbor”.  

 Mi-am structurat activitatea în trei părți: 

 

· FLUTURAȘUL COLORAT 

Mai întâi elevii au pictat cu acrilice un fluture, realizat din ghips. Fiecare și-a ales culorile și  

a colorat cât mai frumos. Pe spatele fluturelui au scris gândurile lor pentru mame. Unii au compus o 

strofă de poezie, alții au scris un citat, iar alții și-au așternut pur și simplu gândurile lor și dragostea 

pe care o poartă celei care le-a dat viață. 

 

· FELICITAREA 3 D 

 Apoi am realizat împreună o felicitare, care a presupus realizarea unei flori 3 D din hârtie  

colorată. Cu grijă au pliat, au asamblat și au lipit fiecare piesă pentru a întregi floarea. Floarea a fost 

lipită în mijlocul unui carton colorat. Pe partea din față a felicitarei au lipit o poză cu ei și mama lor. 

 

· POSTER CU FOTOGRAFII – ALĂTURI DE MAMA 

Cu câteva zile înainte de 8 martie, le-am propus elevilor să realizeze o fotografie alături de  

mamele lor, una care să fie altfel, să îi reprezinte, să exprime dragostea dintre ei. Astfel că pe lângă 

pozele în care s-au luat în brațe sau cele în care s-au uitat cu dragoste unul către celălalt, au fost și 

fotografii realizate în pijamale, cu aspiratorul, în natură, în mașină, alături de animalul de companie, 

jucând remi,  îmbrăcați în straie populare. Fotografiile au fost listate, apoi lipite și am realizat astfel  

un poster intitulat ”Alături de... mama”. 

 

 Toate sarcinile au necesitat muncă...dar o muncă frumoasă, care a constituit un mic dar, o 

mică atenție pentru mame. Copiii s-au străduit să realizeze fiecare lucrări creative, unice și 

interesante. Au fost încântați de realizările lor. Mamele la rândul lor au primit cu bucurie darurile  și  

le-au oferit îmbrățișări și dezmierdări...precum spunea și Sofocle: ”Mama pentru-al ei copil are 

scumpe dezmierdări,/ Are inima cu ochi, are ochi cu sărutări”.   
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Poze de la activitate: 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT 
GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: TILIMBECI VIOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANI /GRĂDINIȚA NR.1 ARDEOANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
PROIECT TEMATIC:MAMA-FIINȚA CEA MAI DRAGĂ 
SCOPUL PROIECTULUI:  
     Stimularea creativitatii si a potentialului artistic al prescolarilor; 
     Devoltarea sentimentelor de dragoste si pretuire pentru valorile nationale, mama fiind 
considerata una dintre acestea 
     Cultivarea sensibilitatii artistice a prescolarilor; 
 GRUP TINTA:preșcolarii din Grupa mare mamele si bunicile prescolarilor, cadrele didactice ale 
scolii, angajatele institutiilor comunei ;  
LOCUL DESFASURARII: Sala de grupa, institutiile locale  
PERIOADA DESFASURARII:  5-9 martie 2018 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
-dezvoltarea sentimentelor de admiratie si de pretuire pentru mame; 
-educarea sentimentului de dragoste si recunostinta fata de mama; 
- aprofundarea cunostintalor despre activitatea casnica si cea profesionala a mamei 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
       Tema proiectului a fost propusa de educatoare in urma consultarii copiilor de la grupa in 
legatura cu modalitatea in care doresc sa le serbeze pe mamele lor. 
Copiii si-au manifestat dorinta de a le face mamelor lor multe surprize si de aceea, impreuna cu ei, s
-a hotarat sa realizam o serbare in cinstea tuturor mamelor. 
In fiecare zi s-au organizat activitatile dupa un scenariu in care s-au armonizat: continuturile cu 
obiectivele propuse, astfel incat acestea sa fie realizabile si masurabile. 
 
        Finalitatea proiectului nostru a fost o bucurie brazdata de lacrimi de fericire in ochii mamelor, 
care au avut posibilitatea de a sta alaturi de copii lor, de a urmari felul in care copii si-au exprimat 
gandurile si sentimentele. Tot cu aceasta ocazie, mamele au avut ocazia sa cunoasca mai bine 
activitatea din gradinita, au vazut cum se comporta copii lor in cadrul activitatilor si, nu in ultimul 
rand, au avut posibilitatea  de a dezvolta o relatie mai stransa cu educatoarea si cu celelalte  mame. 
De asemenea au fost coplesite de darurile primite din partea copiilor. Toate eforturile si implicarea 
lor au fost motivate de sentimente de dragoste si pretuire fata de fiinta cea mai draga.  
 
                                                Iata o parte din rezultate! 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: a II-a B 

CADRU DIDACTIC: TOMA ANDA-ADINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA ȘTEFAN CEL MARE FOCȘANI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Începem activitatea cu intonarea cântecului ,,De ziua ta,mămico”,pentru a marca semnificația zilei 

de 8 Martie.Apoi le spun copiilor o poveste finalizată cu rugămintea primăverii:să ne gândim la mod-

ul în care mama arată dragostea ei și să învățăm noi înșine cum să ne exprimăm dragostea față de 

mama. 

Anunț copiii că în Săculețul cu surprise se află obiectul care va fi realizat de noi pentru mame.Un 

elev scoate acest obiect din săculeț și îl arată colegilor.Este vorba despre Borcanul cu dulceață 

pentru suflet,pe care îl vom realiza împreună în cadrul activității.Le explic și le demonstrez etapele 

de lucru: 

-se decupează etichetele borcanelor și se lipesc pe acestea; 

-se decupează 31 de fâșii de hârtie colorată pe care sunt scrise mesaje pentru mama(câte unul 

pentru fiecare zi a lunii); 

-se rulează aceste fâșii pe creioane,apoi se introduc în borcane; 

-se capsează borcanul cu o bucată de hârtie creponată ornată de copii,după imaginația lor,cu inimi-

oare,floricele,etc. 

-se leagă borcanul la gură cu sfoară. 

Copiii realizează lucrările în timp ce intonează cântece pentru ziua mamei.La  sfârșitul activității,vor 

fi analizate câteva dintre ele,urmărindu-se respectarea temei,corectitudinea aplicării tehnicilor de lu-

cru,acuratețea produsului finit.Se vor face aprecieri individuale și collective,apoi se propune jocul de 

mișcare Floricică de pe șes. 

Borcanele cu dulceață pentru suflet vor fi oferite mamelor în dar de ziua lor. 
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SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

CLASA/GRUPA: I  

CADRU DIDACTIC:TOMA CAMELIA VALENTINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA MATASARU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Data:  8 martie 2018 

Scopul :Sãrbãtorirea mãmicilor cu ocazia Zilei internaționale a femeii 

Grupul țintã: Mamele și elevii clasei I-Clasa Fluturasilor 

 

OBIECTIVE

Elevii și mãmicile 

§ Sã dovedeascã cât de bine se cunosc 

§ Sã participe activ la activitãțile propuse 

Strategii didactice 

Ø Organizatorice: Activităţi frontale, individuale şi de grup 

Ø Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observarea, dramatizarea, jocul de rol, 

brainstorming, etc. 

Ø Temporale: Blocuri de timp, utilizate pentru desfăşuarea activităţilor integrate, îmbinate cu 

activităţi liber alese 

Ø Materiale: jetoane, planşe, calculator, machetă, suport în formă de copăcel, hârtie glasse, 

staţie de amplificare, microfoane, casetofon 

                               Desfăşurarea activităţii 

Elevii şi părinţii sunt aşezaţi faţă în faţă. Sala este amenajată şi pentru spectacolul de la final. 

1. Captarea atenţiei se va realiza  printr-un joc la care participă şi părinţii şi copii. 

Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”. Fiecare dintre pãrinți va trebui sã rãspundã 

la o întrebare legatã de propriul copil. Se vor confrunta apoi rãspunsurile.Apoi se schimbã rolurile, 

elevii vor rãspunde primii apoi se vor confrunta cu rãspunsurile pãrinților. 
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Întrebãri pentru pãrinți : 

 

· Care este fructul preferat al copilului ? 

· Numiţi cel puţin trei prieteni buni, colegi de şcoală. 

· Care este activitatea preferată a copilului la şcoală ? 

· Ce-l întristează cel mai mult pe copilul  dv.? 

· Ştiţi ce-l bucură cel mai mult? 

· Care este ultima faptă bună pe care a făcut-o copilul tău? 

· Cu ce personaj din poveşti, basme, desene animate i-ar plăcea copilului dv. să semene? 

· Care este cea mai hazlie poznă pe care a făcut-o copilul dv.? 

· Ce floare preferată are copilul dv.? 

· Care este personajul de desen animat pe care îl pomeneşte cel mai des copilul 

dumneavoatră? 

Întrebãri pentru copii : 

· Ce profesie are mama ta? 

· Unde lucrează tatăl tău? 

· Cine te duce seara la culcare? 

· Ce culoare au ochii mamei tale? 

· Ce emisiuni urmăreşti împreună cu părinţii? 

· Ce o înveseleşte pe mama ta? 

· Când te-au certat ultima dată părinţii şi de ce? 

· Câţi ani are tatăl tău? 

· Ţi-ai minţit vreodată părinţii? 

· Ce crezi că le place cel mai mult părinţilor la tine? 

· Care este mâncarea preferată a mamei tale? 

· Care este culoarea preferată a tatălui tău? 
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După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi merită aplauze. Toţi vor 

aplauda. 

2. Sentimentele şi jocul sentimentelor. 

Se prezintă părinţilor şi elevilor diverse jetoane cu imagini care reprezintă diverse stări ale unor 

oameni. Părinţii vor încerca să ghicească sentimentul iar elevii vor trebui să  imite acest sentiment. 

După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi merită aplauze. Toţi vor 

aplauda. 

3. Se propune elevilor un joc:„Nică încurcă poezii”. Un joc care urmăreşte cât de atenţi au fost elevii 

la orele de la şcoală. Nică, Nică cel vestit, pare-mi-se a intrat în cartea cu poezii a Dl. Învăţător şi a 

amestecat toate poeziile. Misiunea elevilor este să descopere încurcătura prin ridicarea mâinii.Cel 

mai rapid are dreptul să îndrepte greşeala şi desigur va fi răsplătit. 

Varianta corectă          Varianta încurcată 

Aşa şi aşa 

Trăia voios şi zâmbitor  

 Un pinguin din Labrador.  

 - Cum se numea?" 

 - Apolodor. 

 - Şi ce făcea? 

 - Cânta la cor. 

Deci nu era nici scamator,  

 Nici acrobat, nici dansator  

 Făcea şi el ce e mai uşor:  

 Cânta la cor.  

 Era tenor.  

 Grăsuţ, curat, atrăgător  

 În fracul lui strălucitor  

 Aşa era Apolodor.  

 Şi într-o zi, Apolodor,  

 Spre deznădejdea tuturor,  

 A spus aşa: Mi-e dor! Mi-e dor...  

 De fraţii mei din Labrador!  

 Şi a plecat Apolodor  

 Către ţara Labrador  

 Chinuit de dor,  

 Frământat de zor. 
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La circ, în Târgul Moşilor,  

 Pe gheaţa unui calculator,  

 Trăia voios şi zâmbitor  

 Un papagal din Labrador.  

 - Cum se numea?" 

 - Apolodor. 

 - Şi ce făcea? 

 - Cânta la semafor. 

Deci nu era nici scamator,  

 Nici bucătar, nici dansator  

 Făcea şi el ce e mai uşor:  

 Cânta la cor.  

 Era tenor.  

 Slăbuţ, murdar, atrăgător  

 În fracul lui strălucitor  

 Aşa era Apolodor.  

 Şi într-o zi, Apolodor,  

 Spre deznădejdea tuturor,  

 A spus aşa: Mi-e dor! Mi-e dor...  

 De fraţii mei din Labrador!  

 Şi a plecat Apolodor  

 Către ţara Laponia  

 Chinuit de dor,  

 Frământat de zor. 

Şi pentru că toate în lume au o mamă, să ne ridicâm şi să cântăm „La mulţi ani” tuturor mamelor 

din lumea aceasta, bunicilor şi străbunicilor noastre dar şi tuturor femeilor de pe Pământ. Iar pentru 

dumneavoatră, elevii au pregătit un scurt program artistic.  

Serbarea de 8 Martie. Sfârşitul activităţii şi aprecieri finale. 
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Tema proiectului: „Mama, cel dintâi cuvânt” 

Clasa: a IV-a A 

Cadru didactic: prof. Toma Genţiana Minodora 

Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Hunedoara 

Argumentul: Mama este cea mai importantă fiinţă din lume, fără de care întregul univers nu ar 
exista. 

Scopul: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice, practice şi literar-artistice 

OBIECTIVELE URMĂRITE:  

· Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul; 

· Formarea simţului şi gustului estetic; 

· Dezvoltarea aptitudinilor literar- artistice; 

· Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală; 

· Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie. 

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 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Activitatea nr. 1: „Mama în poezie” 

Data/ Perioada: 5-15 februsrie 2018 

Descrierea activităţii: Vizionare materiale PPT  cu imagini despre mamă. Elevii aduc cărţi cu poezii 
despre mama. Fiecare citeşte în  faţa  clasei o poezie. Elevii compun poezii despre mamă şi le 
recită în faţa colegilor. 

Modalitaţi de evaluare: Fişe pentru portofoliu cu poeziile citite sau compuse de către copii.  

Activitatea nr. 2: „Mama – primul cuvânt” 

Data/ Perioada: 10-20 februarie 2018 

Descrierea activităţii: Prin diverse tehnici de realizare a compoziţiilor plastice, copiii redau chipul 
copilului rostind primul cuvânt: MAMA. 

Modalitaţi de evaluare: Expoziţie cu lucrările elevilor 

Activitatea nr. 3:  „Flori pentru mama” 

Data/ Perioada: 15-25 februarie 2018 

Descrierea activităţii: Se realizează buchete şi ghivece cu flori 3D   

Modalitaţi de evaluare:  Expoziţie cu lucrările elevilor 

Activitatea nr. 4:  „Cartea mamei” 

Data/ Perioada: 1-5 martie 2018 

Descrierea activităţii: Poeziile şi desenele realizate se adună într-o carte cu titlul „Mama – Cel mai 
scump cuvânt” 
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Modalităţi de evaluare: Prezentarea cărţii în faţa mamelor 

     DISEMINARE: 

· panouri informative; 

· expoziţii cu lucrările copiilor; 

· CD cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 
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Denumirea activitatii: ,,De ziua ta, mamico’’
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FIȘĂ DE ACTIVITATE 

Primăvara. Gânduri pentru mama 

 

 

 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activități practice (ateliere de lucru). 

COORDONATORUL ACTIVITĂȚII: Prof.Tomescu Andreea 

 

PERIOADA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: 1- 8 MARTIE 2018 

 

OBIECTIVE:  

-să selecteze și să sorteze diferite materiale de lucru sintetice și naturale; 

-să identifice tehnici și etape de lucru și să le aplice; 

-să realizeze compoziții aplicative și decorative reprezentând: mărțișoare, felicitări, copacei infloriti; 

-să recite poezii despre primăvară și dedicate zilei de 8 martie; 

-să interpreteze cântece pe tema dată; 

-să interpreteze roluri ce au la bază elemente specifice primăverii și zilei de 8 Martie; 

 

RESURSE UMANE:  elevii clasei pregatitoare 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

        Elevii au participat cu mult interes la activitătile desfăsurate, realizand compoziții aplicative și 

decorative reprezentând: mărțișoare, felicitări de 1 și 8 Martie. Au recitat poezii despre primăvara si 

dedicate zilei de 8 martie si au interpretat colectiv cantecele pe tema dată.  

        Mărțișoarele au fost confecționate din materiale reciclabile/din natură si dăruite, o parte, 

colegilor mai mari, din clasa a IV-a. Acestea au fost apreciate, iar copiii au fost incantați că au putut 

dărui, fiind răsplatiți cu zambete și imbrățisări. 

        S-a organizat o expozitie la nivel de clasă. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE:  Evaluarea lucrărilor plastice și a comportamentelor 

REZULTATE AȘTEPTATE/ REALIZATE: 

 

Compoziții aplicative / plastice 

Expoziție 
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 Prof.Tomescu Andreea 

Clasa Pregătitoare 

Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzau 

 

Primăvara. Gânduri pentru mama 
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TEMA ACTIVITĂȚII: „DARURI PENTRU MAMA” 

GRUPA: Mijlocie C 

CADRE DIDACTICE: TOMESCU IULIANA – MIHAELA 

                                   TRUȚĂ GLIGOR MIHAELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 11, „CĂSUȚA BUCURIEI” , BRAȘOV 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea dedicată zilei de 8 Martie – Ziua Mamei s-a desfășurat în ziua de                  7 

Martie 2018 în cadrul domeniului experiențial Om și societate.  

Scopul acesteia a fost stimularea imaginației și a creativității, atragerea preșcolarilor în 

organizarea unei activități văzute prin ochii copiilor și consolidarea unor abilităţi practice specifice 

nivelului de dezvoltare motrică. 

În dimineața desfășurării activității am organizat sala de grupă astfel încât să putem realiza cu 

copiii o activitate de tip frontal. În cadrul întânirii de dimineață le-am prezentat preşcolarilor un 

coşuleţ cu flori. Apoi am purtat o discuţie despre cui putem dărui flori şi ce simţim atunci când le 

dăruim. 

 În cadrul activității copiii au lipit vaza pentru flori cu ajutorul lipiciului, apoi au realizat 

amprenta mânuţei, reprezentând tulpina şi frunzele floricelelor, iar la final au lipit florile cu ajutorul 

lipiciului. 

După realizarea activității am organizat o expoziție cu ajutorul metodei Turul galeriei pentru a 

admira produsul final al preșcolarilor.  

Evaluarea produselor s-a realizat colectiv, urmând aprecierea critică și autocritică privind 

acuratețea, corectitudinea lucrărilor, respectarea ordinii operațiilor. 

La finalul activității se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de participare a 

copiilor și de desfășurare a activității. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA:a II-a 

CADRU DIDACTIC: TOMOIAGĂ SINORICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAGOŞ VODĂ MOISEI 

SCOPUL: Sãrbãtorirea mãmicilor cu ocazia Zilei internaționale a femeii               

Grupul țintã: mãmicile și elevii clasei a II-a  

Locul de desfãșurare: sala de clasã 

Perioada derulãrii activitãții: 8 martie 2018 

Coordonator de proiect: Tomoiagã Sinorica 

OBIECTIVE:

Elevii și mãmicile: 

* Sã dovedeascã cât de bine se cunosc; 

* Sã participe activ la activitãțile propuse; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

                ,,Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 

                                  August Strindberg 

 

              Anul acesta am gândit şi am conceput altfel de activităţi, mai interesante şi atractive atât 
pentru copii cât şi pentru părinţi. 

  Aşă că, de 8 Martie 2018, în locul unei serbări tradiţionale am organizat o activitate comună 
cu mămicile. 

            Pregătirea activităţii a constat în:     

- confecţionarea  felicitărilor pentru mame în orele de abilităţi;  

- scrierea unui mesaj pentru mamă pe felicitarea confecţionată; 

- realizarea portretului mamei dim memorie şi pictarea unor buchete de flori pentru decor în 
orele de arte vizuale şi abilităţi practice. 

Şi, pentru că fiecare copil împreună cu mama lui a format o echipă, am pregătit ecusoane cu 
simbolul primăverii ( un ghiocel) pentru fiecare.  

Pentru început, pe un fundal muzical, fiecare copil a citit pe rând mesajul pentru mama sa. 
Apoi au cântat un cântecel mamei. Acest moment a fost emoţionant pentru toate mamicile. Mesajele 
au fost pregătite din timp în cadrul orelor de dezvoltare personală.  

            A urmat apoi distracţia... 

 Fiecare copil şi fiecare mamă a avut la dispoziţie foi şi un instrument de scris. Au 
trebuit să răspundă la  zece întrebări, după care a urmat confruntarea răspunsurilor. 
Întrebările au fost de genul: 

· Dacă greşesc mama mă pedepseşte sau nu?  

·  Mamei îi place să poarte rochii cu linii sau cu buline?  

·  Mănânc multe dulciuri?  

· Petrec mai mult timp cu mama decât cu tata?  
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· Cine te duce seara la culcare? 

· Ce culoare au ochii mamei tale? 

· Ce o înveseleşte pe mama ta? 

· Când te-au certat ultima dată părinţii şi de ce ? 

· Ce crezi că le place cel mai mult părinţilor la tine? 

· Care este mâncarea preferată a mamei tale?  

 Copiii au trecut în spatele clasei, iar mamele s-au aşezat în faţa tablei de scris pe care  

erau prinse buchetele cu flori, dar sub care erau ascunse portretele lor. 

                 Am luat desenele cu buchete şi fiecare mamă a trebuit să-şi recunoască portretul. Dilema 
a fost mare iar distracţia pe cinste.  

 A urmat o altă distracţie, jocul Continuă portretul. Copiii s-au aşezat pe scaune ( în  

formă de cerc), au ţinut în mână o coală de desen, iar mămicile pe muzică dansau în jurul lor. 
Când muzica se oprea fiecare mămică avea de completat desenul de pe foaia copilului în dreptul 
căreia se afla. Pot afirma că ale noastre mămici sunt adevărate pictoriţe. 

 De data asta , mămicile vor intra ,, în pielea copilului” şi vor învăţa cum să realizeze  

un cvintet despre copilul lor. (Li se explică metoda şi se exemplifică cu un cvintet realizat frontal cu 
toată clasa intitulat  “MAMA”. În timp ce mămicile lucrează , copiii îşi pregătesc borcanele cu 
dulceaţă pentru suflet pe care le-au pregătit pentru mămici în timpul orelor de abilităţi practice. 

Activitatea s-a încheiat cu premierea echipelor. Mămicile au fost foarte încântate, la fel şi copiii. 

De aceea vreu să le mulţumesc pe această cale pentru implicarea totală şi pentru că au savurat din 
plin momentul.  

                   Voi ataşa câteva poze cu borcanele confecţionate.  
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TEMA  ACTIVITĂȚII:,, SCUMPĂ  MAMĂ,TE IUBESC!” 

CLASA:A IV-A 

CADRU DIDACTIC: TRANDAFIR FLORENTINA ADRIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR PAMFILE”ȚEPU 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

 ,, 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’’.      
                                                   
 OBIECTIVE: 
 

· Sã cunoascã originile  Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte  Legende ale  
primãverii ; 

· Sã cunoascã maxime și cugetãri despre mama create de-a lungul timpului; 
· Sã memoreze, sã creeze  și sã recite expresiv poezii cu și despre mama; 
· Sã realizeze desene sau colaje  prin care sã oglindeascã chipul mamei și sã organizeze cu 

ele o expoziție omagialã, dar și felicitãri și mici daruri pentru mame ; 
· Sã compunã texte în versuri sau prozã despre mama ; 
· Sã –și arate prețuirea și cinstirea fațã de mame,printr-un moment artistic corespunzãtor 

mãreției evenimentului. 
 
CONȚINUTUL PROGRAMULUI  ARTISTIC OMAGIAL 
 
       Eu cred cã, mamele sunt locul de unde  dragostea rãsare din pãmânt și fericirea cântã asemeni 
clopotelor în onoarea nașterii noastre... 
       Mai cred cã, mamele sunt soarele care strãlucește pentru viața cerului nostru interior, ca sã pu-
tem sti cã suntem veșnic iubiți și nu avem nevoie sã ne mai punem întrebãri despre asta... 
       Am linistea  cã, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznãdejdea care ne-ar umple viața , știm 
cã deasupra acestei furtuni, avem mereu prezentã  dragostea lor, a mamelor... 
       Am convingerea cã, nu exista dragoste ca cea a mamei și nicio legaturã mai strânsã cu pã 
mântul, decât legãtura prețioasã ce vine de la Dumnezeu atunci când dã naștere copilului sãu, cã 
dragostea de mamã este pentru veșnicie puternicã... și nu se schimbã niciodatã...și când copiii sãi 
au mai mare nevoie de ea, dragostea mamei stralucește... 
       Am credința cã, în ceruri îngerii șoptind unul altuia nu pot sã gãseascã printre cuvintele lor de 
dragoste, niciunul atât de drãgãstos ca cel al  mamei și de aceea , cuvântul pe care l-am rostit 
pentru prima datã a fost: MAMA! 
       De aceea, cât de mult te iubim nu putem niciodata sã spunem, pentru cã e mai mult decât ar 
încãpea vreodatã în cuvinte și ziua de azi înseamnã  mai mult decât o zi fericitã: înseamnã cã te 
iubim pe tine, MAMA, întâi de toate, apoi cã-ți mulțumim pentru ceea ce faci, înseamnã cã reprezinți 
totul pentru noi și cã ne onorezi. 
       Dar cel mai important lucru dintre toate este cã ne gândim la fericirea ta, MAMA,în aceastã zi, 
cu bucurie și dragoste! 
1.Montaj literar muzical:”Martie, mãmico, sãrbãtoare/Sãrbãtoarea ta, și-a primãverii” 
2.Scenetã:”Șase pui și-o biata mamã” , cls. a IV-a ;  
3.Potpuriu de cântece despre mama ; 
4. Poezii recitate de elevii clasei a IV-a; 
5.”Pentru lume ești o persoana oarecare, dar pentru mine, MAMA, tu reprezinți lumea!”Rostirea de 
cãtre fiecare elev  a unui gând/mesaj cãtre mama, urmat de înmânarea diplomelor. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

,,O FELICITARE PENTRU FIECARE!,, 

GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: TRIF RODICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. NR. 24, ORADEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 În preajma zilei de 8 Martie, am desfăşurat cu copiii diverse activităţi specifice. 

Astfel, copiii au ascultat povestirea ,,Cel mai frumos dar,, au audiat cântece pentru mama, poezii, au 

povestit întâmplări despre mămicile lor, despre munca lor, despre momente de bucurie alături de 

fiinţa cea mai dragă din viaţa lor, despre hobby-urile lor, despre muzica şi dulciurile preferate.  

 Aşa am aflat multe lucruri deosebite şi s-au conturat imagini de mămici nemaivăzute si 

minunate: frumoase, harnice, iubitoare, vesele, bune partenere de joacă şi plimbare, mari 

cofetărese, perfecte, calme şi pline cu căldură sufletească, înţelepte şi cu nume deosebite. 

 Astfel, am hotărât, că fiecare merită o felicitare unică! Copiii s-au pus pe treabă şi au tăiat, 

potrivit şi lipit felicitări pentru mame. 

 Pregătiţi pentru ziua de 8 Martie, zi minunată pentru copii şi mămici deopotrivă, copiii au 

înţeles că dragostea pentru mămicile lor poate fi rostită oricând şi prin felurite forme-un zâmbet, un 

pupic, o îmbrăţişare, un desen, o felicitare, o floricică, iar bucuria mamelor nu va cunoaşte margini. 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTĂI CUVĂNT 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE B (VEVERIŢELE) 

CADRU DIDACTIC: TRIFAN ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

  

 Ca în fiecare an, în preajma zilei de 8 Martie, mânuţele preşcolarilor de la grupa mijlocie B nu 

au avut odihnă, încercând să confecţioneze cele mai frumoase daruri pentru cea mai importanta 

persoană din viaţa lor. Pe lângă poezii şi cântecele, aceştia au realizat o brăţară şi o felicitare, din 

hârtie şi material reciclabile. Mămicile au primit cu emoţii micile daruri. 
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   TEMA ACTIVITATII:  E ziua ta, mămica mea! 

   CLASA: a IV-a 

   CADRU DIDACTIC: TUDUREANU RĂDIŢA-ELENA 

   UNITATEA ŞCOLARA:ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AEXANDRU CEL BUN” BERZUNŢI 

                                                      

  

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 elevilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

DURATA  PROIECTULUI:  2-8martie 2018 

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,elevii clasei a IV-a și clasei pregãtitoare, parinții. 

b) de  timp:1 saptamana                                                                                    
MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, felicitări confecţionate de 
elevi, diplome pentru mame. 

REZULTATE AªTEPTATE: 

 

Ø copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 

Ø copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 

Ø copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

Ø Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate 

Ø Expozitie cu felicitari de 8 martie.          
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TEMA ACTIVITĂȚII :Mama cei dintai cuvant,” 

CLASA a III-a  

CADRU DIDACTIC- Prof. Înv. Primar- Tulache Ana 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Scoala Gimnaziala ,,Profesor Panaite C. Mazilu ,,Brosteni 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Dezvoltarea capacității de a alege frumosul, 

Stimularea creativității prin realizarea creațiilor, 

Cultivarea sensibilității artistice. 

OBIECTIVE: 

-identificarea aspectelor din natură caracteristice anotimpului de primavara, 

-folosirea diferitelor tehnici in crearea lucrărilor, 

-exprimarea de păreri și impresii, privind realizarea lucrărilor, 

-evaluarea compozițiilor finale. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

În cadrul orelor de Arte vizuale/ Abilități practice, elevii au realizat diverse lucrări specifice 

anotimpului de toamană- ,,Felicitari pentru mama”, ,,Cosulet cu flori”, ,,Martisoare”, ,,Zambile ,, . 

Pentru realizarea acestora au folosit diverse materiale (frunze, hârtie colorată, hârtie creponată, 

lipici, carton colorat, acuarele etc). De asemenea, s-au folosit tehnici combinate, cum ar fi: 

decuparea, lipirea, îndoirea, plierea, precum si tehnica picturii. Activitățile au fost însoțite de recitări 

de poezii, interpretare de cântece și discuții referitoare la aspectele primaverii. 

Activitatile de AV/AP contribuie la dezvolatrea imaginatiei elevului,  a creativitatii, a gustului 

pentru frumos. De asemenea, munca in echipa duce la dezvoltarea spiritului competitiv, al 

comunicarii, precum si exprimarea propriilor pareri referitoare la lucrarile realizate. 
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                                                    CLASA : a IV-a C 

                      CADRU DIDACTIC: prof.înv.prim. TURC CRISTINA 

                      UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Naţional “ Mihai Eminescu” Petroşani 
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  1.  

„Cresterea si fericirea neamului omenesc sta pe 

bratele mamelor” 

Cunoasterea celor mai frumoase  maxime si 

cugetari despre mama, ca pretext pentru 

prezentarea  proiectului, a obiectivelor  si 

termenelor de realizare a acestuia  

 

februarie  

2018 

 

Sălile de clasă  

 

   

  2. 

„Oricat de lunga este iarna, primavara ii va urma 

sigur” 

Prezentarea legendelor .“Cel mai bun povestitor 

al  Legendelor Primaverii” va fi desemnat in urma 

organizarii  concursului in cadrul unei sezatori.Se 

vor prezenta: 

-Legenda ghiocelului 

-Legenda lacramioarei 

-Legenda Babei Dochia 

-Legenda  primaverii” 

 

februarie  

2018 

 

Salile grupelor  

mijlocii şi ale  

claselor a patra 

 

   

  3. 

 “Nu trece nimic peste iubirea de mama!”   

Confectionare de mărţişoare, felicitari si alte mici  

daruri cu quilling, seminţe, scoici şi alte materiale  

stranse din natura ce vor fi oferite mamelor,  

bunicilor, cadrelor didactice de 8 Martie       

 

februarie 

2018 

 

Salile de clasa  

ale gradinitei şi  

şcolii 

  

  4. 

“ Mama-i cel mai dulce chip 

  Al iubirii pe pamant ! “ 

Expoziţie de lucrari plastice/colaje, mărţişoare  

realizate pe aceeasi tema.  

 

martie 2018 

 

  Sala festiva a     

     gradinitei 

  5.  “Martie, mamico, sarbatoare 

  Sarbatoarea ta si-a primaverii” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie,  

urmat de vizitarea expozitiei cu lucrarile realizate  

de elevi cu acest prilej 

martie 2018 Sala festiva a     

     gradinitei 
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TEMA : TABLOU PENTRU MAMA 

CLASA a III-a A 

CADRU DIDACTIC: ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

UNITATEA SCOLARA : ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,THEODOR AMAN” 

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 : 26 februarie -8 martie 2018  

OBIECTIVE PROIECTULUI : 

 #Să cunoască obiceiurile şi tradiţiile legate de perioada 1-8 Martie;  

#Să realizeze lucrări prin care să redea chipul 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 clasei a III-a A au desfăşurat  mai  multe  activităţi  în  această  perioadă. Au 

confecţionat  mărţişoare  pentru  mame  şi  bunici din diferite  materiale, au  confecţionat din  hârtie  

colorată  diferite  flori.Au  scris  mici  poezioare pentru  mame.                                          Tabloul  

pentru mama  l-au  realizat  cu  multă  bucurie .Au desenat  chipul  mamei  pe o  coală şi i-au  

împodobit  cu  floricele  decupate  din  hărtie  colorată.Au  colaborat  între  ei realizând  lucrări  

deosebite .Ei  au  fost  inspiraţi  de  dragostea lor  pentru  fiinţa  care  le-a  dat  viaţă  şi  le  

călăuzeşte  paşii  prin  viaţă. 

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. 

 Elevii au primit diplome de participare . 
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                                       MOTTO:  

        „Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recu-
noștință, cum n-au nici la iubire.” (Hortensia Papadat – 
Bengescu) 

TEMA:  MAMA, DRAGA MEA! 

CLASA: I D 

CADRU DIDACTIC:  profesor invăţământ primar, Udrea Mariana 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială ”Ion Basgan” ,Focşani,Vrancea 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

· Valorificarea potenţialului artistic şi creativ. exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor 
prin activități AVAP 

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei I D 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢII:      

· Audierea unor poezii şi cântece despre mama; 

· Realizarea de rime;   

· Întocmirea  unor lucrări la AVAP cu tema “Mama “. 

RESURSE: 

· UMANE:   34 elevi, un cadru didactic 

· MATERIALE: coli albe, cartoane colorate ,foarfece, lipici, videoproiector. 

· PROCEDURALE: lectura, audiţia, observaţia dirijată, conversaţia   euristică, explicaţia, demon-
straţia. 

· FORME DE ORGANIZARE:  frontal, în grup, individual                            

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

· Captarea atenţiei se realizează pornind de la un joc senzorial în care copiii (cu ochii închişi) aleg o 
jucărie, mamă sau pui, o denumesc şi caută perechea cu care seamană. Se poartă o discuţie 
despre cum au grijă mămicile de tot felul de puii lor.Prin metoda conversaţiei dirijate,sunt 
evidențiate gandurile si sentimentele de dragoste faţă de fiinţa care le-a dat viaţa.Pentru a stimula 
imaginaţia şi creativitatea elevilor le propun realizarea de rime, intonarea unor cântece despre 
mama, realizarea temei din perspectiva AVAP. 

· În cadrul activităţii propuse, am urmărit valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin in-
termediul activităților artistico-plastice și practice, stimularea curiozităţii și interesului copiilor pentru 
manifestările ce exprimă ziua mamei . 

EVALUAREA PROIECTULUI : 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii sunt felicitați pentru răbdare,pricepere şi efortul depus. Alegerea 
lucrărilor pentru premiere a fost  realizată prin metoda Turul galeriei.   Activitatea se încheie cu 
intonarea cântecului “Mama”. 
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 Poze din timpul activităţii 
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FIŞA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMĂ, AZI ÎŢI MULŢUMESC!”  

CLASA: PREGĂTITOARE  A  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Valea Anica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Iernut, jud. Mureş 

 

DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

       ,,Oriunde ai merge, oriunde ai căuta, nicăieri n-ai găsi alta ca ea.” 

     Dintre toate fiinţele care ne înconjoară şi care ne cuceresc sufletul printr-un gest , printr-o faptă, 
cu un cuvânt, cu o şoaptă, există una mai deosebită, mai plină de lumină şi căldură, mai iubitoare şi 
cea mai înţelegătoare, aceasta nu poate fi alta decât –ea, mama.  

     Primăvara este anotimpul renaşterii, anotimpul în care întreaga natură se trezeşte la viaţă, razele 
soarelui ne mângâie uşor chipurile, iar vestitorii primăverii aduc în sufletele noastre o rază de 
speranţă şi bucurie. Luna martie intră în scenă cu prima sa sărbătoare- Mărţişorul (1 Martie), urmată 
de Ziua Internaţională a Femeii (8 Martie), zi în care ar fi frumos ca toţi, de la mic la mare, să ne 
gândim că acesta este momentul în care printr-un simplu gest şi chiar un cuvânt, putem să facem ca 
persoana care ne-a dat viaţă să se simtă preţuită, respectată şi să vadă că sacrificiile ei nu au fost în 
zadar, că măcar o dată pe an se poate bucura de o zi mai specială, departe de problemele şi 
frământările zilnice. 

     De aceea, consider că nimic nu poate fi mai frumos decât să ştii să celebrezi fiinţa cea mai dragă 
din lume, motiv pentru care şi în acest an am organizat activităţi care au avut drept scop dezvoltarea 
la copii a sentimentului de dragoste şi preţuire faţă de cele mai dragi fiinţe din viaţa lor - mama şi 
bunica. 

      Activităţile s-au derulat pe perioada a două săptămâni, timp în care copiii au înţeles semnificaţia 
acestor  două zile importante din luna martie, au urmărit filmuleţe, au învăţat cântece şi poezii 
dedicate mamei şi mărţişorului, au călătorit în minunata lume a poveştilor unde au fost impresionaţi 
de câteva legende despre mărţişor, ghiocel şi Zâna primăvară. Dar dintre toate cea mai mare 
satisfacţie care se putea citi pe chipurile lor, a fost în momentul în care i-am anunţat că la orele de 
abilităţi practice vor confecţiona cu mânuţele lor mărţişoare şi felicitări pentru mămici şi bunicuţe. 

      Aşadar pentru ziua de 1 Martie, copiii au pregătit cu dibăcia lor, felicitări şi  mărţişoare- floricea 
realizate din fetru la care au adăugat  prin lipire câte o mică pietricea. 

      Pentru ziua de 8 Martie, au confecţionat felicitări de tip inimioară în interiorul cărora au ataşat 
câteva versuri dedicate mămicilor. Entuziasmul a crescut în momentul în care i-am îndrumat spre a 
realiza şi un ghiveci cu o lalea din hârtie cartonată colorată, aceasta fiind adevărata surpriză, ei 
considerând că prin realizarea acestui obiect „chiar pot mulţumi  pe deplin mămicilor”.  Era o 
adevărată plăcere să-i urmăreşti cu câtă atenţie şi dăruire s-au implicat în realizarea acestor 
produse, parcă mai serioşi ca oricând încercau să realizeze cele mai frumoase lucrări ştiind că le vor 
oferi mămicilor, ca semn de recunoştinţă. 

      Pentru a crea o ambianţă plăcută, toate activităţile practice s-au desfăşurat pe fond muzical, cu 
cântece specifice acestor sărbători. 

      Activităţile dedicate acestor zile s-au încheiat  prin  expunerea lucrărilor pe un panou de 
polistiren, fotografierea şi aprecierea lor, urmând să fie oferite de copii cu  dragoste mămicilor şi 
bunicuţelor lor.  

      În final am cântata împreună cântecul: ,,Cântec pentru mama”. 
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,,Mărţişoare pentru mama”- 1 Martie 
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,,Un zâmbet şi o floare”- 8 Martie 

    

                                  Felicitări cu mesajul-  Mamă, azi îţi mulţumesc! 
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PROIECT TEMATIC 

”BUN VENIT, PRIMĂVARĂ!” 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, VIERIU ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE  NICOLAU” ROMÂNI                

                                  

Grupul ţintă : clasa pregătitoare 

 

Durata :   o săptămână 

 

Resurse umane : copiii, cadrul didactic, părinţii 

 

Resurse materiale : planşe, creioane colorate, hârtie glasată, lipici, coli xerox, aparat foto, şnur de 
mărţişor, hârtie creponată, acuarele, pensulă, plastilină, cd-uri. 

 

Metode :  conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, lectura,  

                 problematizarea, aplicaţia, munca pe echipe. 

 

Obiective de referință: 

     - dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;  

     - dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 
verbale. 

 

Obiectivele proiectului: 

- să afle despre simbolurile primăverii ; 

- să denumească tradiţii de mărţişor ; 

- să specifice ce reprezintă culorile alb-roşu din şnurul mărţişorului; 

- să se exprime corect din punct de vedere gramatical ; 

- să-şi adapteze comportamentul pozitiv la cerinţele grupului ; 

 

Inventar de probleme: 

 

 

 

                    Ce ştiu copiii?                   Ce doresc copiii să afle? 

1. Primăvara este verde peste tot; 

2. Primăvara nu ne mai îmbrăcăm aşa gros; 

3. Ghiocelul își scoate capul din zăpadă. 

1. Ce sărbători avem primăvara? 

2. Cum răsar plantele? 

3. Care este simbolul primăverii? 
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III Evaluarea proiectului 

 

· CD cu imagini din timpul desfăşurării proiectului 

· Miniprogram artistic în prezenţa mamelor 

· Activitate demonstrativă cu participarea părinţilor     

BIBLIOGRAFIE:  

· Antonovici, Ștefania; Nicu, Gabriela, 2003, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti; 

· Toma, Georgeta, 2009, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul 
preșcolar, Ed.Delta Cart Educațional, Pitești 

 

 

  

 

 



 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

SMART EDUCATION   MAMA, CEL DINTAI CUVANT    ISSN 2501-1170 

                             

PROIECT TEMATIC 

”BUCURIILE  PRIMĂVERII” 

PROF. ÎNV. PRIMAR , VIERIU ILIE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE  NICOLAU “ ROMÂNI  
 
RESURSE   UMANE  
- elevii clasei pregătitoare ,cadrul didactic, parinții 
 
MATERIALE  

-planşe tematice ,cărţi, reviste, soft educaţional, imagini ppt, pliante ,calculator, aparat foto,felicitări, 

hârtie glace, flori. 

METODE ŞI PROCEDEE:  

-observația ,ȋnvățarea prin descoperire, problematizarea, braistorming-ul, ȋntrecerea, conversația 

euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exer-

ciţiul, jocul, munca independentă 

BIBLIOGRAFIE :  

· Antonovici, Ștefania; Nicu, Gabriela, 2003, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti; 

· Toma, Georgeta, 2009, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul 

preșcolar, Ed.Delta Cart Educațional, Pitești 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE : 

DLC:-să manifeste interes pentru citit; 

-să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini; 

-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a 

relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect. 

DS-să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare  precum şi interdependenţa 

dintre ele;  

-să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date găsite de el 

însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere 

în corespondenţă;  

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

securitate personală;  

-să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană, valorificând 

deprinderile de lucru însuşite;  

DEC-să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, 

corespunzătoare specificului de vârstă al copilului şcolar şi preocupările acestuia;  

DPM-să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;  
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TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,Pentru tine – Mama draga”  

CLASA/GRUPA:  a II-a G, 29 de elevi 

CADRU DIDACTIC: Prof. Vîlceanu Verginia Iuliana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 117, Sector 6, Bucuresti 

  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei a II-a G au desfasurat o activitate care urmareste 

educarea sentimentului de recunostinta si dragoste fata de fiinta cea mai iubita MAMA, activitate ce 

urmareste dezvoltarea abilitatii de exprimare a sentimentelor fata de mame prin valorificarea 

lucrarilor realizate. 

Activitatea s-a desfăşurat în cursul a două ore de Arte vizuale şi abilităţi practice, avand ca 

obiectiv crearea unor lucrari (o felicitare 3D), folosind materiale de papetarie; feluicitari pe care le vor 

darui mamelor impreuna cu cateva mesaje emotionante, scrise de ei. 

 

Felicitarile au fost confectionate folosind tehnica plierii, din hartii colorate, coli cartonate 

colorate, carioca, sclipici si alte material decorative. De asemenea, elevii au folosit lipici solid, aracet, 

foarfece, șabloane. În timpul activităţii au cântat cântece de primăvară, cântece despre mama. 

Metodele şi procedeele folosite   în  scopul realizării lucrărilor au fost:  conversaţia,  explicaţia, 

demonstraţia, problematizarea.  

La sfârșitul activității ne-am imaginat ”Ce va spune mama când va primi cadoul?” 
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TEMA ACTIVITĂŢII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA a III-a D 

CADRU  DIDACTIC: VINTILESCU  CRISTIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 din DROBETA  TURNU  SEVERIN 

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 

Mama –prima fiinţă care-o simt, primul cuvânt ce-l rostesc, prima fiinţă ce-o iubesc . 

Se pot  spune atât  de  multe  despre mama încât  nu ne-ar ajunge o viaţă! 

Se  pot face atâtea lucruri frumoase pentru mame încât  nu  ne-ar  ajunge o carte! 

Cu  toate acestea, noi am realizat atât cât am putut, dar le-am dăruit cu toată dragostea  noastră.    

Un gând mărunt pentru iubirea imensă  pe care ţi-o port.  

La mulţi ani!  Te iubesc, mama! 
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       FIŞA  PROIECTULUI       
                           

TEMA ACTIVITĂŢII : „MAMA – PRIETENA SUFLETULUI  MEU”                       

CLASA : I B                            

CADRU DIDACTIC : PROF. ÎNV. PRIMAR VIOLETA UNGUREANU                   
UNITATEA ŞCOLARĂ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LEON DĂNĂILĂ”, DARABANI, JUD.   
     BOTOŞANI                       

DATA : 8 MARTIE 2018                     

LOCUL : SALA DE CLASĂ                           
SCOPUL PROIECTULUI : Cultivarea dragostei şi respectului pentru mama                     
OBIECTIVE :  - dezvoltarea sentimentului de dragoste pentru mama;    
   - cunoaşterea şi înţelegerea momentelor ce trebuiesc oferite fiinţelor         
dragi;              - formarea 
atitudinii de respect faţă de fiinţa ce ţi-a dat viaţă;      - stimularea aptitudinilor 
şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;       - stimularea iniţiativei personale a 
elevilor.                      

ACTIVITĂŢI PROPUSE :                              

1. Organizarea unui spectacol literar-muzical cu prilejul zilei de 8 Martie care să cuprindă :    

 cântece dedicate mamei;                  

 - poezii;                     

 - scenete cu conţinut moralizator.         

 Va fi desemnat „cel mai bun recitator, interpret şi actor” şi vor fi premiaţi.                     

2.  Evocarea momentului zilei de 8 Martie prin oferirea pe fond muzical a unei  bratari ,, PRINTESA  
PENTRU O ZI” şi a unui colier din inimioare.                       

3.  Organizarea unei expoziţii cu autoportretul fiecărui elev şi identificarea acestuia de către mame.
                                
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :         
 Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă, în prezenţa părinţilor. Atmosfera de sărbătoare a 
fost creată prin decorarea clasei cu obiecte de artizanat şi lucrări ce simbolizează sosirea primăverii, 
dar şi dragostea pentru fiinţa cea mai dragă – MAMA.  În debutul activităţii, elevii, în paşi de 
dans, au aşezat pe mana fiecărei mame bratara  „PRINTESA  PENTRU O ZI”, iar la gât le-au prins 
câte un colier cu inimioare. Fiecare copil a putut observa câte o lacrimă în colţul ochiului de mamă : 
erau lacrimi de emoţie şi de bucurie.         
  Activitatea a continuat cu versuri dedicate mamei şi cântece specifice sărbătorii. 
 În final, mamele şi-au identificat proprii copii din expoziţia de desene „AUTOPORTRETUL” ce 
exista pe tablă, în mijlocul cărora era scris „ACEŞTIA SUNTEM NOI !”    
 Ne-am propus să întâmpinăm această sărbătoare aşa cum se cuvine : cu veselie, cu 
bunătate şi ospitalitate. Să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea pentru mama, 
dar mai ales recunoştinţa pentru cea care ne-a dat viaţă, pentru cea care ne-a ajutat să devenim 
OAMENI !           

A fost o sărbătoare în care am simţit copiii vibrând la înălţimea momentului, conştientizând valoarea 
inestimabilă a aceleia prin care au primit de la Dumnezeu darul vieţii, adică : MAMA. 

Impactul activităţii a contribuit a contribuit la cultivarea sentimentului de dragoste pentru fiinţa 
cea mai dragă, copiii cântând tuturor mamelor la final „La mulţi ani !”.   
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Copiii au realizat felicitari si flori din hartie colorata pentru mamici , in timpul activitatii am cantat 

cantece de primavara si pentru mamici ,am spus ghicitori despre primavara. 

Scoala Gimnaziala Nr.280, Bucuresti 

Prof.Inv.Primar: Vlad Antonica 

 
 

,,De ziua ta, mamico!”  

 
 
        Fiecare îşi aminteşte cu plăcere de copilăria plină de peripeţii, când mama ne urmărea paşii, 
povăţuindu-ne către o realizare ulterioară a vieţii. Câtă duioşie, câtă bucurie pe chipul şi în sufletul 
oricărei mame, atunci când îşi strânge puiul în braţe, alintându-l cu drag în fel şi chip astfel încât 
somnul de leagăn să-i fie cât mai uşor şi dulce. Emoţia apare şi ea, copilul începe uşor să gângure 
iar vocea mamei îl încălzeşte, dându-i aripi spre a explora universul. 

 
Tipul  lecţiei: formare de priceperi si deprinderi 

Scopul lecţiei: - Realizarea de creatii estetice folosind materiale si tehnici de lucru  elementare      

              - dezvoltarea simțului estetic și critic.        

Competenţe specifice: 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

C1-formularea de raspunsuri la intrebari simple 

C2-utilizarea corecta a instrumentelor și materialelor de lucru 

C3-utilizarea unor tehnici simple de lucru: colorare, decupare dupa contur, asamblare, lipire; 

Activităţi integrate: 

Comunicare în limba română  

3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii, scrise cu litere de tipar sau de mână; 

3.2 Scrierea unor cuvinte şi propoziţii scurte, cu literele învățate. 

Muzică şi mişcare 

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm. 

Dezvoltare personală 

2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal 
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TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA a III-a B 

CADRU DIDACTIC: VONEA GEORGETA SIMONA LAURA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OLTEA DOAMNA” ORADEA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

       

 

          

 

         Elevii clasei a III-a B au desfășurat o activitate deosebită dedicată zilei de 8 Martie prin care s-

a urmărit educarea sentimentelor de dragoste și recunoștință pentru mama, prin realizarea lucrărilor 

propuse dar și prin versurile special scrise. 

         Activitatea fiind complexă, am desfășurat-o pe parcursul a trei ore de Arte vizuale și abilități 

practice, începând cu prezentarea unui material Powerpoint din care elevii au aflat despre semnifi-

cația zilei de “8 Martie – Ziua Internațională a Femeii”. Apoi activitatea a continuat prin con-

fecționarea unui buchețel format din șapte flori realizat din hârtie colorată (9cm/9cm). S-a trecut la 

desenarea cu creioane colorate sau carioca a conturului fiecărei flori pentru a părea cât mai natura-

le. Cea mai mare atenție a trebuit să o acordăm asamblării buchețelului deoarece a trebuit să se re-

specte o anumită ordine a lipirii fiecărei flori. Acesta fiind gata, am trecut la lipirea lui în interiorul fe-

licitării, si de data aceasta cu multă atenție. Deodată cu deschiderea felicitării se deschide și 

buchețelul de flori. 

         În următoarea oră am continuat cu decorarea primei coperte a felicitării, copiii apelând și la 

creativitate, dând originalitate muncii lor. Ca atare au lipit câte două inimi, arătând astfel iubirea față 

de părinți iar între acestea câte o inimioară, ceva mai mică ca dimensiune, pentru fiecare copil din 

familie. Au mai lipit fluturași și alte elemente decorative.  

         În a treia oră, când ne apropiam de finalul muncii noastre am scris o poezioară emoționantă 

mamei. 

         Prin urmare, elevii și-au exprimat dragostea și recunoștința față de ființa care le-a dat viață și 

care îi iubește necondiționat și de la care au învățat cel dintâi cuvânt “MAMA”. 

         Copiii au fost mândri și mulțumiți de munca lor iar mămicile emoționate la primirea darului, lu-

cru aflat chiar de la elevi, în următoarea zi la școala.  
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TEMA ACTIVITĂŢII: MAMĂ,SCUMPĂ MAMĂ! 

CLASA:  a III-a  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Zlotea Adina-Theodora  

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

Ziua de 8 Martie este recunoscută în 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.  

Activitatea ,,MAMA ,SCUMPĂ MAMĂ!’’, s-a desfăşurat pe 8 martie şi a urmărit dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea mai importantă, cea care le-a dat 

viaţă, ,,MAMA’’.  

Anul acesta am hotărât să confecţionăm felicitări 3D care vor conține și un mesaj pentru 

mama şi orhidee din hârtie.  

Fiecare elev a primit materialele necesare realizării felicitării şi orhideei.  

Am orientat atenţia elevilor spre etapele de realizare ale lucrărilor, la fiecare componentă. Am 

prezentat tehnicile de lucru folosite, modul de lucru, instrumentele necesare realizării lucrărilor. Am 

demonstrat tehnica de realizare și am prezentat produsele finale. Am rugat  elevii să repete etapele 

de realizare ale lucrărilor practice 

Elevii au realizat lucrările respectând tehnicile de lucru prezentate pe un fond muzical cu 

melodii dedicate mamei. Au primit explicații suplimentare și ajutor dacă au avut nevoie. 

După confecţionarea felicitărilor, fiecare elev a scris propriul mesajul pentru mama:  

Dragă mamă,  

……………………………………………………  

Cu drag, …………..  

La finalul activității elevii au recitat versuri și au interpretat cântece dedicate mamei.  

Am făcut aprecieri individuale şi colective cu privire la participarea elevilor la lecţie, la 

corectitudinea cu care au realizat cadoul pentru mama sub aspect estetic şi creativ. 
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Tema activității : “Mama, cel dintâi cuvânt !” 

Cadru didactic :  Inst.Popa Elena-Alina – Clasa a II-a C 

Unitatea școlară : Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”,București 

Desfășurarea activității : 

Argument : 

     Zâna Primăvară  purtând haina ei multicoloră a trecut şi pe meleagurile noastre. A aşternut 

covor de iarbă verde spre încântarea noastră. Darnică, cum o ştim, ne-a chemat în grădini, 

răsfăţându-ne cu peisaje minunate. 

    Primăvara,o bucurie aparte,ne inundă inima la venirea ei;un amestec de sentimente,arome și 

culori – Ziua Mamei este un prilej de bucurie pentru noi toți,dar mai ales pentru cei mici. 

     Frumuseţea primăverii,dar și minunata sărbătoare a mamei, ne-a determinat ca timp de o 

saptămână să derulăm în cadrul clasei a II-a C, proiectul tematic „Mama,cel dintâi cuvânt!”. 

    Obiective : 

 Cunoașterea schimbărilor apărute în natură. 

 Cunoașterea și păstrarea semnificației ”Mărțișorului și Zilei dedicate mamei”. 

 Stimularea capacității creatoare a elevilor  

      În cadrul acesui proiect ,ne-am propus să organizăm activități variate (limbă  și comunicare, 

observarea naturii, colaj, pictură). 

     În prima parte, activitatea a pornit de la un simplu joc – Completarea unor enunțuri... 

„ Dacă aș fi  Zâna Primăvară aș....” 

„ Îmi place primăvara pentru că.....” 

„ Mărțișorul este simbolul...............” 

” Mama este...................................” 

      Copiii au dat răspunsuri creative, folosind expresii deosebite. Astfel ne-am amintit de expresiile 

deosebite din poeziile despre anotimpul primăvara,cântecele pentru mama  sau întâmplări din 

poveștile citite la ora de lectură : „Legenda ghiocelului”, „Legenda mărțișorului”. 

Observând interesul copiilor pentru această activitate...le-am solicitat si mai mult imaginația 

creatoare. Cerința a fost de a realiza un scurt text despre mama, folosindu-se chiar de 

răspunsurile anterioare. 

       A doua parte a activității s-a desfășurat în natură; împreuna am mers în parc. Copiii au 

observat schimbările survenite în natură, au admirat ghioceii,brândușele, astfel pregătind 

următoarea parte a activității( – pentru care copiii au avut un interes deosebit). Astfel  au realizat 

daruri pentru mama :felicitări,mărțișoare, au  dat culoare unor figurine realizate din pudră 

ceramică. 
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      Activitățile din cadrul acestui proiect s-au desfășurat cu succes, elevii participând cu interes și 

bucurându-se de aprecierile primite.  

                                                 ” Daruri pentru mama...” 
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TEMA ACTIVITĂŢII:  Mama mea , o zână 

 

Argument: Capacitatea copiilor de a se exprima corect din punct de vedere a pronunţiei 

sunetelor, a respectării acordurilor de gen și număr în cadrul formulării propoziţiilor, a subordonării 

frazelor, dezvoltarea vocabularului, a auzului fonematic  a psihomotricităţii (capacitatea de orientare 

spaţio-temporală, dezvoltarea lateralităţii, cunoașterea schemei corporale, a formelor, a mărimii, a 

culorilor, controlul creionului) influenţează la rândul ei capacitatea copiilor de a-și însuși actul lexico-

grafic. 

Scopul: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi a psihomotricităţii  

Obiective: să indice părţile corpului ,să  indice caracteristicile anotimpului primăvara; să 

recite poezia, pronunţând corect sunetele, respectând ritmul şi melodicitatea; să diferenţieze 

sunetele S-Z; să decupeze, respectând conturul şi să lipească. 

Grup ţintă: logopaţii din clasa pregătitoare (Şcoala Gimnazială nr. 1 Gherla) 

Activităţile propuse: 

Se prezintă copiilor o planșă în care este reprezentată o familie. Copiilor li se solicită să spună ce 

văd în imagine. Se citește ghicitoarea: “Ne iubește, ne răsfaţă / Zi de zi ne dă povaţă/ Desigur, v-aţi 

dat seama/ Nu e alta decât …. (mama)”;  împreună cu logopedul se dau răspunsuri la întrebarea 

“De ce o iubesc pe mama ? ”. Sunt rugaţi să specifice în ce anotimp sărbătorim ziua mamei.  

Copiii sunt anunţaţi că vom organiza un concurs care va consta în mai multe probe: 1. Li se cere 

copiilor să sorteze imagini potrivite anotimpului primăvara. 

2. Joc: identificarea pe propria persoană, pe colegul așezat faţă în faţă, apoi pe personajele 

desenate pe planșă părţile corpului: mâna dreaptă, piciorul stâng, etc. Sunt îndrumaţi să facă niște 

mișcări, exemplu: “Du mâna dreaptă la piciorul stâng ”. 

3. Despărţirea în silabe a cuvintelor specifice Zilei de 8 Martie (punând atâtea mingi câte silabe are 

cuvântul) şi se alcătuiesc propoziţii cu acestea (trasând atâtea liniuţe câte cuvinte are propoziţia). 

4. Se memorează poezia “Mama mea” (Mama mea dragă și bună/ Te asemăn cu o zâna / Tu 

veghezi, zâmbind mereu / Liniștea din somnul meu / Și presari în calea mea / Flori de vis și catifea”. 

5. Se relizează analiza fonematică a unor cuvinte, specificând primul sunet, se diferenţiază sunetele 

S-Z în cuvintele din poezia dată.  

6. Se realizează un desen “Floare pentru mama mea” (unire  puncte, umplere contur) 

7. Premierea copiilor: se ţine seama de punctajul obţinut în urma cotării răspunsurilor verbale / 

nonverbale (se acordă câte 1 p. pentru fiecare răspuns corect). 
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Fișă de lucru 

 

Unește punctele și vei obţine o floare pentru mama ta. Coloreaz-o așa cum crezi tu că i-ar plăcea 

mamei tale ! 

 

 

 



 

                                           MARTIE ÎN SĂRBĂTOARE 
                           

 
 
                                                                     PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: ONCEA MARIA    
                                                                                  GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA  

 

 

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 

 

 „Mamă” cel dintâi gângurit al pruncului când deschide ochii în lume, zâmbet şi 

lacrimă şi suflet asupra patului celui care deveni încă un om, mângâiere şi alinare celui 

necăjit, sprijin la nevoie şi sacrificiu. 

 A fi mamă e bucuria şi durerea, mândria şi puterea, gloria şi măreţia, începutul şi 

sfârşitul misiunii sfinte a femeii.  

 În cea mai mare parte, mama făureşte inima şi conştiinţa copilului, hotărăşte 

structura de temelie a fiinţei lui, cuprinsul cugetării, şi conţinutul sentimentelor, îi imprimă 

stilul de cuviinţă şi cuminţenie, fondul sufletesc durabil, capitalul de sănătate sufletească şi 

morală.  

 Înrâurirea tainică a mamei asupra primelor impresii binefăcătoare şi de neuitat. Din 

nevinovăţie şi bunătate, înţelepciune şi curaj, ea plămădeşte caractere tari, cetăţeni 

devotaţi muncii, datoriei patriei, umanităţii. Stă în puterea „ei de a forma oameni cu însuşiri 

nobile şi făptuiri îndrăzneţe. 

 Educator fără egal, mama ştie, mai bine ca oricine, să pună la inimă sămânţa cea 

bună, cuvântul curat ca lacrima, ştie să cultive simţul frumosului, al omeniei, dar şi al 

măsurii. 

 Ceea ce am învăţat şi am desprins de la mama - curăţenie sufletească, cumpăna 

inimii şi a minţii - nu se uită niciodată, ne-a intrat în sânge odată cu laptele sânului ei.  

 Mama e pururea prezentă în gândul, fapta şi viaţa noastră. Ea ne dă prin darul 

cuvântului, răbdare nesecată, dragostea şi datoria faţă de om. 



 Suflet fără alinare, inimă fără tihnă şi odihnă, gând mereu treaz şi neliniştit pentru 

soarta copiilor, întreaga viaţă îi este dăruire de sine, iubire mare şi gata de jertfă, iubire 

care iartă, rabdă, năzuieşte, dă totul şi nu cere nimic.  

            Priviţi pe mama care v-a născut şi îngrijit zi şi noapte. Aduceţi-vă aminte nopţile ei 

neadormite pentru ca să aveţi linişte şi fericire. Recunoaşteţi-i meritul şi nu vă uitaţi 

niciodată mama. Şi aşa cum spune poetul: „Nimic în lume nu-i mai sfânt/Ca numele tău - 

Mamă!”. 

De unde ştim noi a iubi? De unde ştim ca să iertăm? Ştim să dăruim, să împărţim 

ceea ce avem cu cei din jur, să avem răbdare. Ştim multe, multe lucruri bune! De unde 

oare? V-aţi întrebat? Să vă spun?..... De la mama, desigur. Nu ea ne iubeşte deşi ne 

dojeneşte? Nu ea ne iartă, chiar dacă noi greşim în fiecare zi? Nu ea are răbdare cu noi?  

La mulţi ani, mămico! Îţi mulţumesc pentru tot ce faci pentu mine! 

Aş vrea ca-n astă clipă 

Să uiţi mămică bună 

Că-n fiecare zi greşesc 

Deşi din suflet te iubesc. 

Vreau să ne gândim la stele! 

Tu eşti frumoasă ca şi ele! 

Vreau să ascultăm vântul! 

Încerc să îţi citesc gândul! 

La mine, mamă, te gândeşti, 

Cât mă ajuţi! Cât mă iubeşti! 

Eu astăzi îţi urez un sincer “La mulţi ani!”. Te iubesc! 

Eşti zâna mea cea bună, un înger ce m-ajută în orice clipă. Cum aş putea să-ţi 

mulţumesc? Am să învăţ să fiu mai bun, să ştiu să iert, aşa cum tu îmi arăţi in fiecare zi imi 

arăţi că trebuie să fiu. La mulţi ani! 
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