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Abu-Akil Anca Ioana  
 

PROIECT ACTIVITATE 

SECVENȚĂ ADE 2 

  „Când îți privești mama privești cea mai pură iubire pe care o vei cunoaște vreodată.”  

                                                                                        – Charley Benetto 

DATA ꞉  8 martie 2022 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr. 17 Bacău 
PROPUNĂTOR: Prof. Inv. preșc. Anca Ioana Abu-Akil 
GRUPA: mică 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU :„Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara e în sărbătoare ” 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Din dragoste pentru mama mea” 
TEMA ACTIVITĂȚII꞉,,Inimă pentru mama” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 
DOMENIUL EXPEREȚIAL ꞉ Domeniul estetic și creativ 
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI: Pictură 
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, cu elemente de individualizare 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea simțului estetic și a motricității fine, cultivarea sentimentelor de 
dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 
 
Dimensiuni ale dezvoltării꞉ 
 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare ; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);  

• Activare și manifestare a potențialului creativ 
 
Comportamente vizate꞉   
  

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate ; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență ; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți  

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații 
și povestiri creative  

 
Obiective operaționale: 
 

• să denumească data la care se sărbătorește ziua femeii/mamei ; 

• să exprime sentimente pentru mamele lor;  

• să enumere materialele de lucru puse la dispoziţie; 

• să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii ;  

• să mânuiască corect instrumentele pentru pictură; 

• să finalizeze lucrarea artistico-plastică propusă. 
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Agheorghiesei Elena-Cătălina 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: UN ZÂMBET PENTRU MAMA  
CLASA: CLASA a III-a C 
CADRU DIDACTIC:  AGHEORGHIESEI ELENA-CĂTĂLINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TIBERIU CRUDU”                                 
                                                            TUDORA-BOTOȘANI 
ARGUMENT:   

„Părinții buni le dau copiilor rădăcini și aripi: rădăcini pentru a nu-și uita originile și aripi 
pentru a zbura și a se folosi de ceea ce i-au învățat!” (Jonas Salk ) 
SCOPUL ACTIVITĂŢII:   

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 și 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  
semnificației mărţişorului  și Zilei Internaționale a Femeii;                             
DURATA  PROIECTULUI:  1-8 martie 2022 
MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Limba şi literatura română; 

• Muzică şi mişcare; 

• Arte vizuale şi abilităţi practice. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

➢ copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
➢ copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 
➢ Expoziție cu mărțișoare și felicitări de 8 martie; 
➢ Poezii şi cântece dedicate mamei.  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:  
1-4 martie 2022 

Legenda ghiocelului- audiție, prezentare PPT 

Prezentarea semnificaţiei zilei de  8 Martie; 

Pregătirea momentelor artistice- poezii, cântece; 

Confecţionarea felicitărilor şi mărţişoarelor pentru Ziua Mamei; 

Chipul mamei mele (desene)  

  

7-8 martie 2022 

Realizarea unei expoziţii cu felicitările şi mărţişoarele confecţionate;  

“E ziua ta, mămico!”-program artistic dedicat mamei (recitare de poezii şi cântece) 
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DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE: 
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Aioanei Cristina 

 
TEMA ACTIVITǍŢII: ,,La mulţi ani, iubitǎ mamǎ!”               
GRUPA: combinată 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preşcolar Aioanei Cristina 
UNITATEA ŞCOLARǍ: G.P.N. Sasca Mare 
DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII: 

- copiii primesc pe măsuțe materialele de lucru: 
șabloane cu cifra 1 ; foi albe, cartoane colorate, buline albe decupate,bucǎţi mici de hârtie glasse 
tǎiate in formǎ de pǎtrat, fâșii de hârtii albe, roșii și verzi, frunzuliţe perforate, lipici; 

- aceştia vor lipi cifra și florile;   
preşcolarii vor realiza felicitǎrile cu flori și inimioare. (fâșiile de hârtie albe și roșii se ȋndoaie pentru a 
realiza petalele la flori. 
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Albu Liliana 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

Profesor învățământ preșcolar, Albu Liliana 

Școala Gimnazială ,,I. Creangă``, Huși 

DATA: 07.03.2022 
NIVEL DE VÂRSTĂ / GRUPA: 4-5 ani, nivel I, grupa mijlocie 
EDUCATOARE: Albu Liliana 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
TEMA SĂPĂMÂNII: „La mulți ani, mămica mea!” 
CATEGORIA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: activități liber alese – ALA I 
MIJLOC DE REALIZARE:  

1. Artă  
2. Construcții 

TEMA: 
 1. „Flori pentru mama” 
 2. „Vază pentru flori”  
TIPUL ACTIVITATII: formare de priceperi si deprinderi. 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Motricitate grosira si motricitate fină în contexte de viață familiare; 
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 
Activare si manifestare a potentialului creativ. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
Manifestă creativitate în situații diferite 
Demonstrează creativitate prin activități practice, muzică, etc. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor pentru realizarea temelor propuse. 
COMPETENȚA GENERALĂ: stimularea creativității copiilor prin educarea sensibilității și gustului 
estetic. 
COMPETENȚE SPECIFICE: 

 CS 1: să sorteze flori, frunze; să enumere materialele utilizate pentru finalizarea sarcinii, să 
lipească corect materialul avut la îndemână. 
  CS 2: să obțină un buchet de flori, folosind materialele puse la dispoziție; 
             CS 3: să construiască cu ajutorul pieselor lego, o vază pentru flori. 
STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, observarea, munca 
independentă. 

• RESURESE MATERIALE: scrisoare,  ecusoane, flori, frunze, fundițe decupate, piese lego. 

• EVALUAREA: frontal, individuală 

• FORMA DE REALIZARE: individual,  pe grupe 
BIBLIOGRAFIE:  

1. MECTS.,(2019). Curriculum pentru învăţământ preşcolar.; 
2. Popa, C. A. , (2015) , ,,Gidul Studentului I.F.R, pentru practica pedagogică în învăţământul 

preşcolar”, Editura: Didactică şi Pedagogică 
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Alexa Elena Cristina 
PROIECT DE ACTIVITATE 
                                                    prof. înv. primar Alexa Elena Cristina 
                                                
DATA: _ martie_ 
CLASA: Pregătitoare A 
Școala Gimnazială” Ionel Teodoreanu” Iași 
ARIA CURRICULARĂ: ARTE ŞI TEHNOLOGII 
DISCIPLINA: AVAP- activitate integrată: CLR şi  DP 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pas cu primăvara” 
SUBIECTUL: Lucrare din hârtie şi carton- colaj, „..... pentru Mama” 
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi 
DURATA: 45 minute 
SCOPUL:  
 -formarea deprinderilor corecte de executare a tehnicilor de lipire şi asamblare, specifice artelor 
vizuale 
 -dezvoltarea spiritului estetic şi practic, prin realizarea unui produs artistic util 
 
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  
  AVAP 
1.1. - sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/colaj, care reflectă un     
context familiar 
1.3 – manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 
2.1 - observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar 
2.2.- exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 
2.3 -  realizarea de aplicaţii/ obiecte, pe baza interesului direct 
2.5 – exprimarea utilităţii obiectelor realizate, prin efort  propriu 
 
  CLR 
1.1.- identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit rar şi clar 
2.2.- transmiterea unor informaţii referitoare la universul apropiat, prin mesaje scurte 
3.1.- identificarea semnificaţiei unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 
familiare 
    DP 
2.1- recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare 
2.2 – identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară 
3.3.- identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate  
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
O1: să identifice părţile componente ale lucrării 
O2: să lipească elementele constitutive ale lucrării, respectând etapele de lucru, obţinând un obiect 
util 
O3: să citească versurile adresate mamei, mesaj scris cu majuscule, mesaj care va fi transcris 
O4: să evalueze lucrările obţinute, potrivit criteriilor de evaluare enunţate 
O5: să păstreze ordinea şi curăţenia, după activitatea desfăşurată 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
RESURSE PROCEDURALE:  
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, expunerea şi 
analizarea unor lucrări artistice, activitatea independentă, turul galeriei 
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Forme de organizare: frontală, individuală 
RESURSE MATERIALE: felicitare model, poezie dedicată mamei,carton colorat, foarfece, lipici, 
buburuze, butoni aurii decorativi, film didactic „Primăvara”, planşă model( poezie) 
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: evaluare formativă, observarea sistematică a comportamentului 
elevilor, urmărind progresul personal, aprecieri verbale, frontale şi individuale 
Bibliografie:  
*M.E.N-Programa şcolară pentru clasele pregătitoare, Bucureşti, 2013 
*Preda V, Pletea M, Grama F, Cocoş A, Oprea D., Călin M., - Ghid pentru proiecte tematice, Editura 
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005 
*MECTS-Suport de curs, „ Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici”- program de formare de tip „blended learning”, pentru cadrele 
didactice din învăţământul primar, 2012  
 
DESFĂȘURAREA ACRIVITĂȚII: 
1. Moment organizatoric 

• se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a lecţiei  
2. Captarea atenţiei 

• se vizionează filmul „Primăvara – aspecte generale” unde elevii sunt solicitaţi să privească cu 
multă atenţie florile primăverii 

• se discută despre ziua de sărbătoare 8 Martie, însemnătatea ei, succint 

• se intuiesc flori naturale de primăvară şi se citeşte poezia „Mama”, o poezie scurtă, potrivită 
vârstei elevilor 

• se decodifică, tot succint, mesajul poeziei: „Mamă, pentru mine eşti/ Zâna bună, minunată,/ 
Seara îmi citeşti poveşti/ Dintr-o lume fermecată!  Despre oameni, despre viaţă,/ Tu îmi spui 
ce este bine,/ Zâmbetul de pe-a ta faţă,/ E încrederea în mine!” (poezia va fi scrisă şi se va citi 
de pe tablă) 

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 
se anunţă subiectul lecţiei şi se enunţă obiectivele operaţionale, pe înţelesul elevilor  
4.  Dirijarea învăţării 

• se prezintă felicitarea model, cu flori galbene de primăvară, ghiocei galbeni 

• se intuiesc materialele de lucru 

• se demonstrează etapele de lucru, se enunţă criteriile de evaluare: lipire corectă, estetica 
lucrării, scrierea mesajului pentru mama ( 8 Martie/ Mami,te iubesc!), mesaj scris cu 
majuscule, potrivit vârstei copiilor 

• se enunţă reguli simple de protecţie în timpul lucrului: mânuirea corectă a foarfecii, utilizarea 
lipiciului doar pentru colajul realizat etc. 

5. Obţinerea performanţei 

• se trece la realizarea lucrării. Elevii lucrează dirijaţi de cadrul didactic, în fiecare etapă, 
urmând paşi mici, spre a obţine lucrarea dorită. Fiecare copil va fi îndrumat şi corectat. Când 
se constată greşeli generale, se explică frontal, se reia procedeul de lucru.  

• după realizarea lucrării, se trece la scrierea mesajului de către fiecare copil, în lucrarea sa; 
acest mesaj  este scris model pe o planşă (cadrul didactic urmăreşte corectitudinea 
transcrierii acestuia) 

• se evaluează lucrările, conform criteriilor enunţate anterior, încurajându-se şi apreciind 
felicitarea fiecărui elev; lucrările vor fi expuse, elevii vor face turul galeriei, pentru a aprecia 
lucrările colegilor şi a se autoevalua 

6. Aprecieri şi concluzii finale 
se fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant, privind participarea elevilor la lecţie; se 
insistă asupra curăţeniei la locul de muncă, după terminarea activităţii 
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Andrei Dalila 
 

Mama, cel dintâi cuvânt! 
 

Profesor pentru învățământul primar 
Andrei Dalila 

Școala Gimnazială „Șerban Vodă” 
București, Sector 4 

 
La clasa a IV-a A și clasa a IV-a C a fost desfășurat proiectul Mama mea iubită!, în perioada 1-

8 martie 2022. 
 Cei 24 de elevi ai clasei a IV-a A, precum și cei 16 elevi ai clasei a IV-a C,cu care lucrez, au 
pregătit materialele, au realizat ghiveciul de flori pentru mamele lor, la care au adăugat o felicitare 
omagială pentru Ziua Femeii, 8 martie. 

Ca niște ființe iubitoare pentru soarta Pământului, elevii folosesc în creațiile lor, multe 
materiale reciclabile. Din partea de jos a unor sticle de apă plată, găurite în partea de jos, pentru 
drenajul apei plantei din ghiveci, am creat un vas în care a fost așezat ghivecelul cu o floare de 
panseluță, portocalie și parfumată, cumpărată de la un producător local, de la care achiziționăm 
plante pentru înfrumusețarea grădinii școlii noastre, în fiecare primăvară. Vasul de plastic a fost 
decorat cu o sfoară înșirată circular și peste care fiecare copil și-a pus amprenta creației sale. 
Inimioare, fluturași și alte elemente decorative au decorat coșulețul. Tot din sfoară de cânepă au 
realizat tortițele pentru a putea transporta cadoul pentru mame.  

Cele două fire alb și roșu a fost împletit șnurul, prin răsucire în doi, ca simbol al lunii care 
deschide primăvara; readuce la viață ființele amorțite, ascunse prin vizuini, ascunse în scoarță și 
bucurându-ne de ciripitul păsărilor revenite în cuiburile lor, după un drum lung și istovitor din țările 
calde. Ce mare fericire au ochii tuturor care privesc mulțimea cromatică specifică primăverii și, mai 
ales, a verdelui crud! 

Exersând crearea unei felicitări, studiată în orele de Limba și literatura română, au realizat 
felicitarea, adunând în cuvintele scrise, toată dragostea, admirația, mulțumirea pentru ființa cea mai 
dragă din lume, și presărând din imaginația fiecăruia, elemente de execuție învățate pentru 
construcția copertei felicitărilor. În acele colaje se puteau regăsi inimioare, mici și mari; roșii, 
galbene, albastre; flori din grădinile noastre, dar preferate de mama, ori de creator; fluturași care 
zburau veseli în jurul florilor decupate, colorate și/sau desenate; fețe vesele, care întruchipau chipul 
mamei și al copilului iubitor.  

Am organizat o mini expoziție cu lucrările/cadourile pregătite pentru mamă, dar nu ne-am 
putut hotărî cui să acordăm alt premiu decât PREMIUL I, căci, cum poți evalua mai puțin „dragostea” 
care se regăsește în fiecare lipitură, împletire sau urări gândite și scrise pentru ființa iubită de fiecare 
copil? 

De asemenea, am hotârât să folosim pentru publicare o singură fotografie trimisă cu un 
mesaj de mulțumire de mămica unui elev. Sper să fie sugestivă pentru ceea ce am relatat mai sus în 
proiectul nostru. 
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Din minunatele mesaje scrise pe felicitări, am ales cele mai sugestive rânduri:  
La mulți ani măicuță bună, 
La mulți ani căci te iubesc 

Și-n această zi senină 
Eu mai jos mă iscălesc,... 

Izvor nesecat de inspirație pentru toți cei care citesc rândurile de mai sus, în proiectul meu, 
mama este un subiect deschis, veșnic tânăr, neepuizat, cu variate valențe educative, dar și o hrană 
pentru sufletul celei dragi tutoror copiilor.  

În cei cinci ani de lucru la clasă am experimentat forța pe care mi-o dau copii, atunci când 
creăm „lucruri” cu acest prilej, al Zilei Femeii/Mamei, iar în acest an, satisfacția mea a fost la fel de 
mare, cu câtă ușurință lucrează, se implică să facă o bucurie celei dragi.  

I-am întrebat dacă le-au pregătit și alte daruri mamei, decât cel de la școală, însă am înțeles 
că pe acesta îl așteaptă în fiecare an mama, deoarece este lucrat și creat de el/ea. 

Vă invit și pe dv., dragi colegi, să le propuneți elevilor acest tip de cadou și veți trăi clipe 
minunate alături de micii creatori, cu simțirile lor intense. 
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Andrei Zoe Diana 
Proiect didactic 

 
GRUPA: mare  
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Estetic şi creativ 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plasticǎ 
MIJLOC DE REALIZARE: picturǎ 
TEMA: culori calde și reci 
SUBIECTUL: ,,Chipul mamei’’ 
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderilor de a reda prin tehnica picturii imaginea unei mame, 
folosind culori calde și reci. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
   O1- sǎ identifice culori reci și calde, numindu-le; 
   O2- să traseze linii curbe, realizând conturul chipului mamei; 
                                   O3- să utilizeze punctul plastic pentru umplerea cu pete de culoare a cercurilor, 
lucrând îngrijit; 
                                  O4- sǎ execute corect tehnica picturii vertical pe suportul de lucru). 
STRATEGII DIDACTICE: 
a) Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 
b) Material didactic: foi de desen, acuarele, pahare cu apă, şerveţele umede şi uscate, calculator, CD 
cu cântece ambientale, suport de afişat lucrările copiilor 
c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală; 
d) Resurse - umane: copii 
                            - de timp: 25-30 min 
                            - bibliografice:  
• Bărbulescu, O. Novac, C. Viorel, I. (2008). Ecopictura (de la lume adunate şi înapoi la lume 
date) – ghid metodic. Craiova. Editura Artes  
• Nicholson, S. Robins, D. (2008). Cartea micului artist - activităţi practice pentru dezvoltarea 
aptitudinilor şi creativităţii copiilor.  Bucureşti. Editura Teora 
 
Organizarea activităţii: Pentru buna desfasurare a activitatii  vor fi asigurate urmatoarele masuri: 
dispunerea mesutelor si scaunelelor in careu deschis; aranjarea materialelor distributive pe masute; 
dispunerea suportului de lucru si a materialului demonstrativ astfel incat sa se ofere vizibilitate 
tuturor copiilor grupei; intrarea organizată a copiilor în grupă. 
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Anghel Daniela Mădălina 

 
CHIPUL MAMEI 

ANGHEL DANIELA MĂDĂLINA 
GRĂDINIȚA CASTEL  BUCUREȘTI 

 
Grupa mare 
Tipul de activitate: Activitate de educație plastică 
Mijloc de realizare: pictură 
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi. 
 

 

Scopul activității este formarea deprinderilor de a reda prin tehnica picturii imaginea unei 
mame, folosind culori calde și reci. 

Mi-am propus să  identifice culori reci și calde, numindu-le; să traseze linii curbe, realizând 
conturul chipului mamei; să utilizeze punctul plastic pentru umplerea cu pete de culoare a cercurilor, 
lucrând îngrijit; sǎ execute corect tehnica picturii. 

Le voi arăta un model, le voi prezenta pașii de lucru si le propun să picteze chipul mamei lor, 
pentru a le face acestora o surpriză. Ca să reuşească va trebui să fie foarte atenţi la explicaţiile mele 
pentru a ieși desene minunate din mânuțele lor. Îi rog să picteze cu grijă,  să păstreze lucrarea curată.  

Facem exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mainilor, după care le urez spor la lucru. În 
timp ce ei lucrează, mă plimb printre ei și îi îndrum pe cei care au nevoie de ajutor.  

La sfarșitul activității, facem turul galeriei pentru a aprecia munca depusă pentru realizarea 
temei. 
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Ardelean Cristina – Daniela 
TEMA ACTIVITĂȚII: SCRISOARE  PENTRU  MAMA 
CLASA: a II-a A 
CADRU  DIDACTIC:  prof. înv. primar ARDELEAN CRISTINA – DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „I. G. DUCA”- Petroșani / Hunedoara 
 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII 
 

DATA: 08.03.2022 
LOCUL: Sala de clasă 
 
SCOPUL: 
 Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-
plastice și practice și stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 
mamei. 
 
OBIECTIVE  GENERALE:  

1. Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin recitarea poeziilor și 
interpretarea cântecelor dedicate Zilei Internaționale a Femeii;  

2. Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor; 
3. Cultivarea sensibilității artistice a copiilor. 

OBIECTIVE  SPECIFICE:  
1. Să cunoască importanța  Zilei Internaționala a Femeii și s-o integreze în contextul 

celorlalte zile dedicate mamelor și bunicuțelor din lumea întreagă;  
2. Să citească scurte povestioare despre mama create de-a lungul timpului; 
3. Să memoreze și să recite expresiv poezii cu și despre mame și bunele; 
4. Să compună scrisori pentru mămici și bunicuțe și să le decoreze cu  flori și cu inimioare; 
5. Să cânte cântecele dedicate Zilei Internaționale a Femeii. 

 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 
 Comunicare în limba română; 
 Muzică și mișcare; 
 Arte vizuale și abilități practice. 
METODE  DE  EVALUARE: 

- expoziție de lucrări. 
MATERIALE, RESURSE: 
 Resurse umane:  

- 27 elevi. 
Resurse materiale: 

- Hârtie colorată roșie, coală ministerială, plicuri roșii, 
perforatoare, foarfece, lipici. 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  PROPRIU-ZISE: 
 Pentru a înțelege mai bine semnificația zile de 8 Martie, am organizat împreună cu elevii mei 
un scurt program artistic, prezentat mămicilor și bunicuțelor online. Acesta a constat în recitarea 
câtorva poezii și interpretarea în colectiv  a unor cântece dedicate acestei zile, care apoi au fost 
transmise pe whatsapp. Activitatea s-a finalizat cu redactarea unor scrisori, care au fost dăruite 
mămicilor și bunicuțelor după ieșirea din școală. 
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Ardelean Florica 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama, ființa cea mai dragă!” 
CLASA: a IV-a A 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Ardelean Florica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “Avram Iancu” Arad 
PERIOADA: 8 Martie 
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Limba și literature româna 
                                                               Muzică și mișcare 
                                                               Arte vizuale și abilități practice 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Argumentul: 
,,Mama este începutul tuturor începuturilor.”(Grigore Vieru) 
Pentru că fiecare om are o mama și pentru că ea este cea mai importantă ființă din viața fiecaruia, 
dedicăm această zi celei mai iubite ființe, MAMA. 
Scopul: manifestarea dragostei față de mama, prin creații literare și plastice 
Obiective: 
-dezvoltarea creativităţii elevilor; 
-dezvoltarea imaginaţiei, a gândirii critice; 
-dezvoltarea dragostei și respectului pentru mama; 
-realizarea unor lucrări practice, creaţii literare şi plastice; 
Grupul țintă:elevii clasei a IV-a, parintii 
Elevii participă cu :-creaţii literare(poezii, compuneri) şi creaţii plastice (felicitari, desene, picturi) ; 
- interpretează un cântec dedicat mamei. 
Se acordă diplomă cu premii, premii speciale, diplomă de participare 

  Elevii clasei a IV-a au desfășurat o activitate dedicată zilei de 8 Martie care urmărește dezvoltarea 
sentimentului de dragoste, față de ființa care le-a dat viata, ,,MAMA''. 
   Activitatea a debutat cu prezentarea unui material PPT, din care elevii au aflat despre 
semnificația zilei de 8 Martie-Ziua Internațională a Femeii. 
   În urma discuțiilor pe baza materialului prezentat,  fiecare copil a scris pe tablă o propoziție, prin 
care îți arată aprecirea pentru cea care i-a dat viață: “Te iubesc, mama!”  “Ești îngerul meu păzitor!“ “ 
Îți mulțumesc pentru grija ta!”  “Îți mulțumesc pentru că ești mama mea!” 
   Pornind de la aceste mesaje, fiecare elev a scris o compunere în care își descrie dragostea și 
prețuirea pe care o poartă acestei minunate ființe-MAMA. 
Elevii clasei a IV-a au continuat activitatea prin crearea unor felicitări, pe care să le daruiască 
mamelor, împreună cu compunerile realizate de aceștia.  
   Am încheiat activitatea cu interpretarea unui cântec. Acesta a fost înregistrat și postat pe grupul 
de socializare al părinților.  
 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

31 
 

 

 
 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

32 
 

 

Ardelean Marica 
SIMPOZION NAȚIONAL ,,MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMI, TE IUBESC!”  
CLASA/GRUPA: Clasa I 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Ardelean Marica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Zărand 
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.  
Din tot ce am realizat cu ocazia acestei sărbători, am vrut să reiasă, încă o dată, că mama este fiinţa 
cea mai adorată!  
Am dorit ca elevii mei să simtă din plin această bucurie, desfăşurând activităţi care să-i facă mai 
sensibili, mai competitivi, mai creativi şi mai entuziaşti.  
Activităţile s-au desfăşurat pe o perioadă de o săptămână.  
Am realizat o frumoasă felicitare. Am decupat-o, am decorat-o cât mai frumos şi mai creativ şi am 
obţinut cele mai frumoase felicitări pentru mămicile noastre.  
Am confecţionat şi un bucheţel de flori prins într-o căniță, pe suport colorat și am realizat și o 
diploma ,,Pentru cea mai bună mama”, tot pe o coală colorată, 
După multă concentrare, atenție și voință, micii școlari s-au putut lăuda cu munca lor. Am analizat 
împreună lucrările și concluzia noastră este că mama va fi foarte fericită si va fi mândra de copilul ei. 
 
LA MULȚI ANI, DRAGI MĂMICI! 
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Bacter Carmen Ioana  
Mama, cel dintâi cuvânt  

 – Martie 2022-03-08 –  

Prof. înv. primar Carmen Ioana Bacter 

Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea 

Puține sunt cuvintele la auzul cărora ființa-ți vibrează, inima tresaltă și privirea se 
înseninează. Puțini sunt oamenii în prezența cărora îți poți deschide sufletul cu încredere și poți să fii 
cu adevărat tu. Puține sunt persoanele pentru care ai face orice îți stă în putere să le faci fericite și 
împlinite, față de care te simți lăuntric legat și pe care nu ai dori niciodată să le dezamăgești. Puține 
sunt clipele pe care nu le vei uita niciodată, oricât de indiferent sau de bătrân ai fi.  

Aceste „puține” persoane variind subiectiv de la un om la altul, consider că există totuși o 
constantă, un numitor comun, mama. De ce mama? Adesea așteptăm în viața noastră să se întâmple 
minuni sau lucruri extraordinare, trecând cu vederea de cele mai multe ori miracolul vieții noastre, 
integritatea noastră morală, fizică și intelectuală, bucuria de a fi. Sufocați de curentele consumeriste 
ale lumii de azi și de mirajul unui infinit progres tehnologic, menit să ne ușureze tot mai mult și mai 
mult viețile noastre, oricum deja prea comode, pierdem din vedere autenticele bucurii ale vieții, care 
au puterea de a hrăni ființa noastră.  

Mama – cel dintâi cuvânt, ființa care ne-a dat viață, bucuria nepieritoare. În această 
frumoasă zi de 8 martie, e bine să amintim despre rolul fundamental pe care femeia, dar în special 
mama îl ocupă în societate, respectiv în familie. Prin intermediul actvităților instructiv-educative, 
copiii pot fi familiarizați cu informații valoaroase cu privire la semnificația zilei de 8 martie. 

Elevii clasei pregătitoare ,,D”, de la Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea, au avut parte de o 
activitate memorabilă, dar și emoționantă. Activitatea a debutat printr-un dialog care a avut ca 
subiect ființa cea mai dragă de pe pământ mama. Cântecul acesta delicat este cântecul pe care cu 
mult drag copiii l-au învățat după finalizarea dialogului care a avut ca și subiect central mama. După 
învățarea cântecului, am realizat o felicitare pentru mama. Felicitarea a fost personalizată în funcție 
de creativitatea elevilor. Elevii au exersat scrierea elementelor grafice de dimensiuni și culori variate, 
pe foaie velină.  
De asemenea, au decorat literele mari și mici de tipar prin desene sau prin colorare. Această 
activitate a urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mici față de ființa care le-a 
dat viață. 
 Activitatea s-a încheiat prin intonarea unor cântece de primăvară (Vine, vine primăvara, 
Înfloresc grădinile, Floricică de pe șes, Flori pentru mama). Finalul activității a fost filmat prin 
intermediul mijloacelor moderne pentru a putea fi vizionat de către părinții elevilor din clasă. 

Scopul activității a fost acela ca elevii să-și îmbunătățească cunoștințele cu privire la 
semnificația acestei zile, să își valorifice potențialul artistic și creativ prin  intermediul activităților 
artistico-plastice, să își exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzica audiată, iar apoi 
interpretată, să compună în mod original și personal spațiul plastic, să interpreteze liber și creativ 
lucrările plastice, dar și să stimulăm curiozitatea și interesului elevilor față de semnificația zilei de 8 
martie. 
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Badea Elena 
 

Mama 
Autor: Badea Elena 

        Scoala Gimnaziala Rau Alb de Jos 
        Jud.Dambovita 
 
 

Mama este cuvantul magic pe care l-am rostit prima dată în viață. Dumneaei este ființa cea 
mai apropiată de mine și cea care întruchipează dragoste nesfârșită, căldură și zâmbet, bunătate și 
iertare, povață și exemplu. Mama este prezentă în fiecare pagină din cartea vieții noastre, de când 
ne-am născut până în prezent. 

Sus pe cer sunt mii de stele, jos sunt mii de floricele, însă niciuna dintre ele nu-s ca chipul 
mamei mele. Mama ne învață să scriem și să citim, este lângă noi în cele mai grele, dar și in cele mai 
frumoase momente ale vieții noastre. 

Din inima dumneaei poți extrage o tonă de căldură și deși este tristă refuză să arate acest 
lucru. 

Mama este singura persoană care ne iubește și nu ne judecă, este singura în care poți avea 
încredere și care ne îndrumă să facem lucruri bune. 

Mamele nu așteaptă cadouri scumpe de la noi, căci noi, copiii ei, suntem cel mai de preț 
cadou. 

Toată viața o voi respecta și o voi iubi pe mămica mea. 
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Balahura Luminița 
 
TEMA: Din suflet pentru mama 
CLASA: IB 
CADRU DIDACTIC: Balahura Luminița 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli”, Câmpulung Moldovenesc 
SCOPUL: Dezvoltarea sentimentului de dragoste și de respect față de mama 
OBIECTIVE: 

- să enumere schimbări petrecute în natură în anotimpul primăvara; 
- să recunoască lunile anotimpului primăvara; 
- să găsească cât mai multe însușiri pentru cuvintele „ghiocel” și„ mama”; 
- să cunoască semnificația zilei de 1 martie și  8 martie; 
- să-și folosească creativitatea pentru confecționarea de mărțișoare pentru mama.   
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
  
 Activitatea debutează cu filmulețul „Povestea mamei”. Pe baza acestui filmuleț se poartă o 
discuție despre anotimpul primăvara, schimbări intervenite în natură o dată cu venirea primăverii, 
lunile anotimpului primăvara,  vestitorii primăverii, ghiocelul și despre semnificația cuvântului 
„MAMA”. Copiii caută printre mai multe etichete pe care sunt scrise cuvinte ce reprezintă însuțiri pe 
acelea care sunt  potrivite  cuvintelor „mama” și „ghiocel”. Se menționeză cele două mari sărbători 
ce au loc la începutul primăverii: 1 Martie – Ziua mărțișorului și 8 Martie – Ziua Internațională a 
Femeii. 
 Elevii descoperă pe mesele lor materialele necesare confecționării unor mărțișoare pentru 
mame și a unor felicitări. Aceștia vor folosi hârtie colorată, carton colorat,  foarfece cu model, lipici, 
ață de mărțișor, fluturași și buburuze. Cu acestea  și folosind tehnicile învățate până acum: decupare, 
lipire, pliere copiii vor confecționa câte un mărțișor și o felicitare. 

În încheierea activității ne-am conectat pe Zoom cu mămicile și copiii le-au cântat 
cântecelele: Primăvara a sosit și Cântecul mărțișorului urmând ca atunci când vor ajunge acasă să le 
ofere produsele muncii lor. 
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Balmuș Petrina 
Mama, cel dintâi cuvânt 

 
Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg globul pământesc, ca sărbătoarea internaţională 

a femeii. Coincidență sau nu, în acestă lună se sărbătoreşte 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 claselor pregătitoare și a-IV-a, doisprezece la număr, sunt copii sensibili, proveniți din 
familii normale, liniștite, cu mici excepții, în care mama este centrul universului lor.  

Scopul activităților derulate cu prilejul acestei mari sărbători a constat în valorificarea 
potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice şi practice, 
dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru mama și cultivarea sensibilității artistice a 
elevilor, nu în ultimul rând. Acestea au fost de tip integrat, astfel, pe lângă activitatea de la Arte 
vizuale și activități practice, copiii au cântat, au scris și au recitat poezii. În consecință , am parcurs și 
disciplinele Limba și literatura română și Muzică și mișcare. 
 Programul de activități a fost format din: vizionarea unor prezentări power point cu legende 
despre Ziua Mamei, intonarea unor cântece închinate mamei, confecţionarea tablourilor pentru 
mamele lor. Suplimentar, elevii clasei a-IV-a au rezolvat o fișă de lucru intitulată ”Mama mea e de 
nota 10”, în care au completat cu informații legate despre mamele lor. 

Copiii au confecționat un tablou cu lalele pe care l-au dăruit acasă mamelor. Această 
activitate s-a desfășurat pe un fond muzical de cântece dedicate mamei. Activitatea practică a fost 
încheiată prin intonarea câtorva cântece dedicate ființelor cele mai dragi de pe această lume. Am 
făcut fotografii copiilor în timpul realizării tabloului și am filmat momentele în care au intonat cele 
două cântece dedicate mamelor. Părinții au primit de la copii un tablou cu lalele și un moment 
muzical, pe care l-au vizonat pe grupul clasei. 

Pe durata realizării tabloului, s-a citit bucuria și entuziasmul copiilor, acestea fiind reflectate 
în frumoasele rezultate obținute. 
 

Școala Gimnazială Bârnova 
Structura Todirel 

Clasele: pregătitoare și a-IV-a 
 Profesor învățământ primar: Balmuș Petrina 
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Baltador Anca 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,CĂSUȚA POVEȘTILOR’’SIBIU 
CADRU DIDACTIC : BALTADOR ANCA 
GRUPA: Mijlocie ,,Rățuștele” 
TEMA DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Mamă dragă te iubesc!” 
TEMA ZILEI: „Cadou pentru iubita mea mamă” 
DOMENIU EXPERENȚIAL: D.O.S (Domeniul om și societate) 
SUBIECT  :„ Laleaua” 
MODALITATE DE REALIZARE: Activitate practică 
TIPUL ACTIVITĂȚII:formare de priceperi și deprinderi. 
DIMENSIUNI ALE  DEZVOLTĂRII : 
A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 
C2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități) 
C3. Activare și manifestare a potențialului creativ 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 
3.1.Manifestă creativitate în situații diverse 
3.2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 
povestiri creative 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
 1: Să denumească materialele primite ; 
2: să identifice şi să selecteze materialele necesare realizării temei propuse; 
 3: să întindă corect lipiciul pe o suprafaţă dată; 
 4 :să personalizeze în mod original spaţiul plastic; 
STRATEGII DIDACTICE: 
• Metode și procedee didactice: exercițiul, conversația, demonstrația, explicația. 
• Mijloace de învățământ: Cartoane colorate, frunze, petale,ghiveci,felicitare model,lipici 
• Forme de organizare: frontal,individual 
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Barbu Florentina-Irina 
 

ZIUA MAMEI - O FEREASTRĂ SPRE PRIMĂVARĂ 
 
 Cu martie începe una dintre cele mai frumoase perioade a anului, cea a vieții renăscute, a 
naturii îmbălsămate de culoare, a sufletului mustind de voioșie, optimism și speranță.  
 Martie, o frumoasă filă în calendarul vieții, care ne aduce atât Mărțișorul, simbolul revenirii 
naturii la viață, cât și Ziua Mamei, cel mai drag și frumos eveniment dedicat ființei sacre din viețile 
noastre. Aceste 2 sărbători sunt unice, sunt speciale pentru copii.  
 Nu am putut lăsa nemarcate aceste două evenimente nici în acest an școlar, deoarece sunt 
unele dintre cele mai așteptate de către mari și mici.   
 Elevii clasei a III-a C, pe care o conduc în calitate de profesor pentru învățământul primar, au 
organizat o mică serbare dedicată celor două evenimente, Ziua mamei și Mărțișorul, în sala de clasă, 
după orele de curs. Rolurile și le-au ales singuri, iar scenariul a fost realizat în colaborare învățător-
elevi. Au recitat poezii, au cântat, au pus mult suflet în realizarea acestui spectacol, pe care l-am 
înregistrat și l-am dăruit cu drag mămicilor în varianta video și album, pe grupul clasei.  
 Spectacolul a avut un prezentator, care a introdus fiecare număr printr-o scurtă poezie-
ghicitoare, unii copii s-au costumat, iar costumele au fost create de elevi și părinți, au adus baloane, 
confetti și au creat o atmosferă de sărbătoare.  
 Spectacolul s-a creat mai ales din trăirile elevilor, din entuziasmul lor, din magia 
interpretărilor și din energia pozitivă degajată de aceștia. 
 A fost o serbare așteptată și a marcat unul dintre cele mai importante evenimente din viața 
copiilor și părinților.  
  
 Prof. înv. primar 
Colegiul Național „Carol I” Craiova, 
Barbu Florentina-Irina 
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Bărbulescu Mihaela-Roxana  
 

TEMA ACTIVITĂȚII:  

”Felicitare pentru mama” 

CLASA: a IV-a A 

CADRU DIDACTIC:  

Mihaela-Roxana BĂRBULESCU 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” București 
DATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:  
4 martie 2022 
 
SCOPUL 
Valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice și 
practice, stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă Ziua mamei. 
 
Obiective propuse: 
1. Sensibilizarea copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai semnificației Zilei 
Internaționale a Femeii; 
2. Stimularea potențialului creativ, organizatoric și artistic al copiilor; 
3. Dezvoltarea gândirii planificate, strategice și de perspectivă. 
 
Desfășurarea activității: 
 

Activitatea desfășurată la clasă a constat în realizarea de către elevi a unor lucrări 
reprezentând o felicitare pentru Ziua Mamei.  

Elevii au avut la dispoziție 1h, timp în care, folosind materialele avute la dispoziție, 
îndemânarea, priceperea și perseverența, au creat și decorat după inspirația și plăcerea lor cea mai 
reușită felicitare pentru mama lor.  
La finalul activității, toți copiii au concluzionat că sărbătorirea acestei zile speciale i-a făcut să-și 
aprecieze mai mult mama, ființa cea care le-a dat viață și i-a educat. 
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Bădăluță Anișoara Iuliana 

 
Mama, cel dintâi cuvânt! 

 Prof. Înv. Primar Bădăluță Anișoara Iuliana 
Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tecuci, jud. Galați 

 
8 Martie va rămâne întotdeauna motiv de sărbătoare, cu sau fără restricțiile impuse de pandemie, 
copiii vor dori întotdeauna să-și exprime dragostea lor pentru mămici. 
Și în acest an ca și în ultimii doi care au trecut, am încercat ca luna martie să aibă aceiași lumină, 
căldură și să aducă la fel de multă bucurie atât în sufletele minunatelor mămici cât și a inimoșilor 
copii ai lor. 
Activitățile noastre s- au desfășurat atât în mediul virtual cât și în cel fizic. Astfel, copiii au realizat 
mărțișoare, felicitări și coșulețe cu flori pentru mămici, dar le-au și emoționat cu mesaje, cu poeziile 
și cânecelele pregătite și transmise virtual. 
O altă activitate surpriză a fost aceea, ca fiecare copil să deseneze chipul mamei sale, desenele au 
fost afișate pe gardul școlii într-o pauză, iar la sfârșitul programului mămicile au trebuit să se 
recunoască în desenele copiilor lor. 
A fost o activitate frumoasă, veselă cu o încărcătură emoțională deosebită! 
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Bărăian Laura 
Activitate integrată ,,Pregătim surprize mamelor”- grupa mare, Bărăian Laura 

I. Momentul organizatoric- Pentru a asigura desfășurarea activității în condiții optime, sala de grupă 
este aranjată și se crează o atmosferă de lucru adecvată. 

II. Întâlnirea de dimineață- Salutul- Educatoarea salută copiii, iar acești vin pe rând în față și pe baza 
unei planșe cu modalități diferite de salut (batem palma, strângem mâna, dansăm etc.) copiii aleg 
varianta dorită și o salută pe educatoare. 

Prezența este realizată pe baza unor jetoane cu simboluri diferite. Un copil numește pe rând 
simbolurile, iar colegii răspund cu prezent/ă. Un copil este numit să enumere colegii absenți. 

Calendarul naturii precizează câteva aspecte ale zilei în care se desfășoară activitatea, cu privire la 
dată, momentul zilei etc. 

Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin intermediul jocului ,,Cum îi arăt mamei că o iubesc?”, unde 
fiecare copil va exprima modul prin care i-ar putea arăta mamei că o iubește (îmbrățișare, pupic, ,,te 
iubesc”, ,,o ajut prin casă” etc.). 

III. Captarea atenției pentru activitățile de învățare se realizează printr-o scrisoare lăsată la geamul 
grupei de o păsărică. Prin acea scrisoare copiii află că este ziua mamelor și li se propune să 
pregătească o surpriză pentru acestea. 

IV. Dirijarea învățării și obținerea performanței- Copiii sunt încântați de ideea pregătirii unei surprize 
pentru mămici, drept urmare educatoare le propune să învețe pentru început un cântec ,,E ziua ta, 
mămico!”, ce-l vor dedica mamelor. Ecuatoarea le prezintă cântecul copiilor, iar aceștia cântă 
împreună și individual în fața colegilor. 

După învățarea cântecului, copiii vor pregăti mamelor un cadou reprezentat de o felicitare și o floare 
(zambilă) din polistiren pictată de către ei. Educatoarea le prezintă un model al lucrării și le explică 
modul de lucru. 

Copiii primesc materialele necesare pentru desfășurarea activității de pictură: pensule, pahare cu 
apă, șervețele, acuarele (mov/galben/albastru/roz pentru floare; verde pentru frunze; maro pentru 
pământ). Înainte de începerea lucrului, copiii își pregătesc mâinile prin realizarea unor mișcări, 
cântând ,,Batem palmele ușor/ Batem palmele de zor/ Unu, doi, unu, doi/ Faceți toți la fel ca noi/ 
Închid pumnii și-i desfac/ Degetelor fac pe plac/ Unu, doi, unu, doi/ Faceți toți la fel ca noi!”. După 
execuția acestor mișcări, copiii pictează zambila primită. 

V. Activități liber alese- Pentru a completa cadoul pregătit mamelor, copiii realizează câte o felicitare 
în cadrul centrelor de interes: la centrul Bibliotecă, copiii scriu cuvântul ,,MAMA” pe felicitare, iar la 
centrul Artă, decorează felicitarea primită cu elemente de primăvară și desenează ceea ce-și doresc 
ei pentru mămici. 

VI. Încheierea activității 

Copiii apreciază lucrările colegilor și sunt felicitați de către educatoare. 
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Beiliciu Gabriela 
PROIECT DE ACTIVITATE 

 

• Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 

• Tema:  CHIPUL MAMEI 

• Tip de activitate: Transdisciplinară 

• Scop: Stimularea expresivității și creativității prin activități practice și artistice 

• Clasa: a  IIIa A 

• Cadru didactic: ~ Prof. învățământ primar Beiliciu Gabriela 
     

           COMPETENȚE GENERALE 
1.  Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup 
2. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente şi valorificarea 
acestora; 
3.  Dezvoltarea creativității și a simțului estetic; 

 
          COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1 Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical - organizarea unui 
joc de mişcare, utilizând 
2.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple, selectând materiile prime, materialele, 
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate 
3.1  Promovarea produselor realizate pe baza unor criterii de calitate în vederea valorificării optime 
 

• OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
O1 – să plieze hârtia; să decupeze pe contur; să asambleze părțile unei flori; să lipească pe carton, să picteze 
chipul mamei. 
O2 – să interpreteze cântece și poezii specifice evenimentului. 
 

STRATEGII DIDACTICE: 
 Metode și procedee: serbarea, conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic,  munca 
independentă, demonstrația și instructajul. 
 Mijloace de învățământ: lipici, foarfecă, hârie/ carton colorat, model de felicitare și de mărțișoare, 
acuarele, carioca, creioane colorate. 
 Timp de lucru: 50 minute. 
 Modalități de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor/ 
comportamentelor corecte. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Un zâmbet cald şi înţelept,  
Mi-a luminat copilăria  

Şi m-a-nvăţat să ştiu să-aştept  
Din aspre neguri bucuria. 

Doi ochi gingaşi, încântători,  
Ca strălucirile din stele,  

Mi-au dat lumini de sărbători,  
În nopţile cele mai grele. 

Un grai cu sfinte desfătări,  
De adiere îngerească  

Mi-a umplut viaţa de cântări  
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În limba noastră românească. 
 
Într-o perioadă grea pentru tot globul pământesc a răsărit ca o speranță primăvara însoțită de 

sentimente de speranță, umanitate, pace, empatie. La începutul primăverii ca un prim semn de normalitate 
ne-au întâmpinat cele două dragi sărbători: 1Martie - ziua Mărțișorului și 8 Martie - ziua celei mai iubite 
ființe de pe pământ: mama. Într-un decor superb creat de o mămică talentată copiii au fost primiți pe 
ritmuri muzicale calde și plăcute în atmosfera sărbătorilor primăvăratice. Proiectul s-a împărțit în două 
activități intitulate 1 Martie călător și Chipul mamei. Pe parcursul activităților s-au cântat cântecele și s-au 
recitat poezii cu versuri calde închinate mamei. În timpul primei activități elevii au confectionat felicitări și 
mărțișoare pentru mama. Dar cea mai atractivă și amuzantă activitate a fost cea în care copiii au avut de 
pictat chipul mamei. A fost o provocare hazlie, dar care a dat bătăi de cap. Fiecare voia să o picteze pe 
mama cât mai frumoasă. Rezultatele au fost pe măsura talentului, dar și distracția a fost maximă.  

La finalul proiectului am făcut o expoziție cu toate creațiile copiilor, apoi au fost dăruite mămicilor cu 
multă dragoste. 

LA MULȚI ANI, DRAGILE NOASTRE MĂMICI! SĂ NE TRĂIȚI TOT ATÂT DE FRUMOASE ȘI SENSIBILE CA 
PÂNĂ ACUM! 
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Bejan Cristina 
Schiță de proiect – “Mama, cel dintâi cuvânt” 

Data: 8 martie 2022 
Grădinița P.P “Prichindel” Galați 
Nivelul I – Grupa Mică “Winnie” 
Propunătoare: Bejan Cristina 
Tema anuală: “CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 
Tema de proiect: “Emoții de primăvară” 
Subtema: “Mama, doar mama”  
Tema activității: “Zi frumoasă pentru mama” 
Mijloc de realizare: DLC + DOS + ALA II 
Desfășurarea activității 
Moment organizatoric: Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a activității. Copiii 

se vor așeza în semicerc, se vor saluta, vom completa calendarul naturii. 
Anunțarea temei și a obiectivelor: După captarea atenției care s-a realizat cu ajutorul unei 

ghicitori despre mama și descoperirea coșului cu turtă dulce sub  formă de inimioare, le voi spune 
copiilor că astăzi la activitatea de Educarea Limbajului le voi spune poveste “Inimioare, inimioare”, iar 
la activitatea practică vom realiza o surpriză pentru mămici. 

Dirijarea învățării: Expun conținutul poveștii, folosindu-mă de tonul cald, calm, al vocii la 
fiecare moment al acțiunii. Odată cu expunerea textului vor fi explicate cuvinetele și expresiile care 
pot fi necunoscute, alăturând un sinonim sau o sintagmă lămuritoare, fără a întrerupe firul povestirii. 

 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. 

Obținerea performanței: Pe cântecelul “Cântecul Mărțișorului” se va face tranziția spre 
activitatea din cadrul DOS – “Mama e numai una”.  

După intuirea materialului primit pe măsuțe, copiii vor fi anunțați că la activitatea practică vor 
realiza un coșuleț cu floricele pentru a-l oferi mămicilor. 

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”, “Boboc, floare”, “Mișcăm degețelele”. 
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, folosindu-se de 
imaginea suport.  

La centru Artă – se va desfășura activitatea practică cu toate etapele ei. Voi avea grijă de toți 
preșcolarii pentru a trece fiecare la centrele de interes punând accent pe Bibliotecă și Artă. Lucrările 
finalizate vor fi expuse și apreciate.  

Închierea activității: Se fac aprecieri globale asupra desfășurării activității. Activitatea se va 
încheia cu jocul distractiv : “Dansul statuilor”. 
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Bejenaru Anca și Cojocaru Elena 
 
Unitatea de învățământ: Grădinița „Paradisul Piticilor”,Gura - Humorului 
Grupa mare ,,Albinuţele” 
Coordonatori: Prof. Bejenaru Anca/ Prof. Cojocaru Elena 
Tema anuală de studiu: ,,Cu ce şi cum exprimãm ceea ce simţim?’’ 
Tema proiectuluii: ,,Dãruire, preţuire şi iubire” 
 
Argument: Atunci când spui: dãruire … o vezi pe MAMA, oferind tot ce are ea, tot ce este ea, fãrã sã 
simtã cã  se risipeşte; când spui preţuire … apare ȋnaintea ochilor, cea mai frumoasã şi caldã luminã … 
MAMA; când spui iubire … inima tresare zâmbind cãci MAMA locuieşte dintotdeauna, tainic, acolo … 
. Mamelor, nu e nici prea devreme, nici prea tãrziu sã le spunem  iar şi iar cât de mult le preţuim şi 
iubim!  
Preşcolarii grupei mari, ,,Albinuţele’’, au  desfãşurat, in perioada apropiatã sãrbãtoriri Zilei 
internaţionale a femeii, o serie de activitãţi dedicate mamelor. Dornici sã ȋşi manifeste recunoştinţa şi 
dragostea cãtre persoana cea mai importantã din viaţa lor – mama – copiii au lucrat cu deosebitã 
plãcere reuşind  astfel sã petreacã un timp minunat ȋmpreunã. Au pus ȋn fiecare lucrare realizatã 
toate gândurile lor curate, toatã priceperea, tot soarele şi  seninul copilãriei. 
Activități desfășurate: 

* ,,Mama, fiinţa cea mai dragã” - picturã 

* ,,Mesaj pentru mama” – elemente de comunicare scrisã 

* ,,Pentru cine ? Pentru tine! Flori pline de iubire!” – confecţionare felicitãri 
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Beldiman Cristina  
 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
,,MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

                                “Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
                                  August Strindberg 

 
 
            Pornind de la titlul Simpozionului ,,Mama, cel dintâi cuvânt” şi de la motto-ul de mai sus, am 
proiectat şi desfăşurat următorul eveniment cu elevii clasei I A  în perioada 01-08.03.2022.  

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

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 
mamei. 
 
     OBIECTIVE: 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului și Zilei Internaţionale a Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificației mărţişorului  și Zilei Internaționale a Femeii; 
                                 
                     ACTIVITĂŢI PROPUSE/ LOCUL DESFĂŞURĂRII/ PERIOADA 
 

   1. ,,Mărţişor din suflet de copil” - 
expoziţie de mărţişoare şi 
felicitări confecţionate de elevi 
 

 
Sala de clasă 

 
01-03.03. 2022 

    
2. 

 
Micii  actori- 
program artistic cu poezii şi 
cântece despre mama, 
desfăşurat în clasă şi cu 
participarea online a mămicilor                                                                             
 

 
 
Sala de clasă 

 
 
 
04.03.2022 

    
3 

                                                                            
Mama, cea mai minunată fiinţă!- 
atelier de lucru pentru 
confecționarea unor felicitări 

 
Sala de clasă 
 

 
08.03.2022 
 

         
În perioada 01-03.03.2022, am realizat mărțișoare și felicitări buburuză. Pentru  realizarea ghiocelului 
am urmat pașii de lucru astfel: colorarea tulpinii și a frunzei, decuparea, lipirea pe carton albastru/ 
verde, la alegere, prinderea șnurului și decorarea în manieră originală. Am atașat imagini din timpul 
realizarii produselor. 

 
Pentru activitatea desfășurată în data de 8 Martie, când am realizat felicitarea ,,Ghiveci cu lalele”, am 

utilizat următoarele materiale: carton maro pentru ghiveci, coli colorate pentru petale, carton verde 

pentru tulpină, o fundă colorată pentru prindere. 
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Am copiat șablonul pentru ghiveci pe carton maro, iar șablonul pentru petale în culorile dorite de 

elevi. Elevii au decupat ghiveciul și petalelele, câte 9 de fiecare, necesare pentru trei lalele, au 

completat mesajul secret din interiorul ghiveciului. Am perforat în lateral ghiveciul și am introdus 

șnurul. 

Prezint imagini din timpul realizării felicitării: 

✓ șablonul pentru petale și ghiveci 
 

      

✓ mesajul secret din interior, produsul final   
 

                     

✓ felicitările realizate  
 

     

Propus de prof. înv. primar  

Cristina Beldiman  

Liceul ,,Andrei Mureşanu” Braşov 

Site-ografie: www.didactic.ro 

                    www.krokotak.ro 

http://www.didactic.ro/
http://www.krokotak.ro/


   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

53 
 

 

BENZAR VALENTINA IOANA 
 

Tema activității: ,,Mama, ființa cea mai dragă!” 

CLASA PREGĂTITOARE  

CADRU DIDACTIC: BENZAR VALENTINA IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COM. ȘTIUCA, JUD. TIMIȘ 
DATA: 28 februarie - 8 martie 2022 
 
DISCIPLINE/ARII CURRICULARE INTEGRATE: 

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

 
SCOPUL: 

• Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin recitarea poeziilor dedicate 
mamei ;  

• Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor  ; 

• Devoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, mama fiind 
considerată  una dintre acestea,  pentru că: “Mama îngenunchează națiunea, căci sufletul 
fiilor îl dă mama !” 

• Cultivarea sensibilității artistice a elevilor. 
 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE 

• Să cunoască originile  Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte  legende ale  
primăverii ; 

• Să memoreze, și să recite expresiv poezii  despre mama; 

• Să realizeze desene sau colaje  prin care să oglindească prețuirea față de mama, dar și 
felicitări și mărțișoare pentru mame ; 

• Să-și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici  printr-un moment artistic.  
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

MOTTO: 
,, Avem o singură mamă şi o singură viaţă.  

Nu aștepta până mâine să-i spui mamei că o iubeşti !” 
  
 Activitățile propuse fac parte din proiectul desfășurat la nivel de școală ,,Mama, ființa cea mai 
dragă”, la care participă cadrele didactice interesate și elevii din toate clasele.   
 Activitățile clasei pregătitoare s-au integrat în activitățile proiectului la nivel de școală și s-au 
desfășurat  pe parcursul a șapte zile în care  s-au realizat lucrările, s-au  învățat cântecele și poeziile 
pentru mica serbare. Proiectul a debutat cu activitatea de distribuire a rolurilor și a poeziilor pentru 
micul program artistic, învățarea cântecelor de primăvară și a cântecelor dedicate mamei.  
 În următoarea activitate s-a discutat despre semnificația mărțișorului, au vizionat o legendă a 
mărțișorului, s-a discutat despre  semnificația zilelor de 1 Martie și 8 Martie,  copiii au audiat  și 
interpretat  cântece dedicate mamei și au confecționat mărțișoare pentru mama.  



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

54 
 

 

 Tot cu această ocazie am  discutat de modul în care se poate dărui un mărțișor, o floare; 
băieții au dăruit colegelor câte un mărțișor. 
 Fiind asociată cu primăvara, ziua de 8 Martie este legată simbolic de flori. Așadar, copiii au 
realizat flori pe felicitări, în care,, au pus multă iubire”. Felicitările au fost decorate cu flori de 
primăvară- cu ghiocei confecționți în tehnica colajului. Au realizat și un tablou pentru mama, lucrările 
lor fiind expuse într-o mică expoziție pe holul școlii.  
 Elevii au fost foarte entuziaști și bucuroși că pot realiza și dărui mărțișoare și felicitări 
mamelor și celorlalte persoane dragi. Activitatea finală s-a desfășurat în sala de clasă când elevii au 
primit mamele în clasă, le-au oferit felicitările și au prezentat micul program artistic. 
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Bişog Cristina 
 
TITLUL PROIECTULUI: ,,DRAGĂ MAMĂ, TE IUBESC!” 
CLASA: Pregătitoare B 
CADRU DIDACTIC: Bişog Cristina 
COLABORATORI: bibliotecar Olariu Elena şi părinţii 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni, judeţul Iaşi     
                  MOTTO: ,,Fericirea unei mame este precum un far care luminează viitorul dar şi reflectă 
trecutul            
                                  sub formă de amintiri dragi” 
                                                                                                  Honore de Balzac  
                                                                  
                                                             Prezentarea proiectului 
 Argument:   
    Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Este un 
prilej care ne îndeamnă să le acordăm mai multă atenţie atât mamelor, cât şi bunicilor noastre, 
dăruindu-le flori, daruri şi felicitări cu mesaje frumoase. Sărbătorind această zi subliniem importanţa 
mamei în viaţa de familie şi în universul copilului.  
    Proiectul educational ,,DRAGĂ MAMĂ, TE IUBESC” s-a desfăşurat în perioada 1-8 martie urmărind 
dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul copiilor. 
Discipline/arii curriculare integrate: 
- Comunicare în limba română 
- Arte vizuale şi abilităţi practice 
- Muzică şi mişcare 
- Dezvoltare personală 
Scopul: 
   Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-  
plastice şi practice; stimularea curiozității şi interesului copiilor pentru manifestările dedicate 
mărțișorului și zilei de 8 Martie.  
Obiective:  
*să înţeleagă semnificaţia sărbătorilor de primăvară;  
*să înveţe cântecele şi poeziile propuse;  
*să valorifice în mod creativ abilităţile artistico-plastice în realizarea de mărţişoare şi felicitări pentru 
mame, bunici, surori etc. ;  
*să-şi manifeste în diferite moduri respectul faţă de mame;  
Activităţi derulate:  
,,Legenda Mărţişorului”- prezentări PPT  – 1 martie 2022  
,,Mărţişorul- simbol al primăverii”- confecţionare mărţişoare-1 martie 2022 
,, Micii actori”–  învăţarea cântecelor ,,Primăvara” şi ,,Mama este dragostea” – 2 martie 2022  
,,Chipul mamei”-semnificaţia zilei de 8 martie-prezentare PPT- 3 martie 2022 
,,La mulţi ani, mama!”-recitarea poeziilor şi înregistrarea pentru grupul clasei -4 martie 2022 
,,Un dar pentru fiinţa dragă” – realizarea de felicitări pentru ziua mamei -7 martie 2022; 
,,Gânduri pentru mama mea” – lipirea florilor cu mesaje pe felicitări şi scrierea diplomei– 8 martie 
2017;                                         
A sosit Primăvara în clasa noastră! – realizarea unui panou valorificând lucrările elevilor; - 8 martie 
2022 
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Bîra Ilinca 
 

Mama e inima mea 
 
 

Prof.înv.primar, Bîra Ilinca 
Școala Gimnazială Elena Doamna, Tecuci, jud.Galați 

 
 

Martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe să ne 
mângâie uşor. În acestă lună se sărbătoreşte 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.  

Fiecare îşi aminteşte cu plăcere de copilăria plină de peripeţii, când mama ne urmărea paşii, 
povăţuindu-ne către o realizare ulterioară a vieţii.  

Activitatea desfășurată cu elevii clacei pregătitoare B,  „Mama e inima mea!” pe parcursul a 
patru zile a urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a 
copiilor, față de ființa care le-a dat viață, MAMA.  
         Am pornit de la un brainstorming-Ce vă sugerează cuvântul”mama”? Am urmărit apoi un PPT 
și i-am antrenat în discuţii privind rolul mamei în viața fiecăruia dintre noi.  În continuare, elevii au 
adresat mamei câte o urare. Am înregistrat urările copiilor, le-am asamblat într-un filmuleț alături de 
celelalte activități susținute și l-am postat de 8 Martie pe grupul clasei.  Ziua s-a încheiat cu realizarea 
de mărțișoare pe care, cei mici le-au dăruit la prânz mamelor. 

Într-o altă zi am audiat cântecele dedicate mamei, am învățat și înregistrat cântecelul „Cine 
mi-a dat viață? ”interpretat de trupa Licuricii,  am confecționat felicitări și daruri pentru 8 Martie. 

În cea de-a treia zi, copiii s-au străduit să realizeze cele mai frumoase portrete cu titlul, 
Mama mea  folosind fie creioanele colorate, fie acuarelele și pensula. Portretele au fost postate pe 
gardul școlii în ziua de 8 Martie, cea de-a patra zi, iar când mamele au venit să își ia copiii de la școală, 
acestea au avut mari emoții: unora le-a luat ceva timp să se recunoască  în portretul realizat de micii 
pictori/ micuțele pictorițe. 

Fiecare copil a oferit în cele din urmă mamei darurile la care a muncit cu mult drag și a fost 
recompensat cu aplauze, cu câte un pupic pe frunte și cu câte o îmbrățișare caldă din partea mamei. 
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BOARU ANCA CRISTINA 
 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL 
,, Mama, cel dintâi cuvânt ” 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR: BOARU ANCA CRISTINA 
UNITATEA: Grădiniţa cu Program Prelunit ,, DUMBRAVA MINUNATĂ ”, MEDIAŞ 
GRUPA: MARE ,, PRICHINDEII” 
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  
Anotimpul primăvara, începe cu sărbătoarea mamelor, femeilor din lumea întreagă. Ziua 
Internaţională a Femeii trebuie să o sărbătorim fiecare în felul său, dăruind, respectând, iubind fiinţa 
care ne-a dat viaţă şi ne iubeşte necondiţionat. Tema propusă în cadrul acestui proiect este una de 
mare interes pentru copiii de la această vârstă, putând integra toate ariile curriculare. Scopul ei este 
acela de a întări valorile familiale, de a forma copilului convingerea că este cea mai importantă şi 
valoroasă componentă a unei familii şi implicit a societăţii din care face parte. Respectând şi onorând 
efortul tuturor mamelor în creşterea şi educarea copiilor,îi învăţăm pe aceştia să se respecte pe ei, 
precum şi munca tuturor celor din jurul lor. 
OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, îndemânării şi creativităţii;  
 Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii;  
 Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

semnificatiei mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii; 
Etapele activității:  
1.Gânduri pentru mama mea-creații literare,momente de recitare și cântece  
2.Portretul mamei mele-moment de creație plastică 
 3.Știu totul despre mama mea –concurs de întrebări - -Prima mea amintire cu mama; - Rochia 
preferată? - Cel mai plăcut moment al zilei alături de mama ?  
4.Imagini ,fotografii, amintiri.....-expoziție de fotografii-colaje realizate cu pozele mamelor în tinerețe 
și de-a lungul vremii cu audiție muzicală cântece pentru mamă.  
5.Cele mai frumoase urări pentru mama –oferirea de flori origami și felicitări 
REZULTATE AŞTEPTATE: copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; copiii participă la 
confecţionarea de felicitări; copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 
IMPACT: prilej de relaționare și mediatizare grădiniţă - familie- comunitate. 
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Bobe Gabriela Nicoleta 
DATA:8 MARTIE 2022 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” Ploiești 
CLASA : a III-a C 
ÎNVĂȚĂTOARE: Bobe Gabriela Nicoleta 
TEMA PROIECTULUI : MAMA, cel dintâi cuvânt!  
SUBTEMA : « UN DAR MINUNAT PENTRU MAMA MEA ! » 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi 
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate interdisciplinară  
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

- dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mama; 

- îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare primăvară, mărțișor;  

- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice. 
 
OBIECTIVE: 
 - să enumere schimbările petrecute în natură primăvară ;  
- să cunoască semnificația sărbătorilor de primăvară;  
- să realizeze harta textului ,,Mama” de Helene Delforge și Quentin Greban; 
- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice, colaje a temei; 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul întregii zile și am pornit o discuție de la anotimp, 
schimbăi în natură, dar și în viața noastră, ajungând cu discuția la sărbătoarea din acea zi. Am vorbit 
despre semnificațiile sărbătorilor de primăvară și am ajuns la cea mai importantă ființă din viața unui 
om, fără de care nu am fi existat. 

Am citit textul ,,Mama” de Helene Delforge și Quentin Greban, discutând despre 
semnificațiile pătrunzătoare ale textului, dar și despre emoțiile transmise atât de el cât și de imaginile 
minunate. Am realizat o hartă a textului, apoi am completat cu informații diverse despre temă. 
În final, elevii au făcut o felicitare pentru mama. 
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Boboescu Claudia Andreea 
 
TEMA  ACTIVITĂȚII: ,,Ziua Mamei ,, 
 CLASA: a VI- a B 

CADRU DIDACTIC:  Boboescu Claudia Andreea 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Tehnologic ,, Clisura Dunării,, Moldova Nouă 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT  
 
 „ Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este o 
mamă.„ (Grigore Vieru) 
 

Perioada desfășurării activității: 10-20 februarie 2022. Elevii au lucrat individual în tot acest 
timp. 
 

Scopul activității: 
 

✓ dezvoltarea sentimentelor de dragoste, stimularea imaginației, abilităților artistice, 
încurajarea elevilor; 

✓ Dezvoltarea creativității; 
✓ Crearea unei atmosfere plăcute; 

 
Obiectivele propuse: 
 

➢ realizarea unor lucrări  care sa aibă legătură cu tema propusă, dezvoltarea abilităților 
practice; 

➢ Să știe despre importanța zilei de 8 martie- Ziua Mamei se sărbătorește pe tot 
mampamondul; 

➢ Să confecționeze felicitări, mărțișoare pentru mămici; 
➢ Să recite poezii; 

 
Resursele materiale folosite : acuarele, creioane colorate, foarfece,plastic, hârtie,lipici. 
 
Activități: realizarea unor creații din diferite materiale (felicitări, mărțișoare, desene, poezii). 
 
PRODUSUL FINAL 
 

Creațiile elevilor au fost expuse în clasă și pe grupul de messenger al clasei.  Elevii au fost 
recompensați cu diplome , medalii, dulciuri. 
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BOC CLAUDIA 
 
CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: prof.inv.primar BOC CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
    
TEMA ACTIVITĂŢII:,,DIN INIMI MICI,PENTRU O INIMĂ MARE”-activitate artistico-plastică pentru 
cele mai iubite fiiniţe de pe pământ 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  Consolidarea cunoştinţelor  despre sărbătorile primăverii,a tehnicilor de lucru 
în obţinera unor creaţii;dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi ataşament faţă de cea mai dragă 
fiinţă. 

OBIECTIVE: - să conștietizeze însușirile specifice anotimpului primăvara ;                                                                                                        
                      - să cunoască semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie 
                      - să realizeze cadouri pentru mama din diferite materiale(paste ,lac de 
unghii,cartonaşe,hârtie glasată) 
                      - să -şi dezvolte aptitudinile artistice prin redarea gândurilor bune pentru mama prin 
versuri şi cântece  
Grup ţintă: elevii clasei P de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 
Locul desfăşurării: sala de clasă 
Perioada: 3 – 8 martie 2022 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

NR. 
Crt. 

             Activităţi propuse Nr. 
elevi 

Perioada Locul 
desfăşurării 

1 -dezvoltarea cunoştinţelor despre însuşirile 
specifice anotimpului primăvara  şi semnificaţia 
mărţişorului                                                                                   
- confecţionare  mărţişoare din paste şi 
montarea lor,precum şi confecţ 

10 
elevi 

3 martie 2022 Sala de clasă 

2 -învăţarea cântecului ,, Cântec pentru mama ’’-
ACADELE -şi a cântecelului ,,Iarnă să te duci cu 
bine” 

10 
elevi 

3 martie 2022 Sala de clasă 

3 -memorare câte 4 versuri pentru fiecare copil 10 
elevi 

 martie 2022 Sala de clasă 

4 -repetarea cântecelor şi a versurilor pentru 
serbare 

10 
elevi 

7 martie 2022 Sala de clasă 

5 -decorarea clasei şi montarea miniserbării de 8 
Martie 

 

10 
elevi 

8 martie 2021 Sala de clasă 
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Bodnariu Măriuța 
 

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 
 

 
UNITATEA DE INVATAMANT: Școala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu,, - Gălănești 
ÎNVĂȚĂTOARE: Bodnariu Măriuța 
TEMA :“Ziua mamei” 
FORMA DE REALIZARE: serbare 
SUBIECTUL ACTIVITATII: “ E ziua ta, mamico!” 
DURATA: 30 minute 
GRUPUL ȚINTĂ: 29 elevi din clasa aIII-a 
OBIECTIVE OPERATIONALE 
O1 – Sa recite versurile invatate logic si cursiv; 
O2 – Sa cante cu dezinvoltura un cantec in grup;  
O3 – Sa execute miscarile dansului in ritmul muzicii; 
O4 – Sa ofere darurile mamelor utilizand un limbaj adecvat. 
STRATEGII DIDACTICE : 

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, observatia, exercitiul, dans. 
FORMA DE REALIZARE: activitate frontala, activitate individuala, activitate de grup 
MIJLOACE DE INVATAMANT: cd-player, cd, decor , darurile pentru mamici 

Descrierea activității: 
Școlarii au pregatit marțișoare și tablouri pentru mamici, în orele de abilități practice. Au învățat 
rolurile primite și au invitat mamicile și bunicile la școală unde au prezentat un moment artistic 
dedicat zilei de 8 martie. 
Rezultat / impact: Surpriza pregătită de elevi a fost foarte bine primită de către mămici. 
Realizarea unui album foto cu poze din timpul activităţilor. 
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BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA: PREGĂTITOARE A 
AN ȘCOLAR: 2021-2022 
CADRU DIDACTIC: BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 VICENȚIU BABEȘ TIMIȘOARA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIN DATA DE 8 MARTIE 2020 
 

Elevii înscriși la concurs au avut de realizat o creație plastică (desen, colaj, felicitare ) cu tema  Mama-
cel dintâi cuvânt. Au avut la dispoziție o săptămână pentru a finaliza creația. 

În data de 8 Martie am convenit să fie evaluate și premiate rezultatele muncii lor. 

Am început activitatea cu audiția cântecului Mama, doar mama, ce se găsește pe canalul youtube, 
accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=j0xWbU4JDPg. Apoi am solicitat elevilor să 
scrie prin intermediul aplicației interactive Mentimeter numele mamei  sau un mesaj pentru mama. 

Am pregătit pentru elevi o activitate practică: coșuleț cu flori pentru mama.  Elevii au colorat cu 
carioca sau creioanele colorate florile. Apoi le-au decupat. A urmat să înfășoare într-o coală verde un 
pahar din hârtie. La final  au lipit floricelele.  

Elevii care s-au înscris la concursul de creație au prezentat , pe rând, produsele muncii lor. 

Concurentul nr.1 a  realizat un colaj: a folosit o crenguță înmugurită, pe care a lipit frunze decupate 
din hârtie verde colorată și floricele din popcorn, pe care le-a pictat cu vopsea roz și le-a dat cu 
sclipici. 

Concurentul cu nr.2 a făcut un desen grafic ce reprezenta un buchet de flori pentru mama. 

Concurentul nr. 3 a confecționat o felicitare pentru mama: a decupat floricele, păsăsele și le-a lipit pe 
un carton. A scris și un mesaj pentru mama. 

Concurentul nr.4 a realizat printr-un desen portretul mamei, folosind creioane colorate. 

Colegii au avut sarcina de face aprecieri și de a stabili care au fost cele mai reușite creații artistico-
plastice. Au fost premiați cei patru participanți la concurs. 

Am oferit și diplome de participare tuturor copiilor care au luat parte la proiectul educativ national  
Mama, cel dintâi cuvânt. 

La finalul programului școlar fiecare elev i-a oferit mamei coșulețul cu flori confecționat cu mânuțele 
lor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j0xWbU4JDPg
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Boldeanu Loredana 
Nivel I – grupa mijlocie 

Propunător : Prof. Boldeanu Loredana 

Tema: “Dar pentru mama” 

Domenii experiențiale: DOS( activitate practică) 

Mijloace de realizare: lipire 

 

Desfășurarea activității: 

 

   Se aud bătăi în ușă și în prag apare un ursuleț de pluș cu o  scrisoare și o cutie în mână. Ursulețul e 

tare trist pentru că nu a reușit să îi cumpere un cadou mamei lui, de aceea le cere copiilor să îl ajute . 

Vrea să îi ofere mame lui o felicitare însă are nevoie de ajutor pentru a o face. 

La rugămintea ursulețului, vom face   cele mai frumoase felicitări pentru mămici. 

  Le voi prezenta copiilor materialele surpriză apoi voi explica și le voi demonstra copiilor tehnica de 

lucru pe care o vom folosi pentru a realiza tema propusă; 

Vom efectua câteva exerciții de încălzire a mușchilor măinii: 

- Inchidem și deschidem pumnii; 

- Floare- boboc; 

- Mișcăm degețelele; 

  Voi fixa cu ajutorul unui copil, tehnica de lucru. Voi atrage atenția asupra modului în care trebuiesc 

lipite obiectele, asupra curateții lucrării. 

  Pe parcursul lucrului copiii sunt supravegheați.  Ii voi îndruma și acolo unde este cazul, le voi da 

indicații suplimentare. Voi supraveghea, de asemenea, poziția corectă a corpului în timpul lucrului. 

  Dupa ce au finalizat lucrarea, felicitările vor fi analizate urmăridu-se corectitudinea și gradul de 

finalizare. 

 Voi aprecia pozitiv toate lucrarile apoi voi recompensa copiii cu stimulente. 
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Bonto Claudia Ioana 
Proiect educațional ,,Din suflet, pentru mama mea!" 

Cadru didactic: Bonto Claudia Ioana 

Clasa: I 

Școala: Școala Gimnaziala Doba, loc.Doba, jud. Satu Mare  

Perioada de derulare: 28.02.2022-08.03.2022 

Argument : 

       Ziua de 8 Martie este recunoscută în întreaga lume ca sărbătoare dedicată 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.Proiectul educaţional urmărește dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai 

mici dintre noi, a copiilor, faţă de fiinţa  care le-a dat viaţă...,,MAMA’’. 

Scopul : 

 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artisti-   co-plastice. 

În cadrul acestui proiect am urmărit următoareșe obiective specifice: 

 Să cunoască semnificția zilei de 8 Martie; 

 Să cunoascã maxime ṣi cugetãri despre mama create de-a lungul timpului; 

 Să realizeze mărțișoare din materiale ecologice; 

 Să realizeze desene prin care să oglindească chipul mamei; 

 Să  realizeze  cu produsele obținute  o expozitie /un panou tematic; 

 Să realizeze  felicitări ṣi mici daruri pentru mame, bunici și cadre didactice(zambile din hârtie 

creponată, cuponașe pentru mama); 

 Să realizeze materiale pentru decorul pozelor de 8 Martie ( flori gigante din hârtie, decuparea 

literelor ce compun cuvântul Martie) 

      Elevii au lucrat cu plăcere la toate activitățile proiectului iar mamele au fost încântate de cadourie 

realizate de ei.  
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Bota Ioana-Rodica 

Fisa de   activități 

 

Prof înv.primar: Bota-Ioana Rodica 

Școala Gimnazială Nr 1Nucet 
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Botezatu Otilia Mihaela 
 

”Mama, doar mama!” – Activitate extracurriculară 

Prof. Botezatu Otilia Mihaela 

Grădinița Program Normal Nr. 29 Constanța 

 
”Brațele unei mame sunt alcătuite din tandrețe, iar copiii adorm profund în ele.” 

(Victor Hugo) 

Tema activității: ”Mama, doar mama!” 

Grupa: mare ”Fluturașii” 

Locul de desfășurare: sala de clasă / online 

Perioada: 01.03.2022 – 11.03.2022 

Scopul activității:  

• Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 

artistico-plastice şi practice; 

• Stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru ziua mamei. 

Obiective:  

• Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului și Zilei Internaţionale 

a Femeii;  

• Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preșcolarilor;  

• Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi 

păstrători ai semnificației mărţişorului și Zilei Internaționale a Femeii. 

Resurse: 

• Umane: 24 preșcolari, educatoare, director, părinții preșcolarilor; 

• Materiale: videoproiector, laptop, coli colorate, perforatoare, foarfece, lipici, etc. 

Grupul țintă:  

• Beneficiarii direcți: preșcolarii grupei mari ”Fluturașii”; 

• Beneficiarii indirecți: părinții preșcolarilor. 

Descrierea activității: 

Activitățile s-au desfășurat pe parcursul a două săptămâni și au urmărit promovarea, 

cunoașterea și păstrarea tradițiilor referitoare la mărțisor, cât și la Ziua Internațională a 

Femeii. Preșcolarii au realizat mărțișoare, felicitări, diplome, picturi și diferite daruri pentru a 

le oferi atât mamelor cât și bunicuțelor ca semn al aprecierii față de acestea. 

Deși data fiind situația actuală cu restricțiile impuse de pandemia de Covid 19, la 

nivelul grădiniței au fost susținute momente artistice dedicate mamelor și au fost transmise 

acestora online, prin intermediul platformelor educaționale.  
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Bratosin Sabina 
Şcoala Gimnazială Bordei Verde, județul Brăila    

Structura - Școala Primară Lișcoteanca 

                                            PROIECT  ,,MAMA, cel dintâi cuvânt”  

                                                                                        MARTIE 2022      

     Prof. înv. primar: Bratosin Sabina 

Colaboratori proiect:   - elevii claselor pregătitoare, întâi și a doua; - învățătoarea, părinți/bunici. 

       Proiectul ,,MAMA’’, s-a desfăşurat în perioada 1- 8 martie şi  urmărește dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă de fiinţa dragă, cea care 

le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

      Activitatea a început  cu data de 1 martie, prin: 

  - prezentarea proiectului de dezvoltare personală-,, Daca vrei sa fii vesel, fii darnic copile!”, în 

colaborare cu elevii și  cu  formator Rebeca Sterian printr-o serie de materiale (achiziționate de către 

mine) atât pentru clasa pregătitoare, clasa întâi prin:* prezentarea  materialului despre cum oferim 

mai multe/mai puține prăjituri sau zmeură, * audierea cântecelul ,,Baby Riki prăjituri”, cât și  pentru 

clasa  a doua *cu dezbaterea materialului prezentat în slide-uri conținând următoarele întrebări  și 

oferind orientativ câteva  răspunsuri ( 1.Ce  înseamnă să fii darnic? /2.De ce să dăruiesc?/ 3.Cum să 

dăruiesc?/ 4.Ce pot dărui?),  elevii au dovedit interes, au fost receptivi și au răspuns întrebărilor;  - 

realizarea de mărțisoare - a) prin decuparea din hârtie pe contur a floricelelor si a insectelor și lipirea 

după modelul indicat (clasa pregătitoare); b) colorarea/ornarea unei ii/bluzițe din lemn, lipirea acului 

, lipirea buburuzei, adăugarea aței de mărțisor , introducerea  mărtișorului realizat  în plicul roșu și 

scrierea unui mesaj scurt pentru mama (toți elevii au realizat fiind ajutați la asamblarea mărțisorului 

de către mine) ;  

în data de 3 martie, a avut loc: 

  -prezentarea  jocului educativ ,,Daca vrei sa fii vesel, fii darnic copile!”, cu un set de întrebări, pe 

categoriile respective de vârstă (1.Ce presupune să fii darnic?/ 2. Crezi că are legătura cu modul în 

care gândești? Explică./ 3. Cum ai putea să te schimbi pe tine astfel încât să devii mai generos?/ 4. De 

ce ce să dăruiești? Enumeră trei motive! /5. Ce relație există între dărnicie și fericire? /6. Ce atitudine 

trebuie să ai atunci când dăruiești ceva?/ 7. Enumeră trei lucruri pe care le poți dărui.) având la baza 

prezentarea materialului din proiectul educativ amintit mai sus,  elevii au oferit răspunsuri variate; 

 a continuat   pe 4  martie cu: 

   - prezentarea proiectului de dezvoltare personală  ,,Merită mama aprecierea mea!”, în cadrul căruia 

am dezbătut împreună, elevii  au răspuns pe rând la întrebările: Cine este mama mea?/ Motive de 

mulțumire pentru mama mea? /Cum îi arăt dragostea mea? /; - audierea cântecelor ,,Mama” și 

,,Mami, tu ești cea mai frumoasă” și  crearea unei poezii închinate mamei de către eleva Popa 

Ștefania, clasa întâi, pe care a citit-o colegilor și a transcris-o caligrafic;- antrenarea într-un nou  joc 

educativ, care a conținut întrebările: 1. Ce o face pe mama ta fericită?/ 2. Ce o face pe mama ta 

tristă?/ 3. Care este lucrul pe care tu și mama îl faceți împreună și îți place?/ 4. Ce îi place mamei să 

facă? Care sunt hobby-urile ei?/ 5. Cum știi că mama te iubește?/ 6. Care sunt calitățile /lucrurile pe 

care le aveți în comun?/ 7. La ce lucruri mama ta este cu adevărat pricepută?/ 8. Ce nu îi place mamei 

să facă?/  9. Ce cuvinte îți spune mama mereu?/ 10.Care este cel mai important lucru pe care mama 

te-a învățat să-l faci?/ 11.Spune două motive de mulțumire pentru mămica ta./ 12. Ce poți face azi 

pentru ea ca să îi arăți că o iubești?/, iar răspunsurile le-au dat copiilor motive de gândire , dar au 
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răspuns  pe măsura vârstei lor;  - pregătirea activității  cu repetarea poeziilor  și a cântecelelor pentru 

mica șezătoare din data de 8 martie, 

 iar  pe data de 7 martie am trecut la treabă iarăși prin: 

    - realizarea de mici cadouri confecționate din asamblarea unei cutiuțe de lemn, fixarea burețelului, 

ornarea acesteia  prin introducerea în acesta a rămurelelor, a floricelelor și lipirea unei buburuze; -

colorarea felicitărilor pe care le vor oferi mamei; 

în data de 8 martie, printr-o  mică șezătoare,  elevii împreună cu doamna învățătoare și mămicile 

(prin asigurarea prăjiturilor și sucului) am pregătit clasa prin prezentarea  felicitărilor și am lucrat fișa 

de lucru ,,Mama mea”, copiii au spus poeziile, au interpretat cântecelele, au servit prăjiturele si suc, 

apoi au dansat, după melodia ,,Mândra primăvară”; 

în data de 9 martie,  elevii clasei întâi și  a doua au lecturat ,,Legenda mărțișorului” de Eugen Jianu ( 

afișată în format mare, în clasă), iar elevii de clasa pregătitoare au identificat denumirea personajelor 

prin subliniere. 

 Adaug faptul că elevii au oferit fotografii înrămate sau sub forma unor cadouri ( căni, brelocuri, 

magneți, etc)  având sprijinul părinților pentru plată, dar activitatea s-a desfășurat în sala de clasă 

prin colaborarea cu un fotograf.    

 Pentru proiectul educativ din data de 1 martie, elevii au primit o diplomă, pentru proiectul educativ 

din data de 8 martie, au primit altă diplomă și pentru participarea la acest simpozion au primit 

diploma de la dumneavoastră, la încheierea activității din data de 8 martie (în fotografie lipsesc 

3copii) . Am oferit  diplomă elevilor pentru crearea poeziei și responsabilitate în învățarea poeziei. 

După activitatea din 8 martie, părinții au primit fotografiile și  înregistrările, personalizat. 
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BRUMĂ GEORGIANA 
FELICITARE PENTRU MAMA 

 

                                                                                 profesor ȋnvăţământ primar BRUMǍ GEORGIANA 

                                                                                           Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc” Brăila 

                                            

Materiale necesare:  

 

carton colorat, coală albă imprimată cu petalele ghioceilor, carton colorat imprimat cu forma vazei, 

paie de carton, carioca, foarfece, lipici 

 

Desfăşurarea activităţii: 

 

           Un elev va citi poezia ,,Una este mama” de Maria Gardin 

 

Dintre toate ce-s în lume                                              Când în ceruri o să urce 

Cea mai scumpă-i mama.                                            Cânt de ciocârlie, 

Cel dintâi cuvânt pe lume                                             Glasul mamei o întrece 

Ce-l rostim e ,,mama”.                                                 Când îmi cântă mie. 

 

Munți și văi se mai pot naște,                                      Nu uitați că și ea are 

Nici nu ne dăm seama,                                                Viața ei în lume! 

Dar ca ea nu vom cunoaște,                                        S-o întâmpinăm c-o floare 

Una este mama.                                                          Și cu fapte bune! 

 

Străluci-vor raze, stele,                                                Simplu să îți dăm o floare 

Însă nu ca mama.                                                        Martie ne-ndeamnă 

S-or muta în zori și ele                                                 Și îți dăruim altare 

Toate-n ochi la mama.                                                 Din iubire, mamă. 

 

şi se va discuta despre semnificația zilei de 8 Martie.  

          Elevii vor răspunde, pe rând, la ȋntrebarea ,,Ce reprezintă mama pentru tine?” 

          Se  prezintă modelul de felicitare şi se explică etapele de lucru ce vor fi parcurse: 

a) decuparea petalelor, a vazei pe conturul trasat; 

b) plierea cartonului colorat pentru a obține suportul felicitării; 

c) colorarea paielor cu ajutorul cariocilor; 

d) asamblarea ghioceilor şi lipirea pe cartonul-suport a ghioceilor şi a vazei;  

e) decorarea felicitării şi cu alte elemente, ȋn funcţie de creativitatea fiecăruia; 

f) scrierea mesajului pe felicitare. 

 

          Elevii lucrează individual. Se lucrează pe fond muzical. 

          Se supraveghează modul de lucru şi se dau indicaţii unde este nevoie. 

          După finalizarea lucrărilor, acestea sunt expuse în fața clasei. 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

80 
 

 

Buduru Janina Carmen 
 

Tema activității : ”8 martie - Mama, cel dintâi cuvânt!”  

Clasa:  a VI-a și a VII-a  

Cadru didactic:  Prof. Buduru Janina  

Unitatea  școlară: Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu ,Jud. Giurgiu  

Desfășurarea activității:  

Activitatea s-a desfășurat cu elevii claselor a VI-a  și a VII-a sub forma unui concurs literar cu  tema 

”Mama, cel dintâi cuvânt”.  

În prima parte a activității a avut loc o dezbatere despre importanța sărbătoririi zilei de 8 martie. S-a 

scos în evidență importanța acestei zile pentru copii.   

Copiii, de la cel mai mic până la adolescenți așteaptă cu nerăbdare această minunată zi de 

sărbătoare. În vederea petrecerii zilei de 8 martie copiii au avut idei năstrușnice de a oferi surprise 

mamelor ajutați de către frați, surori și tați. Ei s-au gândit la fel de fel de programe pentru a-și 

încântam mamele cu surprizele pregătite. Tații au pregătit surprise celor mici văzând ce importanță 

acordă ei familiei, în special mamei considerate ființa cea mai dragă.   

Atât școala cât și comunitatea au pregătit o surpriză elevilor care au participat la un program artistic 

organizat în cinstea zilei de 8 martie. Fiecare participant fiind răsplătit cu o surpriză din partea 

organizatorilor. Elevii s-au bucurat foarte mult și au fost încântați de faptul că și-au putut exprima 

dragostea și respectul față de mamele lor.  

A urmat apoi concursul de creație literară pe baza temei discutate la începutul activității.  

S-a urmărit dezvoltarea creativității într-un mod cât mai plăcut dându-le posibilitatea elevilor să-și 

exprime gândurile, sentimentele și să-și dezvolte gustul pentru frumos.   

Lucrările au fost expuse, analizate și premiate cele considerate cât mai originale.  

Juriul a fost constituit din 4 elevi și 2 cadre didactice.  

Au fost premiate următoarele lucrări:  

                                  premiul I – ”8 Martie ziua mamei” ; „Un gând frumos pentru mama” 

                                  premiul II – ”În vizită la bunica”  

                                  premiul III – ”Primăvara” 

                                  mențiuni – „8 Martie” , „Mama”; „Mama”. 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

81 
 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

82 
 

 

Buliga Mariana-Dana 
 

Mama, cel mai scump cuvȃnt! 

Proiect educațional 

 

Prof. Coordonator: Mariana-Dana Buliga, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Lespezi, comuna 

Gîrleni, județul Bacău 

           Argument: 

           Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mărţişor. 

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.  

 Am putea spune ca Ziua femeii, Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În 

fiecare primavară, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost 

menționată “Duminca mamei”, serbată în a patra duminică de la începerea Postului Paștelui. 

              Proiectul educaţional 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 proiectului: 

• Dezvoltarea limbajului și in special a expresivității acestuia prin crearea/ recitarea poeziilor 

dedicate mamei ;  

• Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor  din clasele V-VII ; 

• Devoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, mama fiind 

considerată  una dintre acestea,  pentru că: “Mama înalță sau îngenunchează națiunea, căci 

sufletul fiilor îl dă mama.” 

• Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 

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

plastice şi practice ṣi stimularea curiozitãţii şi interesului copiilor pentru manifestãrile ce 

exprimã ziua mamei. 
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BUGHIANU MIHAELA LOREDANA 
TEMA ACTIVITĂŢII: De ziua ta, măicuţa mea – proiect tematic 

CLASA: a IV - a A 

CADRU DIDACTIC: PROF. INV. PRIMAR: BUGHIANU MIHAELA LOREDANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 

DURATA: 2 săptămâni 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT 

MAMA: cel dintâi cuvânt. MAMA: adiere caldă cu miresme de iubire şi dulceaţă de duioşie. MAMA: 

viaţă şi iubire necondiţionată. 

Mama este cea mai importantă fiinţă din viaţa noastră. Încercăm să-i aducem un mic omagiu cu 

ocazia zilei internaţionale a femeii. Fiecare mamă este specială şi deosebită. Copiii trebuie să 

înveţe să-şi respecte mama şi să o preţuiască, deoarece iubirea unei mame nu poate fi descrisă în 

cuvinte, nu are margini, nu cunoaşte piedici.  

Vom încerca să relizăm lucruri frumoase pentru a i le oferi celei mai scumpe fiinţe din univers, 

împreună cu toată dragostea noastră. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Dezvoltarea şi cultivarea sentimentelor de dragoste, iubire şi recunoştinţă pentru 

cea mai dragă fiinţă-MAMA; 

• Cultivarea simţului estetic; 

• Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Să selecteze şi să prelucreze informaţii despre anotimpul primăvara; 

- Să sintetizeze informaţiile obţinute; 

- Să picteze şi să decoreze ghiveciul cu lalele; 

- Să realizeze diferite mărțişoare pentru mama; 

- Să manifeste interes pentru activităţile propuse. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

- Sala de clasă 
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Bunea Adela Claudia 
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

BUNEA ADELA CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Poșetuță pentru mama” 

GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar Bunea Adela Claudia 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădinița Dumbrava Minunată, structură Floarea Soarelui, Hunedoara 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

            Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă. 
            Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se aşază în 
semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei,fiecare salutându-şi 
colegul.  
            Copiii sunt salutați prin intermediul versurilor: ”Dimineața a sosit,/ Toți copiii au venit/ În 
semicerc să ne-adunăm, / Pe scăunele să ne așezăm,/ Cu toții să ne salutăm: 
           Prezenţa:   “După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am intalnit/ Cine oare 
n-a venit?” 
            Calendarul naturii: “ Calendarul e-ncântat/ Că va fi iar completat./ Cu zăpadă,vânt sau ploaie/ 
Dar mai bine cu mult soare.” 
            Sunt adresate următoarele  întrebări: 

- Ce zi este astăzi? (este aşezat jetonul care indică ziua respectivă).  
             - Ȋn ce anotimp ne aflăm?  

- Cum este vremea astăzi?( este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă).  
             - Cum ne îmbrăcăm pe o vreme ca aceasta? (este aşezat jetonul care indică vestimentaţia potrivită 

vremii din ziua respectivă).  
             Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează prin intermediul metodei brainstorming: “De ce o 
iubești pe mămica ta?”  
             Activitatea de grup o realizez cântând împreună cu copiii cântecul  ”De ziua ta, mămico”.  
             Noutatea zilei: “ Copii, astăzi când vroiam să intru în sala noastră de grupă am avut parte de o 
mare surpriză. M-a întâmpinat Zâna Primăvară. Mi-a spus că a auzit că sunteţi copii cuminţi și isteţi și 
din acest motiv v-a trimis câteva surprize. Sunteţi curioși să le vedeţi?  
             Captarea  atenţiei  

 Se realizează prin intermediul unui coș cu surprize primit de la Zâna Primăvară. Ȋn coș se 

află: poșetuța decupată, floricele, lipici, recompense. Vor avea loc discuţii pe baza surprizelor 

primite. 

            Se anunţă tema activităţii “ De ziua ta, mămico”. Vă propun mai întâi să învăţăm o poezie 
despre mama după care vom confecționa poșetuțe colorate pentru mama în cadrul centrului de 
interes ARTĂ, ne vom juca cu puzzle-uri la JOC DE MASĂ iar la centru ȘTIINȚĂ vom număra 
inimioarele și vom lipi atâtea câte ne indică cifra.  

   Voi trece la desfăşurarea activităţii din cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare (DLC) şi 
anume poezia ”De ziua mamei” de Victor Tulbure.  
            Tranziţia se va realiza prin intermediul cântecului: “De ziua ta, mămico!”. 
            Poezia se va învăța frontal. 
            Se prezintă centrele de interes, se intuiesc materialele şi modul de lucru.  

   La centrul ARTĂ se va desfăşura activitatea din cadrul Domeniului Om și Societate (DOS) şi 
anume ”Poșetuță pentru mama “ – lipire, unde copiii vor lipi floricele pe poșetuță pentru ziua mamei.  
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     La centrul JOC DE MASĂ copiii vor reconstitui imagini din poezia învăţată, apoi vor formula 
propoziţii pe baza imaginilor şi vor ajuta copilul să ajungă la mama sa. Voi trece la activitatea 
recreativă care se realizează prin intermediul unui program distractiv “ Puișori veniți la mama” și un 
dans  tematic  muzical “Ghiocel, ghiocel” 
              FINALITATEA ZILEI se realizează printr-o  expoziţie cu lucrările copiilor din această zi.  
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Burcău Doina 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

Profesor: Burcău Doina 

Liceul Teoretic ”Ștefan Odobleja” 

 

Tema activității: Mama, cel dintâi cuvânt 

Mijloace de realizare: Atelier de creație 

Tipul activității: Activitate extrașcolară 

Data: 8 Martie 2022 

Locul desfășurării: Sala de clasă 

 

Obiective propuse: 

✓ Să realizeze felicitări pentru mama; 

✓ Să-și dezvolte creativitatea și îndemânarea; 

✓ Să respecte strucura unei felicitări; 

✓ Să participe cu interes la activitate; 

✓ Să scrie corect mesaje pentru mamele lor.  

 

Resurse materiale: cartoane, carioca, creioane colorate, calculator, videoproiector.  

 

Forme de organizare: individual. 

 

 Elevii clasei a VII-a A au participat la activitatea ”Mama, cel dintâi cuvânt”.  

 Prezentare PowerPoint. 

 Pe fond muzical au fost derulate slide-uri cu imagini din operele studiate având ca subiect 

”Mama”, ființa cea mai dragă.   

 După prezentare elevii au confecționat felicitări însoțite de mesaje pline de iubire pentru 

persoanele cele mai importante din viața lor în sala de clasă.  

 Activitatea s-a încheiat prin prezentarea și aprecierea lucrărilor. 
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BUZDUGAN  OANA  RAULA  
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Felicitare pentru mama” 
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC:   prof. înv.primar BUZDUGAN   OANA  RAULA 
UNITATEA ȘCOLARĂ :Școala Gimnazială Ideciu de Jos, Comuna Ideciu de Jos,Jud. Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
    Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei a II-a, în semn de recunoștință pentru mamele lor, au 

pregătit  felicitări. 

        Lectia începe cu interpretarea  unui cântec dedicat mamei, apoi, prin întrebări referitoare la 
conținutul  cântecului, se ajunge la semnificația zilei de 8 Martie. Pe rând, fiecare elev şi-a descris 
mama, a explicat de ce este ea importantă pentru el . 
    Elevii sunt anunțați că vor realize o felicitare cu ocazia zilei de 8 Martie. 
    Se discută despre materialele pe care le au pe bănci(carton colorat, lipici, foarfecă simpla si cu 
zimti (model), lalele autocolante de diferite culori ,frunze autocolante, sablon cu jumatate de inima  
și apoi se prezintă tehnicile de lucru: indoirea paginii in doua parti egale,indoirea partii de deasupra 
din nou, in doua parti egale,tăiere pe contur, îndoire, lipirea florilor si petalelor in chenarul 
,,inima”(FEREASTRA) rezultat dupa taiere  
       Fiecare elev își va decupa: inimioara specifică și va scrie in interior mesajul,,TE IUBESC,MAMA!”  
sau ,,LA MULTI ANI! “.Lucrarea s-a realizat în același timp cu învațătoarea,folosindu-se următoarele 
metode:explicația, demonstrația, exemplificarea.  
      Elevii au fost atenți la explicații, la demonstrarea modului de realizare, la etapele de lucru și au 
reușit să realizeze felicitările. 
        Pe fond muzical, elevii au lucrat cu deosebită dragoste, îngrijit, fiecare dorind să-şi arate 
priceperea şi dragostea pentru mama lui . 
       Obiectivele\ competentele propuse pentru această activitate au fost atinse. Elevii şi-au fixat 
cunoştinţele  despre semnificația zilei de 8 Martie, au participat activ şi cu interes la activitate, au 
învăţat cum să ofere o felicitare şi cum să transmită prin lucrările artistico-plastice emoţia şi 
gândurile bune celor dragi.  
      
     Evaluarea lucrărilor: 
       - fotografii;  
       - expoziție cu lucrările elevilor.              
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Catana Magdalena 
SIMPOZION NAȚIONAL - ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

FIȘA PROIECTULUI 

 

                                                                             “Când îți privești mama, privești cea mai pură iubire pe 

care o vei cunoaște vreodată.” – Charley Benetto 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Gheorghe Popescu”,Mărgineni-Slobozia 

CLASA: a V-a 

CADRU DIDACTIC COORDONATOR: Prof. Catana Magdalena 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Din suflet pentru mama!” 

DATA: 08.03.2022 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

ARGUMENT:Primăvara este perioada unică din an care ne oferă un tablou plin de bucurie,culoare și 

parfum. Acest anotimp debutează cu ziua mărțișorului și apoi cu Ziua Mamei-cea mai scumpă ființă 

din viața fiecăruia. Dragostea față de acest anotimp ne-a determinat să realizăm/recităm poezii și 

mici cadouri-artcrafts- create cu multă dragoste. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Stimularea potențialului artistic, a creativității elevilor și a cooperării. 

COMPETENȚE VIZATE: 

❖ Cunoașterea unor moduri de realizare a artcraft-urilor: decupare, îmbinare-lipire; 

❖ Stimularea spiritului de cooperare și a lucrului în echipă; 

❖ Dezvoltarea capacității creatoare a elevilor; 

❖ Dezvoltarea competențelor antreprenoriale; 

❖ Comunicare în limba maternă. 

MATERIALE FOLOSITE: coli colorate, cartoane colorate, figurine, carioci,lipici,șnururi de mărțișoare, 

etc 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pentru introducerea în tema propusă, elevii au vizionat un material PPT care a constat în 

citate și poezii ale unor poeți celebri- Mihai Eminescu, Grigore Vieru, George Coșbuc,Nicolae Labiș. 

Apoi, au primit cartoane colorate pe care le-au folosit pentru a crea felicitări și coșulețe 

pentru mame. Aceștia au folosit figurine gata făcute sau realizate de ei, din diverse materiale, pentru 

a înfrumuseța felicitările și coșulețele, după care le-au capsat șnururi de mărțișor. 

Totodată, aceștia au optat și pentru desene în acuarelă sau cariocă prin care au evidențiat 

bucuria renașterii naturii. 
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Creativitatea elevilor a prins contur și prin realizarea unor versuri prin care au încercat să își 

exprime dragostea și admirația pentru cea care le-a dat viață . 

EVALUARE: Organizarea unei expoziții în cadrul clasei. 
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Catana Viorica 
FISA DE ACTIVITATE 

 

Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni 

Localitatea: Ulmeni,jud Călăraşi 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Mama-cel dintâi cuvânt,, 

Coordonator: prof. înv. primar Catana Viorica 

Data desfǎşurǎrii:martie 2022 

Grup țintă: elevii clasei a IV-a 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasa 

 

Competente: 

 

 Stimularea interesului pentru activitati extracurriculare; 
 Dezvoltarea simtului estetic; 
 Respectarea opiniilor celorlalti; 
 Aprecierea corecta,dupa criterii date a produsului final. 

        

Resurse umane:  *Cadre didactice: 1 

       *Elevi:  20 

                                                                                 

Descrierea activității:  

 

          Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă,  în timpul orelor de arte vizuale şi abilităţi practice. 

Materialele utilizate au fost pregatite anterior şi elevii au lucrat de-a lungul mai multor ore. 

După ce li s-a făcut instructajul, copiilor le-au fost prezentate modelele şi etapele de lucru,au luat 

cunoştinţă de metodele de evaluare şi au decis ca  lucrările să fie expuse  pe holul şcolii, intr-o 

expoziţie. 

  

Materiale utilizate: 

 

S-au folosit urmatoarele materiale:coli de hartie glasata,lipici,forfecuţe,hârtie 

creponată,acuarele,bandă de fundă,ace,aţă,mărgeluţe,pânză de iută, fir de mărţişor. 

 

Modalități de evaluare: 

      *amenajarea expoziţiei în holul şcolii,album de fotografii. 

          

Rezultate înregistrate: participarea lucrărilor la concurs , aprecieri din partea părinţilor, a comunităţii 

locale. 

 
  Sugestii, recomandări: 

 
Organizarea expoziţiei in fiecare an/ şi în biserică sau în holul Primăriei. 
 

                                                                                                          Prof. înv. primar, Catană Viorica 
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CĂPĂȚÎNĂ ORTANSA 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS  

PROF. ÎNV.PRIMAR-CĂPĂȚÎNĂ ORTANSA 

 

Dumnezeu nu putea fi pretutindeni, așa că a creat mamele. – Rudyard Kipling 

 
FLORI ȘI GÂNDURI BUNE PENTRU MAMA 

 

       8 Martie este ziua în care femeile sunt răsplătite pentru toate eforturile depuse de-a lungul 
timpului, pentru felul lor de a fi și pentru încercările lor de a schimba lumea. 

“Mama” este cuvântul rostit azi cu bucurie şi cu emoţie atât de cei mici, cât şi de adulţi, pentru că 
iubirea faţă de ea, este la fel de mare, indiferent de vârstă. Dacă oamenii mari mai uita, ori le este jenă 
să îşi mărturisească sentimentele, copiii ne-au arătat încă o dată cât de frumoasă este inocenta. La 
şcoală, au pregătit surprize, care cu siguranţă vor valora mai mult decât orice cadou primit azi de 
mamelor lor. 

Pentru elevii Clasei Pregătitoare si elevii clasei a III-a cu un efectiv de 12 elevi de la Școala Gimnazială 

Osica de Jos, ziua de 8 martie 2022 a fost una cu totul și cu totul specială. 

      Activitatea a debutat cu discuții privind semnificația anotimpului primăvara, caracteristicile acestuia 
și bineînțeles  importanța zilei de 1 și 8 Martie 

Cu  emoţie intensă și cu multă dragoste , copiii de la clasele pregătitoare  și a III-a s-au străduit să facă 
cea mai frumoasă felicitare, să recite cea mai sensibilă poezie, să desfășoare cel mai emotionant dans, 
să transmită cele mai sincere și curate gânduri pentru ființa specială și unică din viața lor, mama.  

 Doamna învăţătoare le-a fost aproape şi i-a ajutat să îşi depăşească emoţiile, astfel încât surpriză 
pentru mama să fie gata la timp. Pentru o mamă nimic nu este mai important decât să fie iubită de 
copilul ei. Iubite mame, sunteți totul pentru copiii voștri care astăzi, în zi de sărbătoare, au oferit tot 
ce au ei mai bun - dragostea lor curată, nevinovată și necondiționată. 

      Mamele au primit cu bucurie rodul muncii lor din aceea zi și nu numai, si-au strâns cu dragoste la 
piept pruncii și cu lacrimi de bucurie în ochi au mulțumit mânuțelor harnice  cu care  si -au cuprins  
mamele intr-o lungă și strânsă îmbrățișare. 
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Chelaru Ana-Maria 
Mama, cel dintâi cuvânt 

 

Prof. CHELARU ANA-MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: 8 MARTIE, ZIUA GESTULUI FRUMOS! 

 CLASA/GRUPA: a VIII-a B 

CADRU DIDACTIC: CHELARU ANA-MARIA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU” LUNCA 

CETĂȚUII 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ziua Gestului Frumos a fost un eveniment care ne-a adus aminte de ceea ce dă sens vieții, dar 

și de micile bucurii care o fac mai frumoasă. O zi dedicată prieteniei și empatiei, care ne-a adunat și 

anul acesta pentru a transmite un gând bun și energie pozitivă celor din jurul nostru.  

Dacă ați reușit să schimbați (în bine!) ziua cuiva printr-un gest frumos, gândiți-vă: cum ar fi să 

faceți în fiecare zi gesturi frumoase pentru ceilalți? Cu un gest mic și un efort minimal ați putea crea o 

reacție în lanț, care va începe cu cei cărora le-ați înfrumusețat ziua și se va opri chiar la voi, 

aducându-vă zâmbete care vă pot îmbunătăți viața! 

Toate doamnele și domnișoare așteaptă ziua de 8 martie deoarece aceasta este o sărbătoare 

dedicată lor. Unii spun că 8 martie este Ziua femeii, alții spun că este Ziua mamei, în tot cazul este 

vorba despre o sărbătoare dedicată reprezentantelor sexului frumos. De 8 martie se venerează 

FEMEIA. Activitatea pe care am desfașurat-o eu împreună cu elevii clasei a VIII a B , împreună cu 

aceștia ne-am plimbat pe străduțele din jurul școlii ,oferind blori și mărțișoare tututur doamnelor și 

domnișoarelor . În calea noastră am întâlnit vaste categorii de persoane de sex feminin, bunicuțe, 

doamne de etnie, rude, fucționare, vanzatoare samd. 

Experiența a avut un impact emoțional deosebit iar copiii au simțit emoții reale și sincere. 

Această activitate a fost diseminată prin participarea la un concurs de fotografie. Elevii trebuia sa 

participe cu o fotografie ce surprinde ceva frumos(u gest, o floare, un animal si orice li se pare 

frumos)......așteptăm finalizarea concursului. 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

99 
 

 

Cherecheş Aurelia 
Activităţi specifice zilei Internaţionale a femeilor 

Grădiniţa cu P.P. Căsuţa poveştilor Cluj-Napoca 

Prof. înv. preşcolar Cherecheş Aurelia 

Grupa mijlocie Fluturaşii 

 

Am început săptămâna dedicată zilei tuturor mămicilor cu lectura unei poveşti emoţionante 

scrisă de Ioana Chicet Machevenciuc şi anume „Vrei să îţi spun un secret despre mami?”.  Prin 

intermediul acesti poveşti copiii au aflat că mama, fiinţa cea mai dragă de pe lume îi va iubi mereu, 

necondiţionat şi va fi alături de ei orice s-ar întâmpla. Am discutat despre activităţile mamei în 

gospodărie, despre meseria mamei, care este prenumele mamei şi ce preferinţe are ea.  

Împreună cu fluturaşii am stabilit să le pregătim mamelor o surpriză de ziua lor, astfel că am 

învăţat o poezie şi un cântecel pe care le-am recitat şi cântat colectiv. De 8 martie copiii au realizat o 

activitate practică, un buchet de flori pentru mama. Din hârtie colorată verde, copiii au realizat 

buchetul, sub forma unui evantai, pe care au lipit flori colorate decupate din spumă. Au dăruit 
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mămicilor lucarea realizată de ei la plecarea acasă.  

Copiii au pregătit şi alte surprize pentru mama: au realizat desene libere cu chipul mamei, au 

înşirat paste făinoase sub forma unui colier pe care le-au pictat cum au dorit. Activităţile realizate cu 

ocazia Zile internaţionale a femeii au fost realizate cu mare plăcere de către copii şi au fost primite cu 

mare bucurie de către mămici. 
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Cherescu Profira-Carmen 
 

Copilul, mama și cei 7 ani de acasă 

                                                                               Prof. înv. preș. Cherescu Profira-Carmen 

                                                                              Grădinița nr.1 P.P. Orșova 

Motto: 

„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”– Jean Jacques 

Rousseau 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem 

că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 

mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 

copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 

ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 

instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, 

întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 

acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 

propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 

copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 

informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-

afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  

prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 

membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 

învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul 

model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, 

a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  
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Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa 

de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura 

forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la 

viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă 

sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente 

majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 

acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară  împreună 

consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 

sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin 

jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în 

devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 

pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 

completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute 

pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 

– OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 

aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm 

copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează 

în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CHETROSANU MIHAELA 
 

”Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele și  în inimile  copiilor” 
(William Makepeace Thackeray) 

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.  
 Cu acestă ocazie, albinuțele din  clasa pregătitoare A de la Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetii” , 
Răducăneni, județul Iași au desfășurat, în perioada 1-8 martie , proiectul educațional ”Mamă,scumpă 
mamă”care a avut ca scop 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. Obiectivele propuse au fost să participe activ la activităţile 
propuse confecționând mărțișoare, felicitarea și darul dedicate mamelor, să cunoască tradiții și 
obiceiuri referitoare la aceste sărbători, să recite poezii și să cânte. 
 Ca și colaboratori am avut părinții și doamna bibliotecar Olaru Elena. 
 Activitățile au debutat cu prezentarea ppt a ”Legendei Mărțișorului” și  lectura de către 
doamna bibliotecară a ”Legendei Ghiocelului”. Astfel , copiii au aflat că mărțișorul este de pe vremea 
strămoșilor , de ce se poartă mărțișorul , ce semnificație au culorile folosite în șnur și  mai ales ,că la 
încheierea perioadei de purtat mărțișorul nu se aruncă ci se agață într-un copăcel aflând,când 
înflorește copăcelul, dacă vom avea un an bogat în roade. A fost o încântare pentru ei să 
confecționeze mărțișoare manuale așa cum  făceau și dacii. 

În cadrul orelor de Arte vizuale și abilități practice am realizat darul pentru  mămici care a 
costat într-un coșuleț obținut dintr-un pahar de carton de unică folosinți aplicând ca preocede 
tăierea și îndoirea și o cutiuță pe care am lipit o floricică 3d din  inimioare în care copiii au pus  
mamelor un mesaj scris de ei.  

La orele de educație muzicală am învățat cântecelele ”Primăvara ” și ” Mama” iar în cadrul 
orelor de comunicare au învățat poeziile ”Primăvara” și ”La mulți ani,mama!” . Cântecelele și poeziile 
au fost înregistrate și postate pe grupul clasei. 

În ultima zi am confecționat  felicitarea ”Ghiocei”. 
Fiecare mămică a primit și diploma ”Pentru cea mai bună mămică”. 
Pentru implicarea în desfășurarea proiectului copiii au primit și ei o diplomă. 
Pe tot parcursul proiectului s-au făcut fotografii și produsele realizate au fost expuse  în clasă. 

. 
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CHIFORIUC SIMONA LOREDANA 
   

                                         Mama, cel dintâi cuvânt 
 
 
 
 Cadru didactic: CHIFORIUC SIMONA LOREDANA   
 Clasa a II-a A 
 Unitatea Școlară: Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Brașov. 
 Tema activității: Felicitare pentru mama 
  Perioada de desfășurare: 1-8 martie 2022 
  Locul desfășurării: sala de clasă 
  Desfășurarea activității: 
      Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a 2 ore de arte vizuale și abilități practice și urmărește: 
- dezvoltarea sentimentelor de dragoste, de recunoștință și de prețuire a celor mici față de ființa cea 
mai dragă, MAMA. 
- promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei internaționale a femeii 
- realizarea de compoziții aplicative  și decorative reprezentând felicitare de 8 martie 
- stimularea creativității și a potențialului artistic al elevior. 
 
       Pentru realizarea felicitărilor s-au folosit următoarele materiale : coli A4 cartonate, foarfece, lipici, 
perforator ( diferite forme), carioci. 
        Fiecare copil, cu gândul la mama lui dragă, a realizat câte o frumoasă felicitare pentru mama 
folosind mai multe tehnici de lucru:  îndoire, decupare, lipire. 
 
        Pașii urmați în realizarea felicitării sunt: 
1. Îndoirea hârtiei cartonate pe jumătate 
2. Îndoirea hârrtiei colorate și realizarea modelululi pe margine 
3. Lipirea hârtiei colorate pe interiorul celei cartonate 
4. Srierea poeziei și a gândurilor pentru mama 
5. Decuparea inimioarelor 
6. Lipirea  inimioarelor 
7. Personalizarea felicitărilor 
 
        Noutatea activității a fost povestirea ,,Inimioare, inimioare’’ de Sarina Cassvan, care are ca scop 
întărirea sentimentelor de dragoste și respect față de mama. Activitatea s- a desfășurat frontal. După 
relatarea povestirii a avut loc o conversație cu scopul de a extrage mesajul pe care aceasta ni-l 
transmite. 
        La începutul lucrării aceștia au recitat poezii, și-au exprimat gândurile și sentimentele lor pentru 
mama  iar la finalul lucrării au intonat un cântecel. 
         Elevii au lucrat dirijați, îndrumați și corectați permanent de cadrul didactic. 
         Produsele obținute au oferit un feedback pozitiv activității, iar 4  dintre elevi au fost premiați. 
Felicitările au fost apoi dăruite mamelor. 
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Chiș Alina 

Titlul activității: Mama mea-comoara mea 

Clasa: a IV-a 

Prof.înv.primar: Chiș Alina 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ Mircea Eliade” Satu Mare 

Argument: 

Este impropriu spus „ argument”, deoarece mama, femeia nu necesită argumente sau motive pentru 

a fi celebrată. Cardinalul Mermillod spunea că mama este cea care poate înlocui pe oricine, dar al 

cărei loc nu poate fi luat de nimeni. Prin urmare, orice activitate dedicată mamei este, în mod 

natural, un succes atât pentru elevi, cât și pentru dascăl, dar mai ales pentru destinatarele muncii lor. 

Nu ne rămâne nouă dascălilor decât să apelăm la creativitatea noastră și a elevilor noștri pentru a 

genera momente memorabile și bucurie tuturor celor implicați. 

Desfășurarea activității: 

Ideea activității s-a născut la finalul lunii ianuarie, când o bătrână mamă, o bunică a fost ajutată 

printr-o acțiune caritabilă să aibă lemne de foc. Câțiva elevi din clasă, alături de tații lor au participat 

la tăierea, pregătirea și transportul lemnelor pentru bunicuță. Fascinați de energia lemnului, elevii au 

solicitat „ felii de lemn” pentru a le oferi tuturor mamelor din clasă un tablou inedit. Feliile de lemn 

au fost depozitate în sala de clasă, așezate pe calorifere pentru uscare, timp de mai bine de o lună. 

Pictarea s-a realizat în mai multe etape, lucrându-se cu grijă pentru a nu fuziona culorile. S-au folosit 

guașe, tempera și acrilice. După uscare ambele fețe ale lucrării au fost acoperite cu lac pentru o 

păstrare îndelungată. 
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Cicortaș Nicoleta 
 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nestor Porumb Tulca 

Profesor pentru învățământul primar: Cicortaș Nicoleta 

Clasa a III-a B 

Subiectul activităților: Mărțișoare și daruri pentru mama, ființa cea mai dragă! 

 

 

"Există o ființă minunată față de care vom rămâne întotdeauna datori: MAMA." (Nikolai Alexeevich 

Ostrovsky) 

 

Pornind de la acest citat, elevii clasei a III-a B ai Școlii Gimnaziale Nestor Porumb Tulca, au 
participat la diferite activități desfășurate pe parcursul primelor două săptămâni ale lunii martie 
2022. 

Activitățile au avut ca scop principal dezvoltarea relației copil-mamă; informarea elevilor cu 
modul în care se sărbătoreşte această zi în diferite părţi ale lumii, evidenţierea importanţei unei bune 
comunicări între copil-părinte pentru o viaţă cât mai armonioasă, dar şi cultivarea unor sentimente 
de apreciere și recunoștință față de mămici, bunici, mătuși și alte femei din jurul nostru. Prin 
produsele realizare elevii au putut să își dezvolte creativitatea artistică. 

Activitățile au constat  în prezentarea semnificației zilei de 8 martie și  a modului în care 
aceasta se sărbătorește în diferite părți ale lumii, prin intermediului unei prezentări powerpoint; 
realizarea unor mărțișoare, confecționarea unor buchețele de flori din hârtie, împărțirea unor 
floricele cu mesaj femeilor din jur, confecționarea unor cupe pentru cea mai bună 
mamă/bunică/soră/mătușă, descrierea mamei printr-o fișă de activitate specifică, împletirea hârtiei 
în vederea obținerii unor inimioare și a altor imagini 3D. 

Am ales să închei aceste actitivăți dedicate zilei de 8 martie prin realizarea unei felicitări 
speciale în care copiii au putut să își exprime recunoștinta pentru felul în care mamele lor le-au fost 
alături în acești doi ani mai dificili. În interiorul felicitărilor fiecare a mulțumit specific pentru felul în 
care au fost sprijiniți, iar pe exteriorul felicitării a fost imprimat următorul mesaj: La mulți ani! În anii 
în care au trecut, nu mi-ai fost doar mamă, ci și... profesoară, campioană la silabisit, șefă, prietenă, 
serviciu IT, dăruitoarea îmbrățișărilor, bucătar-șef, suporteră, căutătoare de obiecte pierdute, as la 
matematică, șefa curățeniei, purtătoare de mască, dozator de gel de mâini și te-ai descurcat de 
minune cu toate!            

Pentru toate materialele minunate utilizate la clasă vreau să mulțumesc în mod deosebit 
TWINKL ROMÂNIA. Mulțumim că existați! Sunteți un real ajutor!                                 
   La finalul activităților, elevii au fost recompensați și de asemenea, au primit diplomă pentru 

deosebita participare la Proiectul Național Educativ “MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT”, diplomă oferită 

de SMART EDUCATION ON. 

”Mama este începutul tuturor începuturilor.” – George Vieru 
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Cionca Oana-Adriana 
Mama și primi pași în viață 

 

Prof. înv. preș. Cionca Oana-Adriana 

                                                               Grădinița nr.1 P.P. Orșova 

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 ) 

Potrivit studiilor psihologice  , 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”, explică 

specialiștii , precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, 

constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 

caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 

protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite 

pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 

acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 

propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 

copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 

informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-

afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la 

viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă 

sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente 

majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 

acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
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consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 

sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin 

jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în 

devenirea sa ca adult. 

 În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării 

ulterioare a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la 

cerinţele grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, 

înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli. Studiile de psihologie 

educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de predare, utilizarea unor strategii de 

modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii. 

Pentru o bună educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu grădiniţa. Apreciem că buna 

cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, conjugată 

cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări permanente 

dintre familie şi grădiniţă, a unei îndrumări suficiente a familiei, reprezintă pârghii de bază în 

formarea personalităţii preşcolarului. De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o 

prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza 

modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi 

ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii. 

 În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor 

de a ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această 

situaţie, este necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui 

social al copiilor. Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta 

mai bine la mediul şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii 

care se comportă agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) 

prezintă o probabilitate crescută de a dezvolta probleme de comportament. Lucrurile nu se 

desfăşoară la fel în cazul tuturor copiilor. Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament 

energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim activităţi stimulative de epuizare „sănătoasă” a 

surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce măsură adulţii prezenţi în viaţa copilului 

oferă un model clar de autostăpânire. În multe cazuri, adultul are obligaţia de a se schimba întâi pe 

sine pentru a oferi copilului un model adecvat. 
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Ciotmonda Cecilia-Carmen 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

 TEMA ACTIVITĂȚII:,, Felicitare pentru mama” 

 CLASA/GRUPA:Mare  

CADRU DIDACTIC: Profesor  înv. Preșc.  Ciotmonda Cecilia-Carmen 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul Veseliei,,  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Ziua Mamei este o sărbătoare care nu poate să treacă fără să fie simțită și exprimată de 

către copii. Pentru a dezvolta sentimentul de dragoste față de ființa care le-a dat viață, am desfășurat 

o activitate practică în cadrul căreia am realizat o felicitare pentru mama. Preșcolarii au confecționat 

felicitări la centrul ,, Artă’’. Astfel, copiii și-au manifestat bucuria de a oferi în dar mamei o lucrare 

realizată de ei. Fiecare lucrare realizată a fost premiată, respectându-se următoarele criterii: 

finalizarea temei propuse. -realizarea estetică a ansamblului -evidențierea elementelor de 

originalitate -acuratețea lucrării În acest sens, copiii au primit recompense. 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

115 
 

 

CIUHAT ANCA 
Tema activității: ,,COȘULEȚE CU LALELE PENTRU MĂMICI DE PITICI!” 
Unitatea școală: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr. 9, GHERĂIEȘTI, Structură a ȘCOLII ,,MIHAI 
DRĂGAN,, , BACĂU  
Grupa mixtă ,,PITICII VOINICI!” 
 
TIPUL ACTIVITĂȚII: formarea și consolidarea de priceperi și deprinderi 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și societate 
SCOPUL: Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
FORMA DE REALIZARE: Individuală 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să execute exerciții de încălzire a mușchilor mâinii, conform indicațiilor; 

• Să aplice lalele de hârtie pe coșuleț, cu ajutorul educatoarei; 

• Să acopere suprafața coșulețului cu lalele de hârtie, pornind de la modelul vizualizat; 

• Să participe activ și cu interes la activitate. 
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, explicația, demonstrația, turul galeriei. 
MATERIAL DIDACTIC: coșuleț model, coșulețe de hârtie, lalele de hârtie decupate, lipici 
DURATA: 30 minute 
LOC DE DESFĂȘURAREA: sala de grupă 
 
Desfășurarea activității: 

I. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII: Asigur condiții optime de desfășurare a activității: aranjarea 

mobilierului, aerisirea sălii și pregătirea materialelor necesare. 

 

II. DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ 

1. Introducerea în activitate: se realizează sub forma de surpriză, copiii închid ochii, 

timp în care va fi adusă o lădiță cu coșulețe de hârtie, dintre care unul singur este cu 

flori, astfel copiii vor fi dornici să lucreze și ei coșulețe pentru mămici. 

2. Anunțarea temei: se anunță tema ,,Coșulețe cu lalele pentru mămici de pitici!” – 

lipire. 

3. Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: ,,Plouă ușor, să auzim! / Cu vârf de 

degete masa lovim. / Plouă mai tare, ploaia tot vine / Lovim cu degetele acum mai 

bine. / Tună departe, tună acum, / Batem cu pumnii: Bum! Bum! Bum! / Vreme 

frumoasă s-a făcut acum!” 

4. Executarea temei de către copii: Cu ajutorul coșulețului model, educatoare explică 

copiilor etapele de desfășurare a activității, primesc coșulețele și lalele de hârtie în 

cupe începând activitatea, se oferă indicații și ajutor pe toata perioada de lucru. 

5. Evaluarea: în final lucrările se evaluează oral, se fac aprecieri de valoare asupra 

propriilor lucrări, dar și a celorlalți copii, motivându-se afirmațiile prin metoda turul 

galeriei. 

 

III. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII: Activitatea se încheie cu aprecieri generale și individuale asupra 

modului de participare la activitate. Fiecare copil va oferi coșulețul cadou mămicii la 

plecarea acasă! 
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CÎRSTEA ROXANA-MĂDĂLINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: “DIN SUFLET PENTRU MAMA” 

GRUPA: MICĂ “ALBINUȚE” 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Preșcolar – CÎRSTEA ROXANA-MĂDĂLINA 

NUMĂRUL PREȘCOLARILOR: 15 copii 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA “COLIBRI”, CONSTANȚA 

 Dumnezeu ne-a  dăruit o mamă uimitoare,  
 O mamă, care este ca o floare.  
 Un sfânt legământ între cer și pământ, 

             I-a făurit zâmbetul din stele căzătoare și i-a învăluit  inima cu raze de soare. 
             Mama, fără a ne fi datoare, ne dă tot ce-n suflet are! 
 

ARGUMENT  

  Luna martie este prima lună a anotimpului primăvara când toată natura renaşte şi razele 

soarelui începe să ne mângaie uşor. În această lună se sărbătoreşte 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 “Din suflet pentru mama” urmărește 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’’. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

Preșcolarii grupei mici “Albinuțe” au desfășurat o activitate dedicată mamei, prin care am 

urmărit dezvoltarea recunoștintei față de mama. Ziua a început cu Întâlnirea de dimineață, în cadrul 

căreia, după parcurgerea etapelor de rutină (salut, prezență, calendarul naturii, împărtășirea 

emoțiilor), am descoperit împreună o cutie de la Zâna Primăvară cu inimioare din polistiren pe care 

erau reprezentate fotografiile mămicilor. Fiecare copil și-a recunoscut, prezentat și descris mămica. 

După această activitate, preșcolarii au pregătit pentru mamele lor un mic dar. Fiecare copil în parte a 

avut câte o floare din materialul ipsos pe care a pictat-o cu ce culoare a dorit. După ce florile pictate  

s-au uscat, în mijlocul acestora au lipit licheni de culoare galbenă. Florile au fost personalizate pentru 

băieți și fete (pe spatele florii a fost pictat, cu ajutorul cadrului didactic, o imagine reprezentativă – 

mama și fetița, mama și băiatul). 

Copiii au fost stimulați prin aprecieri individuale, prin aplauze și recompense. 
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Cîtcîrigã Adriana Luciana 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  “MAMA, CEL DINTAI CUVANT” 

 

CLASA/GRUPA:  Grupa mare 

 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Înv. Preșc. Cîtcîrigã Adriana Luciana 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Domeniul Estetic și Creativ – “Eu- fluviu de speranță,   iubire și dor, / 
Mama-nceputul, este izvor!” 
 

 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Formarea priceperii și deprinderii de a realiza creații artistice; 

• Stimularea creativității, sensibilității și a gustului pentru frumos. 

 

 

OBIECTIVE : 
 
      -  să efectueze exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor; 

- să respecte poziția corectă a corpului față de masa de lucru pentru o bună coordonare 
oculo-motorie; 

-  să  aleagă / selecteze  materialele adecvate pentru a realiza tema propusă; 

-  să numească scopul în care sunt folosite uneltele şi accesoriile de lucru; 

-  să  manifeste independentă şi perseverenţă în acţiune; 

-  să - şi exprime sentimente (de bucurie, satisfacţie, etc.) faţă de evenimentul  trăit; 

-  să păstreze curăţenia şi ordinea la masa de lucru. 
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Lucrări realizate în cadrul activităților Domeniului Estetic și Creativ 
 
 

                                                                         

             1.“Mărțișor pentru mama”                                     2.  “Cufărul viselor” 

 

                           

      3. “ Suport cu poză pentru biroul mamei”                         4.“Te iubesc, mami!”  
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Cnapic Andreea-Mihaela și Lupașcu Tatiana 

 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

Unitatea de învățământ: Grădinița „Pradisul Piticilor” 

Educatoare: Prof. Cnapic Andreea-Mihaela / Prof. Lupașcu Tatiana 

Tema activității: E ziua ta, mămica mea 

Grupa/nivel de vârstă: grupa mijlocie „Buburuzele”/ nivel I 

Elemente componente: DOS- Felicitări pentru mama- confecționare 

Scopul activității: Cultivarea sentimentului de dragoste, respect, grijă față de mame, precum și 

realizarea unor lucrări artistico-plastice exersând deprinderile de lucru însușite anterior. 

Obiective operaționale: 

• Să denumească corect materialele puse la dispoziție; 

• Să realizeze o lucrare individuală, utilizând diferite materiale și tehnici; 

• Să mânuiască corect materialele de lucru; 

• Să prezinte interes și participare pe durata întregii activități. 

Desfășurarea activității: 

Activitatea debutează cu un exercițiu de dezvoltare a empatiei, copiii împărtășind cu ceilalți 

momente frumoase alături de mama. Educatoarea conduce  discuția astfel încât copiii desprind 

mesajul zilei: “Mama, ființa cea mai dragă.”  

Educatoarea invită copiii pe rând, în față, unde sunt expuse fișe care ilustrează unele litere. Fiecare 

copil ia o fișă cu literă, urmând ca mai apoi împreună cu educatoarea să ordoneze literele astfel încât 

să obțină o propoziție: “” TE IUBESC, MAMA!”. Copiii sunt așezați în ordine în funcție de litera avută. 

Educatoarea surprinde momentul cu fotografii. 

Copiii se așează la măsuțe, observând și intuind materialele de lucru puse la dispoziție. Educatoarea 

anunță că urmează să confecționeze o felicitare pentru mama prin care să-și exprime dragostea față 

de ea. Îndrumați de educatoarea, copiii trec la îndeplinirea sarcinii de lucru. În timp ce lucrează, copiii 

audiază cântecul “Mama” de Andra Gogan. Educatoarea urmărește îndeaproape munca copiilor, 

intervenind dacă este cazul. 

Prin aceste activități copiii au înțeles importanța zilei de 8 Martie, au manifestat implicare și interes 

pe tot parcursul activității, aducând astfel zâmbet pe chipul mamei. 
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Cocolașiu Dorina 
TEMA  ACTIVITĂȚII-PROIECT EDUCAȚIONAL 

CADRUL DIDACTIC:Cocolașiu Dorina  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚINTIȘ                                            

                                        

                                     ,,Mama,ființa cea mai dragă” 

 

 ,,Mama este începutul tuturor începuturilor” 

 Grigore Vieru 

Argument 

                Ziua de 8 Martie este recunoscută ca sărbătoarea internaţională a femeii. Luna martie este 

prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să ne mângaie uşor. Pură 

coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. 

Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul 

univers nu ar exista.  

              Proiectul educaţional ,,Mama,ființa cea mai dragă!’’, se se va desfăşura în perioada 1- 8 

martie şi  urmărește 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 

➢ Cunoașterea semnificației zilei de 1Marie/8 Martie 

➢ Cultivarea sentimentelor de respect și dragoste față de mame 

 

Obiective: 

➢ Să cunoască semnificația zilei de 1 Martie/8 Martie 

➢ Să confecționeze mărțișoare și felicitări  

➢ Să învețe și să interpreteze cântece închinate mamelor 

 

Grupul țintă:elevii claselor CP-I-III 

Durata desfășurării proiectului:1-8 martie 2022 

Locul desfășurării proiectului:sala de clasă 

Resurse materiale:hârtie și carton colorat, lipici, foarfece,șabloane,carioci,creioane colorate,aparat 

foto 

Evaluare:floarea iubirii,fotografii,diplome,expoziție de mărțișoare 
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NR. 
CRT 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

Un mărțițor pentru mama mea 

➢ Confecționarea de mărțișoare  

 
Sala de clasă 

 

1 martie 2022 

    

   2. 

Legenda mărțișorului 

➢ Vizionare ppt-Legenda mărțișorului 

 
Sala de clasă 

 

2 martie 2022 

4. Mama,ființa cea mai dragă! 

➢ Confecționarea de felicitări pentru 

ziua de 8 martie 

➢ Diplomă pentru mama 

 
Sala de clasă 

 

3-4 martie2022 

5. La mulți ani, mama! 

➢ Cântece pentru mama 

➢ Oferirea felicitărilor realizate 

Sala de clasă  

8 martie 2022 
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Constantinescu Diana Maria 
SIMPOZION NAȚIONAL - ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

FIȘA PROIECTULUI 

 

               ”Dumnezeu nu putea fi pretutindeni, așa că a creat mamele” Rudyard Kipling 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Poboru 

CLASA: a VII-a 

CADRU DIDACTIC COORDONATOR: Prof. Constantinescu Diana Maria 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT’’ 

SUBIECTUL LECȚIEI: MAMA- DĂRUIRE ȘI BUCURIE INFINITĂ 

DATA: 28.02 2022 

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE- Religie 

 

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 coincidență 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 urmărește dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa 

cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

 

COMPETENȚE URMĂRITE: 

➢ Promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii; 
➢ Dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor pentru a deveni păstrători și purtători ai 

semificației acestor zile; 
➢ Stimularea capacității creatoare a elevilor; 
 

MATERIALE FOLOSITE: 

➢ carton, fir alb și roșu, aracet, pensule, lipici, ornamente, firul de mărțișor. 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

S-au creat condițiile propice de lucru pregătindu-se materialele nesesare. Am purtat discuții 

despre anotimpul pe care îl așteptăm și schimbările care au loc în natură, dar și despre importanța 

zilei de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, cât de indispensabilă este mama pentru fiecare 

persoană.  

 Împreună cu elevii am hotărât să confecționăm mici daruri pentru cele mai importante ființe 

din viața fiecăruia. Vom încerca să compensăm efortul depus de mamele noastre, pentru a le 

însenina și bucura ziua.Elevii au primit instrucțiunile de folosire a materialelor, dar și tehnica de 

realizare.  
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Am asigurat un climat adecvat desfășurării orei prin audiere de melodii dedicate mamei. 

La finalul orei am făcut aprecieri colective și individuale asupra modului de lucru și a 

interesului arătat, tuturor elevilor oferindu-le diplome de participare. 

 

EVALUARE:  

Fotografii cu materialele elevilor și promovarea activității pe rețele de socializare.    
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CORBEANU GABRIELA 
Mama, cel  dintâi cuvânt 

 

Clasa : a III-a B 

Cadrul didactic: CORBEANU GABRIELA 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „ Manolache Costache Epureanu” Bârlad 

Tema: Cadou pentru mama mea   

Tip de activitate: Formarea de priceperi și deprinderi 

 Scop: Stimularea expresivității și creativității prin activități artistico-practice 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Activitatea s-a realizat pe parcursul a trei etape. La  început am amintit  de anotimpului 

renașterii, primăvara. Copiii au cântat cântece despre primăvară, apoi au realizat un tablou pentru 

mama: „Creanga înflorită”. În a doua oră, ei au realizat portretul  mamei. Fiecare copil a descris-o pe 

mama lui subliniind trăsăturile fizice și morale, apoi au conturat portretul mamei. În ultima etapă, 

elevii au realizat un buchet de flori pentru mama lor din hârtie colorată. În interiorul buchetului 

,copiii au scris un mesaj pentru mama lor.   

Elevii au lucrat cu drag și au realizat lucrări frumoase, deosebite pentru mama lor.  

Cadoul lor pentru ființa cea mai , mama, a fost  deosebit de frumos . Demonstrând  cât de 

mult o iubesc, elevii au dăruit mamelor  un cadou frumos, arătând astfel recunoștința și dragostea  

pentru ființa  care-i veghează mereu, mama. 
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CORBEANU OVIDIU 
 

Mama,  cel dintâi cuvânt 

 

1. TEMA: „MAMA, CEL DINTÂI CUVȂNT”  

2. CLASA: a IX-a 

3. CADRUL DIDACTIC:  CORBEANU OVIDIU 

 4. UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMȂNT: Liceul Tehnologic „ Al. I. Cuza” Bârlad 

 5. OBIECTIVELE:  

Cunoaşterea obiceiurilor de Ziua Națională a Mamei  

Realizarea unui poster tematic 

 6. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :  

 Profesorul va discuta cu elevii despre importanța zilei de 8 Martie, când se sărbătorește Ziua 

Națională a Mamei. Elevii au ca sarcină să aducă informații despre modul în care se sărbătorește Ziua 

Femeii în diferite zone ale țării, dar pot veni și cu informații suplimentare despre modul în care se 

sărbătorește această zi și în alte țări. Elevii au fost împărțiți în cinci grupe . Fiecare grupă a prezentat 

informații despre ziua de 8 Martie, Ziua mamei, a descries  obiceiurile care se respectă  în această zi, 

a vorbit despre semnificația mărțișorului, legenda mărțișorului. 

 La finalul activității elevii  au realizat planșe cu diferite informații despre această zi și au 

realizat un tablou al recunoștinței  pentru mama, ființa cea mai dragă, arătând ce reprezintă pentru 

ei mama. 
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CORCODEL MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII : ,,Mama, îngerul meu pe pământ !” 

CLASA: a VI-a 

CADRU DIDACTIC: Corcodel Mariana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic ,, Clisura Dunării” Moldova Nouă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

                            

ARGUMENT 

,,Mama este începutul tuturor începuturilor. ” Grigore Vieru 

Scopul proiectului: Realizarea unor activități care vizează creativitatea de orice tip, înțelegerea rolului 

mamelor în societate și în educația copiilor, dezvoltarea dragostei față de ființa care le-a dat viață. 

Obiective: 

Cunoașterea importanței mamei în societate; 

Cunoașterea insemnătății zilei de 8 Martie; 

Realizarea de lucrări originale, folosind materiale naturale ( pictură, colaj ); 

 

Activități: 

1.Recitarea de poezii dedicate mamei. 

2.Expoziție cu lucrările elevilor. 

Resurse: 

Umane: elevii clasei a VI-a 

Temporale: 2 ore  

Materiale: acuarele, pensule, frunze, fructe, crenguțe,bloc pentru desen,lipici; 

Produs final: expoziție de creații plastice ( pictură, colaje, ornamente); 

 

Desfășurarea activității: 

Etapa 1. În deschiderea activității elevii recită poezii . 

Etapa 2. Realizarea sarcinilor de lucru ( la alegere: pictură, colaj, ornament). 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

130 
 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

131 
 

 

Costachi Andra-Anamaria 
,,FELICITARE PENTRU  MĂMICA MEA” 

Prof. Costachi Andra- Anamaria 

Grădiniţa cu Program Săptămânal Nr. 49, Brăila 

 

 

Activitatea ,,FELICITARE PENTRU MĂMICA MEA”  s-a desfăşurat pe data de 7 Martie 2022 în sala de 

grupă. La această activitate au participat un număr de 18 preşcolari din  grupa mică ,,Albinuţele”. 

Copii au fost foarte încântaţi de această activitate şi au participat cu mare interes. 

Pentru această activitate am folosit: hârtie colorată, lipici,foarfece, floricele colorate, foaie  cu mesaj  

text pentru mama, siluete mama şi copilul, acuarele, fundiţe.  

Cum se realizează? 

1. Decupează floricelele, silueta cu  mama şi copilul. 

2. Lipeşte silueta floricele  şi fundiţa  pe partea exterioară a felicitării. 

3. Lipeşte înăuntrul felicitării textul scris pentru mama. 

4. Amprentează palma copilului pictata  înainte cu acuarele în interiorul felicitării. 
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COSTEA IOANA CLAUDIA  
TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitare cu elemente naturale  

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: Costea Ioana Claudia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Lucreția Suciu”, Oradea 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

TEMA: propusă este în concordanță cu vârsta elevilor și cu importanța zilei de 8 martie 

SCOPUL: este de a întări valorile familiale și de a sărbători femeile importante din viața lor. 

Discipline/arii curriculare integrate: 

- Arte vizuale și abilități practice 

- Muzică și mișcare 

- Limba și literatura română 

OBIECTIVE: 

- Confecționarea unor felicitări  pentru cea mai importante femeie din viața lor, mama; 

- Lecturarea câtorva creații lirice proprii, despre mama; 

EVALUARE: 

- Expoziție cu lucrările copiilor; 

-Evaluare orală a creațiilor proprii. 

Cadrul didactic alături de elevii săi au discutat despre semnificația zilei de 8 Martie, au citit 

câteva poezii în care autorii au fost chiar ei, au interpretat cântece dedicate mamei cu ajutorul 

mijloacelor audio-vizuale și au confecționat felicitări din materiale naturale (muschi naturali și flori 

uscate) pentru femeile dragi din viața lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 
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Costea Selena 
Mama este totul! 

Prof. Selena Costea 
Școala Gimnazială nr.5 Galați 

 

„Nu mai există în lumea întreagă un alt izvor atât de adânc de dragoste statornică, puternică 

și nepieritoare decât acela din inima mamei.” (Felicia Hemans) 

Persoana cea mai importantă din viaţa unui copil este, fără îndoială, mama sa. Această primă 

relaţie dintre ei constituie „matriţa” biologică şi emoţională pentru oricare dintre relaţiile ulterioare 

ale actualui copil, viitor adult. O relaţie normală mamă-copil, construită pe experienţele comune, 

repetitive, din copilărie, prefigurează o bază solidă, durabilă, pentru viitoarele relaţii. În familie, în 

interiorul cercului intern de relaţii intime, rămânem legaţi unii de ceilalţi prin intermediul unui 

„adeziv emoţional” numit generic iubire. Gestul de a lua copilul în braţe, de a-l legăna, de a-l hrăni, de 

a-l privi cu atenţie, de a-l săruta şi alte gesturi afective asociate îngrijirii lui, indiferent de vârstă, sunt 

factori de constituire ai legăturii emoţionale.  Această legătură este ca un fluviu de emoții ce nu se 

oprește și care se revarsă dinspre mamă spre copil, ajutandu-l astfel pe cel mic să învețe ce este 

iubirea.   

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima întocmai importanța mamei în viața fiecărui 

copil. Mama este zâmbet, mama-i mângâiere. Mama e alint, mama-i dezmierdare. Mama e jertfă, 

grijă, încredere și sprijin. Mama este cea care ne iubește necondiționat, e prima învățătoare, e 

începutul tuturor timpurilor. Mama este totul! În semn de prețuire, cei mai mici dintre elevi (clasa 

pregătitoare și clasa I A) de la Școala Gimnazială nr.5 Galați au realizat, pentru mămicile lor, felicitări 

pe care le-au oferit pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii.         Activitatea s-a realizat la școală, 

cu discreția necesară, iar emoțiile au fost puternice. Efortul a fost mare, întrucât a fost prima 

felicitare pe care au scris-o în limba engleză. Ziua Mamei este sărbătorită în întreaga lume cu același 

cumul de sentimente: iubire, prețuire, recunoștință și apreciere. Cu mânuțele tremurând de emoție 

și mândrie, copiii s-au străduit pentru ca surprizele lor să aducă lacrimi de bucurie în ochii mamelor. 

Și au reușit! Au învățat și au repetat, cu atenție, clasica urare, rostită din suflet: „Happy Mother´ s 

Day! I love you, mom!”  
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Coșer Dana 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Un tablou pentru mama” 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. pentru înv. primar Coșer Dana 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice (AVAP) 

DOMENIUL INTEGRAT: Muzică și mișcare (MM), Educație civică  

EFECTIVUL DE ELEVI: 28 elevi 

DURATA: 45 minute  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 Activitatea defășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Mamei, a debutat cu o scurtă discuție 

despre cea mai importantă ființă feminină din viața noastră, și anume, mama. Discuția s-a bazat pe 

importanța acestei persoane în viața noastră, sentimentele pe care le avem pentru ea, precum și 

semnificația zile de 8 Martie.  

 Școlarii clasei a III-a A au realizat cu această ocazie un dar pentru mama. Acest dar a constat 

în realizarea unui tablou, utilizând diferite materiale aflate la îndemâna oricărui copil: farfurie de 

carton, șablon, foarfecă, lipici și materiale utilizate în activitatea de pictură (acuarele, pensule, pahar, 

mușama, cârpă etc).  

 În cadrul acestei activități s-au utilizat diferite tehnici de lucru (decupare, lipire, tehnica de 

pictură), precum și materiale didactice specifice vârstei, atractive și interesante.  

 Elevii au fost îndrumați permanent de cadrul didactic de la clasă, aceștia respectând pașii de 

lucru și finalizând lucrarea în intervalul de timp specificat. 

 Pe parcursul activității, elevii au audiat și cântat diferite cântece specifice vârstei școlarilor și 

evenimentului celebrat.  

 La finalul activității, elevii au vizualizat lucrările tuturor copiilor, realizând aprecieri verbale și 

observând nivelul de finalitate, respectarea temei propuse și a pașilor indicați de către profesor.  
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Coteț Eugenia Iuliana 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,G-RAL D. DĂMĂCEANU,, COSMEȘTI JUD. GALAȚI 

PROF.ÎNV.PREȘC. COTEȚ EUGENIA IULIANA  

Grădinița cu P.N. Nr.1 Furcenii Noi 

Activitatea "MAMA, CEA  MAI  DE  PREŢ  FIINŢĂ"  
 

SCOPUL: Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei internaţionale a femeii.             

Grupul ţintă: mămicile preșcolarilor, grupă combinată. 

Locul de desfăşurare: sala de grupă. 

Perioada derulării activităţii: 8 martie 2022 

Responsabil :  Prof. Înv. Preșc. Coteț Eugenia Iuliana 

OBIECTIVE: 

Preșcolarii şi mămicile: 

* Să dovedească cât de bine se cunosc; 

* Să participe activ la activitatea propusă; 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr 

crt 

                    Activitatea Loc 

desf 

Data/ 

ora 

Responsabil 

1. Mama, cea mai minunată fiinţă!-Activitate comună 

mame-copii. 

Sala de grupă 

  

8.mar. 

2022 

1050-1200 

Educ.Coteț 

Eugenia 

 

   

      Copiii şnuruiesc felicitările pe care le-au pregătit pentru mămici în timp ce mămicile vor 

realiza un cvintet despre copilul lor.(Li se explică metoda şi se exemplifică cu un cvintet 

realizat frontal cu toată grupa “Primăvara”. 

De asemenea felicitările copiilor conţin, pe o parte, un cvintet despre mama, iar pe cealaltă 

parte a felicitării, au imprimat mânuţa cu acuarela la ora de desen. 
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COTÎRŢĂ CAMELIA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!” 

CLASA/GRUPA: CLASA I A 

CADRU DIDACTIC: prof. COTÎRŢĂ CAMELIA 

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

 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

         Activitatea s-a desfăşurat pe o perioadă de o săptămână. 

         Am prezentat un material Power Point din care copiii au înţeles importanţa mamei ca 
persoană pentru noi, semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii ( de ce această zi este 
internaţională). Am vizionat povestea,, Tu eşti mama mea!” şi am desprins învăţătura. 

         Am realizat o frumoasă felicitare. Fiecare a colorat-o cum a simţit, toate au ieşit minunat. 
Fiind mici, doamna ne-a pregătit şabloane pe care noi le-am decupat cum am putut mai bine, apoi 
le-am lipit pe carton colorat şi le-am colorat foarte frumos.A ieşit ceva…oau!!! 

          Am pictat chipul mamei. Ce a ieşit, nu vă putem spune! Le-am realizat părul din flori 
multicolore, pe care le-am colorat şi le-am decupat, apoi le-am lipit pe chipul mamei realizat în 
creion. Portretele le-am pus în aplicaţia Padlet. În loc de numele nostru ne-qam semnat cu un 
nume de erou şi am lăsat mămicile să ghicească: al cui este chipul, cine l-a realizat. Important este 
că fiecare mămică şi-a recunoscut chipul, mai greu, în planşele realizate. A fost sub formă de 
concurs. Am câştigat toţi locul I şi am primit diplome pe care le-am oferit mamelor. 

          Din hârtie colorată am realizat orhidee pe care le-am pus frumos într-un ghiveci cu pământ. 
Arătau ca nişte adevărate orhidee exotice. 

         Am pregătit o mare surpriză: o scurtă serbare la sfârşitul căreia le-am oferit cadourile 
pregătite. Am învăţat câte o scurtă poezie, am recitat-o în faţa doamnei învăţătoare care ne-a 
filmat. Doamna a aşezat aceste recitări într-o frumoasă filmare folosind aplicaţia Canva, pe care a 
trimis-o mamelor noastre pe grup, alături de fotografiile făcute cu noi, în care le oferim cu drag 
ceea ce am realizat pentru ele. 

         Mămicile noastre au fost emoţionate,încântate de surpriză şi ne-au oferit dragostea lor, 

printr-un pupic. 
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Covrig Mariana Eliza 
Tablou pentru mama 

Activitate practică 

               Pentru ziua de 8 martie am realizat  împreună cu elevii tablouri pentru mame. Am pregătit 

materialele de lucru : cartoane albastre, bețe de lemn, acuarele, creioane colorate, pensule, foarfece, 

pistol de lipit, rezerve de silicon , lipici și  floricele din hartie pe coli A4. După pregătirea materialelor 

acestea au fost distribuite fiecărui copil în parte și ne-am apucat de treabă.  

              Elevii au pictat cele 10 bețe de lemn în alb și roșu, ele reprezentând rama tabloului. După ce 

acestea s-au uscat,  le-am lipit eu cu ajutorul pistolului de lipit pe cartoanele albastre. În acest timp 

copiii au decupat floricelele de pe colile A4, floricele pe care și le-au ales după preferințe. Au decupat 

și chipul mamei pe care ulterior l-au colorat și lipit pe tablou.După aceasta au lipit floricelele 

decupate , ele reprezentând părul mamelor. Fiecare copil a ales lungimea părului din flori după cum 

au mamele lor .Au avut ca model un tablou realizat de mine după care s-au inspirat.  

             Singurele mele cerințe au fost, ca de obicei: să lucreze îngrijit și evident să finalizeze lucrarea 

cu drag. Am oferit ajutorul meu celor care l-au solicitat dar marea majoritate au preferat să lucreze 

fără ajutor motivând că se vor strădui să facă singuri pentru mămicile lor iubite.  Copiii au fost mândri 

de lucrările lor și nerăbdători să le dăruiască . Am primit poze și filmări video de la copii pe Whatsapp 

cu momentul când au dăruit tablourile pentru a vedea reacția mămicilor. Acestea au fost foarte 

încântate ba chiar am văzut și lacrimi de fericire pe chipurile lor mândre de copiii lor. 
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CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 
PROIECT DIDACTIC 

 
Propunător: Prof. înv. preșcolar CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 
Grădinița Cu P.P. Nr. 3 Drobeta Turnu Severin 
Nivelul II 
Data: 07.03.2022  
Tema săptămânală: „Familia mea” 
Tema zilei: „O floare pentru mama mea!” 
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi 
Mijloc de realizare: Activitate practică- confecționare 
Forma de realizare: frontală, pe grupuri 
Scopul activităţii: 
   - educarea atitudinii pozitive faţă de muncă; 
   - formarea de priceperi şi deprinderi practice; 
   - stimularea creativităţii copiilor. 
Obiective operaţionale: 
   - să mânuiască corect materialele necesare pentru realizarea lucrării, exersând coordonarea psiho-
motorie; 
   -  să-şi consolideze deprinderea de a lipi, de a tăia, de a îndoi...; 
    - să realizeze o lucrare practică originală; 
   - să îndeplinească cerinţele educatoarei, dezvoltându-şi spiritul creativ. 
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
Material didactic folosit: hârtie glasată, hârtie creponată, foarfecă, lipici, bețe de frigărui. 
Material bibliografic: 

1. Curriculum pentru educația timpurie (2019), Ministerul Educaţiei Naţionale; 
2. Petricică, M. Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de copii, (1997),  

Bucureşti, E.D.P. 
 
Structura activităţii 

- Moment organizatoric 
Se vor crea condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului, ocuparea locurilor de către copii şi controlarea ţinutei acestora. 
- Captarea atenţiei 

Va fi stimulat interesul copiilor pentru activitea propusă, printr-o scurtă conversaţie despre 
Ziua Mamei. 

Se vor explica câteva tehnici  de confecționare a florilor. 
Se va anunţa tema. 

- Desfăşurarea activităţii 
            Copiii vor trebui să îmbrace bățul cu hârtie creponată, apoi vor tăia fâșii din hârtia glasată și 
vor forma petalele zambilei. 
            Educatoarea va demonstra modul corect de lucru, insistând asupra criteriilor după care va fi 
evaluată lucrarea. Ei vor trebui să folosească corect pasta de lipit, să aşeze elementele decorative 
corespunzător şi să respecte timpul afectat activităţii.  
           Fiecare copil va primi materialele necesare confecționării unei zambile, urmând ca la finalul 
activităţii educatoarea să aşeze zambilele pe o machetă cu flori. 
          Copiii îşi vor demonstra imaginaţia şi creativitatea, folosind materialul didactic pus la dispoziţie. 
Copiii vor fi îndrumaţi de educatoare, aceasta ajutând pe copiii care sunt mai timizi sau pe cei care 
întâmpină greutăţi. 
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          În timpul desfăşurării activităţii se va folosi un fond muzical adecvat. 
- Încheierea activităţii 
          Se va aprecia participarea copiilor la activitate şi modul lor de comportare în timpul acesteia. 
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Cristea Roxana Ioana 

 

La mulți ani, mămico! 

 

Chiar dacă suntem mici, am sărbătorit cu mare bucurie ”Ziua Mamei”. Ne-am pregătit pentru 

această zi specială mult.  

Am încercat din răsputeri să o surprindem pe mama cu minunate cadouri.  

Astfel, noi, elevii clasei pregătitoare J, de la Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara, am realizat 

următoarele lucrări artistice:  

• Buchet de flori ( materiale necesare: flori perforate, hârtie verde, bețe de frigărui, hârtie 

colorată, foarfecă, lipici) 

• Rama foto (materiale necesare: acuarele, pensule, bețe de lemn/ bucăți de carton, lipici) 

• Felicitare ( Materiale necesare: carioci, foarfecă, lipici, inimioare decupate, coli colorate, 

carton colorat) 

• Tablou ”Vaza cu flori” ( materiale necesare: flori perforate, de diverse dimensiuni, culori și 

forme, carton colorat, carioci, foarfecă, lipici) 

Bineînțele, nu au lipsit nici mesajele personalizate, pe care le-am spus cu multe emoții. Vi le 

transmitem pe cele mai simpatice: 

• ”O iubesc pe mami pentru că îmi face patul” 

• ”O iubesc pe mami pentru că îmi face prăjiturica preferată” 

• ”O iubesc pe mami mai mult decât crede ea” 

• ”O iubesc pe mami pentru că se joacă cu mine pe calulator” 

• ”O iubesc pe mami pentru că citește cele mai frumoase povești” 

 

Mama e doar una, cea mai bună din lume! 

 

Prof. Înv. Primar,  

Cristea Roxana Ioana 
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Crivoi Mihaela 
Mama, cel dintâi cuvânt 

Crivoi Mihaela 
 
Tema activității:” Mama, cel dintâi cuvânt” 
Clasa : Pregătitoare B 
Cadru didactic: Crivoi Mihaela 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Lețcani, Iași 
Scop: Conștienizarea importanței zilei de 8 martie 
Desfășurarea activității: 
În data de 8 martie 2022 am realizat o abordare interdisciplinară valorificând cunoștințele de la 
diferite discipline și realizând mici cadouri pentru mămici. 
La ora de Comunicare în limba română am învățat o poezie despre mama după care am scris un 
mesaj pentru cea mai iubită ființă din viața copilașilor. 
La ora de Matematică și explorarea mediului am adunat floricele pentru mama și am format un 
buchețel de 31 de flori colorate. 
La ora de Arte vizuale și abilități practice am realizat mărțisoare pentru mama și felicitări. 
Participând la aceste activități didactice, elevii și-au însușit competențele specifice disciplinelor , dar 
au reușit să-și exprime clar, coerent și creativ sentimentele de respect, de admirație pentru mămici.  
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CROITORU IULIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama, cel dintâi cuvânt”  
CLASA/GRUPA: a II-a  
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar CROITORU IULIA-MARIA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Barcea, jud. Galați 
DATA: 07.03.2022 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Mama este ființa cea mai dragă fiind centrul universului copilăriei, de aceea „mama” este cel 
dintâi cuvânt rostit.   

Activitatea ,,Mama, cel dintâi cuvânt”, s-a desfăşurat pe data de 7 martie 2022 şi a urmărit 
dezvoltarea și manifestarea sentimentului de dragoste în rândul elevilor, faţă de fiinţa cea mai dragă, 
mama. 

Pregătirile pentru ziua de 8 Martie au început cu învățarea a două cântecele dedicate mamei, 
„De ziua ta, mămico” și „Un cuvânt: mama”.  

Activitatea practică a fost reprezentată de realizarea de către elevi a unui tablou pentru 
mama prin desen (tehnica: linia modulată). Astfel mamele au avut prilejul de a primi de 8 Martie de 
la copiii lor câte o surpriză realizată cu mult drag de ei.  

Am purtat câteva dicuții preliminarii despre semnele care vestesc anotimpul de primăvară, 
semnificaţia culorilor din aţa mărţişorului, florile care vestesc venirea primăverii, primele păsări care 
se reîntorc în luna martie. 

Pentru realizarea tabloului s-au utilizat următoarele mijloace didactice: creioane colorate sau 
carioci și șablonul imprimat. 

În partea a doua a activităţii, elevii au fost filmați și au cântat cele două cântece învățate 
dedicare mămicilor („De ziua ta, mămico” și „Un cuvânt: mama”), apoi filmulețul a fost încărcat pe 
grupul clasei pentru a fi vizionat de mamele elevilor. 
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Curta Andreea și Petruț Georgeta 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama,cel dintâi cuvânt” 

CLASA/GRUPA: a III-a Step By Step 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Andreea Curta/Prof. înv. primar Georgeta Petruț 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia 
   

 ARGUMENT: 

Ziua de 8 Martie este prilejul cel mai potrivit pentru a ne reaminti dragostea ce o purtăm 

celei mai dragi ființe și de a-i mulțumi pentru toată strădania, sacrificiul, răbdarea și nemăsurata 

iubire cu care ne împresoară zi de zi. Din acest motiv, în cadrul activității „Mama, cel dintâi cuvânt”, 

elevilor  clasei a III-a Step by Step li s-a propus să își pună la treabă mințile luminate și mâinile dibace 

pentru a încropi un colaj deosebit pe care să îl ofere mamei lor. 

 SCOP: 

 Sărbătorirea zilei de 8 Martie într-un mod activ și plăcut, precum și reamintirea importanței 

mamei în viața noastră oricât de mici sau mari am fi.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Pentru început, în vederea captării atenției și a pătrunderii în tema zilei, elevii au avut de 

rezolvat un rebus online care face referire la membrii familiei și la denumirile lor (de exemplu: Tatăl 

mamei tale este … tău). Pornind de aici, copiii au fost anunțați că în cadrul acestei activități vor 

completa o fișă de lucru care constă în desenarea portretului mamei lor și unirea acestuia cu calități 

pe care aceasta le deține, calități care vor fi precizate ca o încadrare a portretului. De asemenea, 

pentru a le oferi mămicilor un cadou neprețuit, vom crea un colaj care va fi înlocuitorul unui minunat 

buchet de lalele. 

 Pe tot parcursul desfășurării activității practice ambianța clasei a fost înviorată de un colaj de 

cântece pentru mama, ocazie cu care elevii au fredonat melodiile pe care deja le cunoșteau. Aceștia 

s-au dovedit a fi încântați de surpriza pe care urmau să o realizeze mamei lor, iar pentru produsul 

finit și pentru modul de lucru impecabil au primit diplomele mult prețuite.  

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

148 
 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

149 
 

 

DASCĂLU SILVIA                                       
MAMA - CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA-CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA A II-A B 

CADRUL DIDACTIC: DASCĂLU SILVIA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, GALAȚI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

          Cu prilejul zillelor de 1 și 8 Martie, școlarii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială Nr.33, Galați, 

coordonați de doamna profesor pentru învățământ primar, Dascălu Silvia, au desfășurat diverse 

activități tematice care au fost fotografiate , înregistrate și transmise pe grupul clasei de Facebook 

spre vizionare de către mămici și bunici. Mai mult decât atât, acestea au primit în dar de la micuți 

produsele muncii lor sub formă de mărțișoare, flori, coșulețe cu flori și felicitări. Fiecare elev a recitat 

cu emoție în glas  versuri dedicate zilei mamei și i-a transmis acesteia urări specifice. Micii școlari au 

intonat trei cântecele tematice și au dansat pe melodia cântecului ,,Samba florilor,, , într-un decor 

special, cu baloane și  flori confecționate de ei pe băncuțe, în semn de prețuire și recunoștință pentru 

ființa cea mai dragă. 

              Efortul micuților a avut un impact deosebit asupra ființelor dragi,  mamele și bunicile lor, care 

au fost profund impresionate și au apreciat talentul, abilitățile și implicarea acestora în activități, 

întrucât au lucrat cu drag și și-au valorificat creativitatea și spontaneitatea.  

            La finalul activităților elevii au fost răsplătiți pe măsură pentru efortul lor cu diplome și 

,,mărțișoare dulci’’. 

              Proiectul ,,Mama-cel dintâi cuvânt,, s-a dovedit a fi o provocare pentru copilași, deoarece i-a 

implicat în activități la care au participat cu interes, cu emoție și cu multă dragoste, deoarece, după 

cum spun versurile cântecului, mama:  

                         ,,E-un cuvânt care-mi dă putere mereu, 

                           Un cuvânt care nu mă lasă la greu. 

                           Numai două silabe gemene sunt, 

                           Dar sunt fără egal pe pământ. ,, 
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DĂGĂU NICOLETA 
PROIECT    EDUCAŢIONAL 

                                       Responsabil  proiect : 

                                                              Prof.înv. primar : DĂGĂU NICOLETA COSMINA   

    

                                                               MARTIE 2022                                                                     

            

 

                                                                    ..                                                        

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 ,,MAMA ,SCUMPA MAMA!’’, se se va desfăşura în perioada 4- 8 martie 

şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă 

de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

 

        SCOPUL: 

 

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

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 

mamei. 

 

     OBIECTIVE: 

 

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

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al școlarilor; 

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

semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

⮚ Elevii şi mămicile: 

⮚ * Să dovedească cât de bine se cunosc; 

⮚ * Să participe activ la activităţile propuse;        
                                      

DURATA  PROIECTULUI:  1-7 martie 2022 

RESURSE: 

a) umane:     Cadre  didactice,Elevi  ; 

b) de  timp:   1 saptamana    
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    MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori.fise 

 

Evaluarea activităţii: 

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

      

                          DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

 

   1 ,,Mărţişor din suflet de copil” 

- expoziţie de mărţişoare şi 

felicitări; 

holurile şcolii  

    1 Martie 2022 

   2 

 

🏵 Micii  actori- 

program artistic                                                                  

 

Sala de clasă 

 

     5 Martie 2022 

   3                                                                             

Mama, cea mai minunată 

fiinţă!-Activitate comună 

mame-copii(anexa 1) 

Sala de clasă      7 Martie 2022 

 

  

  Responsabil  proiect : 

Prof.înv. primar : DĂGĂU NICOLETA COSMINA 
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Dăscălașu Mariana 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama  ființa cea mai dragă” 

CLASA/GRUPA: a IV-a A 

 

CADRU DIDACTIC: Dăscălașu Mariana 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
              ,,Mama mereu a fost cea care a inspirat scriitorii, sculptorii, pictorii, muzicanţii și marii 
creatori ai lumii. Mama este cea mai apropiată fiinţă care se contopește cu timpul care nu are preţ și 
nici nu poate fi înlocuită.” 

    Prin tema activităţii am dorit să evidenţiez încă o dată importanţa și frumuseţea pe care o 
adeverește acest cuvânt. Aș dori să menţionez că indiferent de vârstă, fiecare întâmplare din viața 
noastră o pornim cu gândul la mama. Imaginea fiecărei mame este o icoană, care este cea mai 
frumoasă și înţeleaptă persoană pe care o cunoști, datorită căreia obţinem toate succesele în viaţă, 
mama  este cea mai adevărată și mai bună ființă de pe acest pământ. 

 

SCOP : Dezvoltarea creativității prin realizarea unor felicitări, texte având ca temă mama. 

OBIECTIVE : 

❖ Realizarea unei felicitări pentru mama; 
❖ Realizarea unor texte despre ființa cea mai dragă; 
❖ Dezvoltarea creativităţii și expresivităţii limbajului oral al elevilor printr-un joc de rol ,, Ce ne 

pregătește azi mama?”.  

                           

REZULTATE AŞTEPTATE : 

• Realizarea unor texte și felicitări cât mai creative ; 

• Înțelegerea efortului depus de mamă pentru creșterea armonioasă a fiecărui copil. 
 

REZUMATUL ACTIVITĂŢII : 

         La începutul activității s-a discutat cu elevii despre ființa cea dragă din viața noastră, mama. S-au 

citit versuri dedicate mamei, apoi fiecare elev a scris câte un text despre mama lui, așa cum o vede și 

o simte lângă el. După ce s-au citit textele, am observat în vocile lor emoția citirii textelor, dar și 

dorința de a evidenția cât de minunată este mama lui.  

       Cu materialele pregătite și anume, carton de culoare roșie, hârtie creponată, floricele, inimioare 

elevii au început pregătirea felicitărilor pentru a fi dăruite mamei cu ocazia zilei de 8 martie. Textul 

felicitării a fost creat de fiecare elev, iar dorința de a ura mamei toate cele bune a creat o paletă de 

binefaceri și culori în micile texte. 
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            La finalul activității ne-am jucat jocul de rol cu tema ,, Ce ne pregătește azi mama? ” fiind o 

surpriză din partea acesteia. S-au format câte 10 perechi, mama – copil, apoi fiecare echipă a 

dezvoltat în cinci - șapte replici surpriza mamei . Au fost grupe care s-au gândit la un produs culinar, 

grupe care a povestit despre un cadou oferit de mamă când vin de la școală , o hăinuță nouă de care 

aveau nevoie, de un covoraș pentru gimnastică sau joc de societate, grupe care s-au gândit despre o 

plimbare alături de mamă în parc după un timp îndelungat sau grupe care s-au gândit la efectuarea 

temei supravegheați de mama așa cum se întâmpla în clasele mai mici. A fost un moment prielnic de 

a conștientiza nevoia de a o avea pe mama alături de ei. 
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DELIESCU  MARIA 
 

MAMA, CEL  DINTAI   CUVANT!!! 
                                                                 
      Prof. inv. primar, DELIESCU  MARIA 
                                                                       Clasa a IV-a,  
                                                                       Scoala Gimnaziala nr 2 Barcea 

 

 

 
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! 
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Deliman Alina 
TEMA ACTIVITĂŢII:  MAMA MEA, O PRIMǍVARǍ 

CLASA I 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 „Cine bate la fereastră?” de Vali Slavu. 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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DIACONU MARIANA 
DIN DRAGOSTE PENTRU MAMA 

 

                                                            PROF.ÎNV.PRIMAR DIACONU MARIANA 

                                     ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 “I.C.BRĂTIANU,CONSTANŢA 

     “Mama a fost prima mea întâlnire cu un înger”. Neale Donald Walsch 

         Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, în două etape, în intervalul 1-8  
Martie, unde au participat toţi elevii clasei a IV-a. Prima dată au confecţionat felicitări dedicate mamei, apoi 
au realizat un cadou dulce – borcanul de dulceaţă din petale de iubire.  

        Iniţial, am propus câteva activităţi şi, în urma discuţiilor cu elevii, aceştia au dorit să realizăm aceste 
două surprize pentru mame.  

        Pentru confecţionarea felicitărilor, elevii au folosit diverse materiale: hârtie colorată, hârtie glasse, 
creponată,  discuri demachiante, beţişoare, creioane colorate, fire de mărţişoare, inimioare din fetru de 
culori diferite, pastă de lipit şi capsator. Utilizând aceste materiale, au realizat un buchet de flori pentru 
mama,  dăruit din inimă. Câţiva dintre ei şi-au conturat mâna, apoi au decupat după contur şi au obţinut o 
mânuţă pe care au aplicat-o pe felicitare, simbolizând oferirea unui buchet de flori. În interior, au scris 
propria  urare de primăvară pentru mama. 

        Ideea borcanului de dulceaţă din petale de iubire a reprezentat o noutate pentru ei, o mare surpriză, 
motiv pentru care au lucrat cu nespusă plăcere. Ideea a fost preluată, însă fiecare elev a fost original în 
confecţionarea şi ornamentarea lucrării, precum şi a mesajelor scrise, din suflet pentru mama.  

         Pentru realizarea “cadoului dulce”, elevii au folosit următoarele materiale: un borcănel,  etichete – cu 
mesajul Dulceaţă din suflet pentru mama şi numele “producătorului”, răvaşe de diferite culori pe care elevii 
au scrise mesaje de mulţumire/dragoste dedicate devotamentului mamelor, stick-ere cu elemente de 
primăvară: fluturi, albine, flori, păsări, inimioare, steluţe, buburuze. Mesajele au fost introduse în interiorul 
borcănelului, iar celelalte materiale au fost folosite pentru ornamentarea, în exterior, a acestuia. Pentru 
legarea capacului, au folosit hârtie ornamentală de la buchete de flori şi au ataşat un mesaj, scris pe o 
inimioară, pentru mama. 

         Astfel de lucrări din domeniul artelor plastice sunt amuzante, relaxante şi educative pentru copii şi 
sunt făcute cu mult drag. De asemenea, sunt o formă de menţinere a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice 
primăverii – mărţişorul  fiind simbol al sosirii acestui anotimp, Babele, 8 Martie – zi dedicată mamelor din 
lumea întreagă, Mucenicii etc. 

         Am primit cu drag, feedback-ul din partea mămicilor, după ce elevii le-au dăruit acasă cu ocazia Zilei de 
8 Martie. Acestea au spus că a fost o surpriză extrem de plăcută şi “dulce”, le-au emoţionat mesajele scrise 
de copii; unele au spus că, în fiecare zi îl deschid şi citesc câte un mesaj, altele că-l vor păstra de acum 
încolo, ca amintire. 
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DINA DANIELA 
MAMA MEA , COMOARA MEA ! 

 
Prof. Înv. Preșc. DINA DANIELA 
Grădinița P.P. “Licurici” Ovidiu 

 
  

 
  TEMA ANUALĂ DE STUDIU : CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ? 
  TEMA SĂPTĂMÂNALĂ :„MAMA MEA, COMOARA MEA !” 
  TEMA ZILEI : „INIMIOARE, INIMIOARE NOI VĂ DĂRUIM !” 
  TIPUL DE ACTIVITATE : ACTIVITATE INTEGRATĂ-ADP, ALA1, ADE (DLC+DOS) , ALA2 
  FORMA DE ORGANIZARE :PE GRUPURI, FRONTAL 
  SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
    EDUCAREA SENTIMENTELOR DE DRAGOSTE, GRIJĂ ȘI RESPECT FAȚĂ DE MAME, PRIN REALIZAREA 
TEMEI PROPUSE, UTILIZÂND DIFERITE TEHNICI DE LUCRU.      
  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE : 
    ADP – ALA -ADE 
    ADP:  Întalnirea de dimineață : „De ce o iubesc pe mămica mea ?” 
              Rutine : „ Inimioara mea- i senină /Căci de dragoste e plină !” 
              Tranziții: „ De ziua ta, mămico !” 
    ALA1 : BIBLIOTECĂ :„ Mesaj pentru mama” – unește punctele 
                JOC RE ROL : „ Inimioare pentru mama ” - inimioare de turtă dulce        
                JOC DE MASĂ : „Mama, te iubesc!”  puzzel-uri   
                CONSTRUCȚII : „Casa noastră ”- piese lego 
     ADE : DLC+ DOS : Inimioare, inimioare noi vă dăruim! 
                 DLC : Lectura educatoarei : „ Inimioare, inimioare!  de Sarina Cassvan 
                 DOS : Felicitări pe mămici- confecționare                     
         
     Cea mai însemnată persoană din viața fiecăruia, primul cuvânt pe care îl rostim, cea care ne învață 
să iubim și să dăruim iubire este mama. Orice copil vede în mama lui o fiinţă măreaţă, puternică 
precum o stâncă în marea învolburată şi totuşi, în acelaşi timp, o fire blândă, o zână ce a coborât din 
tărâmul basmelor pentru a fi alături de el. La începutul primăverii, când natura învie, sărbătorim ziua 
mamei, moment în care copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă plenar în montaje 
literar-artistice, dans, 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 
 
   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. Mai întâi am analizat materialele şi le-am 
pregătit pentru utilizare.                 
  Le  spun copiilor ca a venit timpul să le spun și povestioara baiețelului care o iubea foarte mult pe 
mama sa. Povestea se numeste „Inimioare , inimioare ” de Sarina C.   Expun conținutul povețtii, 
folosindu- mă de mimica și gestica corespunzătoare  pentru a le trezii emoții copiilor și pentru a 
asigura motivația învățării. Copiii ascultă conținutul poveștii și în același timp urmăresc imaginile 
prezentate  care sunt  afișate la panou una câte una. Fixarea conținutului realizează prin metoda 
interactivă de grup CUBUL. 
    Activitatea următoare - DOS - „ Felicitare pentru mama ” 
              
                 Pe măsuțe se află felicitări din carton colorat , fotografii cu chipul lor , lipici , floricele și 
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inimioare din carton . 
                  Le  prezint materialele și le explic sarcinile de lucru pentru realizarea felicitărilor. Pe măsură 
ce  termină lucrarile , ele sunt  expuse pe panou . 
                   La finalul activitătii, copiii au oferit mămicilor felicitările și pe grupul de whatsApp al grupei, 
au primit  un scurt moment de cântecele, poezii și dansuri pregătite special pentru mămici .   
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Dinescu Daniela Mihaela 
 

TEMA  ACTIVITĂȚII: Cu drag, pentru mama! 

CADRU DIDACTIC: Dinescu Daniela Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia 

DATA: 8.03.2022 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă 

NUMĂR PARTICIPANȚI: 27 elevi 

DURATA ACTIVITĂȚII: 2 ore 

OBIECTIVE:  

-să desprindă, din diverse materiale, semnificația zilei de 8 Martie; 

-să exprime, prin intermediul artelor, propriile sentimente; 

-să manifeste creativitate în realizarea lucrărilor plastice; 

-să participe cu interes la activitate 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

     Activitatea a debutat cu urmărirea/lecturarea unor materiale, ce prezintă semnificația zilei de 8 

Martie, precum și însemnătatea acesteia la nivel internațional. Astfel, au aflat despre începuturile 

celebrării femeilor, dar și despre modalitățile inedite în care sunt sărbătorite acestea în lumea 

întreagă. 

     Cu multă emoție în glas, copiii au înregistrat câte un mesaj video. Au dorit astfel să le 

mulțumească mamelor  și să le transmită, din suflet, cele mai frumoase gânduri.  La acestea s-a 

adăugat și o urare muzicală. 

     Și pentru că le place foarte mult să se exprime artistic, au realizat două lucrări, prin care au dorit 

să arate dragostea  și aprecierea ce le-o poartă mămicilor. Au colorat, decupat și asamblat, cu multă 

migală și atenție, pentru a obține cele mai reușite lucrări. 

     Activitatea s-a dovedit a fi una extrem de plăcută pentru copii, cu multe satisfacții și nenumărate 

zâmbete!  
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DOBRANICI CONSUELA 
 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

Data: 8 martie 2022 

Unitatea de invățământ: SC. GIMNAZIALA NR. 86 

Prof. înv. preșcolar: DOBRANICI CONSUELA 

Grupa : mare 

Domeniul de activitate : Om si Societate 

Categoria de activitate: Activitate practica 

Tema activității : FELICITĂRI PENTRU MAMA 

Mijloc de realizare: imbinare si lipire 

Tipul activității: consolidare de priceperi si deprinderi 

Scopul activității : Consolidarea deprinderilor tehnice însușite anterior; 

                                Dezvoltarea simțului estetic si a imaginației creatoare. 

Obiective operaționale :  

*  Să recunoasca materialele de lucru, denumind cel puțin două dintre ele ; 

*   Să lipeasca parțile componente ale felicitării, respectând ordinea indicată de educatoare si 

tehnica de lucru; 

*   Să aprecieze lucrarea personala si/sau pe cele ale colegilor folosind cel puțin un criteriu 

(acuratețea lucrarii, corectitudine, grad de finalizare) 

Explicarea si demonstrarea tehnicii de lucru 

Educatoarea le va explica si le va demonstra copiilor tehnica de lucru pe care o vor folosi pentru a 

realiza tema propusa. Ei vor avea de decupat macii si de lipit pe felicitare. 

Efectuarea unor exercitii pregatitoare 

1- Cu coatele sprijinite de masa, inchidem si deschidem pumnii; 

2- Cu coatele sprijinite de masa, depărtăm si apropiem degetele; 

3- Ploua!- copiii imita cu degetelele căderea stropilor de ploaie; 

4- A iesit soarele! 

Realizarea lucrării de catre copii 

Pe parcursul lucrului copiii sunt supravegheați de educatoare. Aceasta îi indruma, și acolo unde este 

cazul, da indicații suplimentare. Supravegheaza, de asemenea, poziția corecta a corpului în timpul 

lucrului. 
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DOBRINESCU FELICIA                         
SC. GIM TUDOR VLADIMIRESCU DRĂGĂȘANI 

 

FISA DE  ACTIVITATE  

 

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Mamei, primăvara-n dar!,,  

Coordonator: *prof. înv. primar DOBRINESCU FELICIA                         

Data desfǎşurǎrii: 08.03.2022 

Durata activității: 40 minute 

Grup țintă: elevii clasei I A  

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

  

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție; 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
 Exprimarea sentimentelor față de părinți. 

            

Resurse umane:  *Cadre didactice: 1 

       *Elevi:  26 

                              

Resurse materiale: computer, negative cântece despre primăvară și 8 Martie, buchețele de 

primăvară confecționate de elevi, Material power point  

                                      

Descrierea activității:  

Activitatea este concepută ca o întâlnire a mămicilor conectate online pe platforma școlii si a 

elevilor aflați în sala de clasă.  

Se prezintă un material referitor la simbolul mărțisorului și al zilei de 8 Martie, apoi o 

verificare pe baza unui material ppt conceput ca test cu itemi de tip adevarat/fals, care vizează 

însușirea noțiunilor transmise. 

Elevii pregătesc apoi buchețele de primăvară, având la dispoziție hârtie colortă, perforatoare, 

lipici, foarfecă și modelul de urmat. 

Câțiva copii vor recita poezii inchinate mamelor, iar la sfârșitul activității copiii le cântă 

mămicilor ,,Mamă, mămică, mămicuța mea”, având ca suport negativul 

https://www.youtube.com/watch?v=MEFGwL95upY 

 

Modalități de evaluare: -recitarea poeziilor și intonarea cântecelor 

 

Rezultate înregistrate: -lucrări realizate de copii; 

                                       -publicarea unui articol în cadrul Simpozionului ,,Mama, cel dintâi cuvânt”. 

                   

  

Prof. înv. primar, DOBRINESCU FELICIA  

Director, 

Prof. ULMEANU DAN LAURENȚIU                               

https://www.youtube.com/watch?v=MEFGwL95upY
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Dragomir Angela 
 

Mama, cel mai scump cuvânt! 

Dragomir Angela 

Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” 

Localitatea Tudor Vladimirescu, Jud. Galați 

 

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 internaţională a 

femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe 

să ne mângaie uşor. Pură coincidență sau nu, în această lună se sărbătoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 

femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de 

care întregul univers nu ar exista.  

Proiectul educaţional ,,MAMA, SCUMPĂ MAMA!’’, se va desfăşura în perioada 1-9 martie şi 

urmărește dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul elevilor faţă de fiinţa cea care le-a dat 

viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

SCOPUL: 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al persoanelor private de libertate prin intermediul 

activitӑţilor artistico-plastice.  

OBIECTIVE: 

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

 2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al persoanelor private de libertate; 

 3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a elevilor aflaţi în detenţie. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

1. Prezentarea semnificaţiei zilei de 8 Martie. 

2. Pregătirea momentelor artistice - poezii, cântece. 

3. Confecționarea felicitărilor, mărţişoarelor pentru Ziua de 8 martie. 

4. Realizarea unei expoziții cu felicitările, mărţişoarele confecţionate. 
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DRAGOTĂ MIRELA                                      
 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL  

"MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT" 

                               ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CONCEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

                               PROF. ÎNV. PRIMAR, DRAGOTĂ MIRELA 

                               CLASA I, ANUL ȘCOLAR 2021-2022  

 

 Mama! Ce cuvânt înălțător ! Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment de dragoste ne învăluie 

sufletul și un chip sfânt ne apare în fața ochilor atunci când îl rostim! Mama este ființa căreia îi 

suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulțumim pentru faptul că ne-a adus pe lume și că 

alături de Dumnezeu a contribuit la existența noastră, dăruindu-ne cel mai frumos cadou pe care îl 

putem primi cu inima deschisă: viața. Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea, viitorul, prezentul și 

trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele. 

 Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de povești frumoase, copilăria cu toate 

tainele ei sunt strâns legate de aceeași persoană care descrisă cu ajutorul cuvintelor pare ireală. Ochii 

ca niște lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploaie 

caldă de vară alcătuiesc figura drăguță a mamei. 

 În acest an școlar, elevii „Clasei Ștrumfilor isteți” au interpretat sceneta „Șase pui și-o biată 

mamă”, adaptată după poezia cu același titlu scrisă de poetul Vasile Militaru.  

 „Mai de mult, o rândunică avea -n cuibu- i  șase pui  

 Și privea la ei sărmana, ca la chipul soar elui: 

 De cu zori pornea -săgeată- căutând, pe deal și  văi,  

 Hrană pentru puii  săi  

 Și-n iubirea-i  nu odată   

 S-a culcat ea nemâncată…….”  
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Pentru că Ziua Mamei este unică, ea trebuie să fie foarte specială. În fața provocării în a-i 

alege un dar sau un mărțișor frumos, această serbare poate deveni cadoul ideal. 

 Sala unde a avut loc serbarea a fost ornată cu decoraţiuni specifice primăverii, iar copiii au fost 

îmbrăcaţi corespunzător, fiind o zi a veseliei, o zi dedicată mamei şi sosirii primăverii. 
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Drăghici Melania 

 

Mama ,cel dintâi cuvânt 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,Pentru tine,mamă dragă!” 

CLASA/GRUPA:Mică 

CADRU DIDACTIC:Prof.înv.preșc.-Drăghici Melania 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Grădinița PN/PP Marshmallow 

ARGUMENT:,,O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui ,dar nu poate fi înlocuită de 

nimeni”(Cardinal Mermillod) 

Când spui mama,spui iubire,blândețe,protecție …..spui VIAȚĂ.Mama este echilibrul fiecărui copil și 

echilibrul planetei.Ea este medicamentul potrivit pentru fiecare leziune sufletească și știe mai bine ca 

oricine să vindece acolo unde doare. 

SCOPUL:Această activitate are ca scop implicarea copiilor în diverse activități artistico-plastice ce au 

ca scop exprimarea sentimentelor de dragoste și apreciere față de mama. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a  debutat cu un mic program artistic dedicat acestei zile.Pentru a-și arăta dragostea și 

aprecierea față de mama,cei mici au intrepretat,,Cântecul acesta delicat” urmat de poezia ,,De ziua 

mamei”și au încheiat cu cântecelul ,,Mami,te ador!”,dovedind implicare și emoție.Mămicile au fost 

sensibilizate de acest moment și au răspuns cu aplauze și îmbrățisări.În continuare fiecare copil 

împreună cu mama  vor realiza un tablou cu denumirea ,,Florile din părul mamei”.Activitatea se 

dovedește a fi una pe placul copiilor și mămicilor.Cei mici au mai pregătit o surpriză pentru 

mama,dăruindu-i acesteia  o lalea și cifra 8 confecționată din hârtie buretată pe care au decorat-o 

așa cum au dorit.Mămicile au fost încântate de darul primit și au îmbrățișat cu multă iubire pe cei 

mici. 

LA MULȚI ANI,DRAGI MĂMICI! 
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Dudaș Adina Mihaela 
 

8 MARTIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 

FELICITARE PENTRU MAMA 

Prof. Înv primar: Dudaș Adina Mihaela 

Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea 

  

Printre lecții, proiecte și tot felul de activități, elevii clasei Pregătitoare H reușesc să făurească fel 

de fel de lucrări artistico-plastice, de data acesta avem o surpiză pentru dragile  noastre mămici. 

Așadar, avem timp și dispoziție pentru a confecționa felicitări cu flori unde să așternem și câteva 

gânduri pentru mama, marcând astfel importanța zilei de 8 martie, dar și rolul celei mai dragi 

persoane din viața noastră. 

Anul acesta ne-am gândit că o floare ar putea fi un cadou minunat pentru mămici. O floare 

pentru mama trebuie să fie specială, nu-i așa? Cu siguranță, pentru că, prin intermediul ei, ne 

exprimăm dragostea și recunoștința față de mama. Motivele pentru care fiecare copil își iubește 

mama vor fi enumerate în felicitare. 

Prin urmare, lecția pe care o propunem vizează disciplina Arte vizuale și abilități practice, având 

următoarele obiective operaționale:  

1. omagierea zilei internaționale a femeii; 

2. educarea dragostei și a respectului față de mamă; 

3. altoirea respectului pentru părinți; 

4. consolidarea deprinderilor artistice de bază; 

5. interpretarea cu voce firească a melodiilor specifice sărbătorilor de primăvară. 

 

Lecția debutează cu etapa momentului organizatoric, respectiv asigurarea condițiilor necesare 

pentru buna defășurare. Pregătirea psihologică se va realiza prin intermediul unei povești care să 

prezinte însemnătatea zilei de 8 martie și rolul pe care îl are femeia  în familie și în societate. După 

citirea, respectiv audierea poveștii, vom purta un dialog pornind de la aceasta. 

În mod firesc, vom parcurge celelalte etape ale lecției: anunțarea temei și a obiectivelor pe 

înțelesul copiilor, intuirea planșei model, explicarea modului de lucru/ demonstrația model, încălzirea 

mușchilor mâinii, executarea independentă a lucrărilor cu îndrumările necesare. 
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În cele ce urmează, vom detalia conținutul lucrării artistico-plastice. 

Floarea pentru mama este compusă din două flori ce vor fi suprapuse. Pe cea din spate vor fi scrise 

calitățile mamei, iar cea de deasupra va avea petalele ușor îndoite spre exterior astfel încât mesajele 

primei flori să fie vizibile. Acest effect se poate realize aplicând lipici doar pe central florii în faza de 

lipire. Florile vor fi realizate cu ajutorul unui șablon, pe hârtie colorată și lipite apoi pe cartoane 

colorate A4 pliate sub forma unei felicitări. 

Așadar, pentru felicitare avem nevoie de o coală de carton colorat în format A4, două flori, 

un lipici, foarfecă și o cariocă verde pentru a desena tulpina și frunzele florii. 

După realizarea florilor cu ajutorul șablonului, se decupează fiecare formă pe contur și se montează 

lucrarea pe suportul de hârtie. 

Clasa Pregătitoare H de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea urează tuturor 

doamnelor și domnișoarelor LA MULȚI ANI! 
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Dulgheriu Paula Veronica 
 

Proiectul educațional „Triunghiul Vieții- Primăvara, Mărțișorul și Mama” 
Prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei 
                            

       Am pornit la drum în realizarea acestui proiect de la ideea că anotimpul renașterii este preferatul 

copiilor, nu numai prin frumusețea sa dar și prin bogăția spirituală a sărbătorilor: 1 Martie cu al său 

mărțișor atât de îndrăgit,  8 Martie cu semnificația ei dragă. 

Mărţişorul este o tradiţie veche românească de peste 2000 de ani. Mărţişorul este un obicei 

specific românesc moştenit de la daci, inexistent la alte popoare. Acest străvechi obicei îşi are 

originea în credinţele şi practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lui martie, considerată 

ca prima lună a primăverii. Simbol al primăverii, mărțișorul se confecţiona în casă din fire de cânepă 

sau lână unul roşu şi altul alb,  care se legau în formă de 8 şi se atârnau monede de aur sau argint, 

muguri, flori şi se legau la piept sau la gât, mână, picior în funcţie de zonă şi se purtau toată luna 

martie. Se credea despre ele că vor aduce noroc, fiind adevărate talismane protectoare şi 

binefăcătoare.  

Astăzi suntem pe punctul de a pierde complet tradiţia mărţişorului. Nimeni nu mai 

confecţionează mărţişoare care să simbolizeze cu adevărat prospeţimea primăverii,victoria binelui 

asupra răului, curăţenie spirituală, renaşterea . Piaţa este invadată de chiciuri care nu au nicio 

legătură cu sărbătoarea primăverii și a  mărţişorului. Cu aceste gânduri, de a păstra şi promova 

tradiţiile legate de mărţişor , am pornit în derularea acestui proiect. Cu gândul de a crea punți de 

legătură cu reprezentanții comunității locale prin dăruirea mărțișoarelor, pentru promovarea imaginii 

școlii în comunitate, atragerea părinților și implicarea lor în activități culturale. 

Scop: Valorificarea și promovarea tradițiilor despre mărțișor prin stimularea potențialului creator al 

elevilor în realizarea unor creații originale. 

Obiective: 

* Atragerea și implicarea elevilor în activități de cercetare privind istoricul, tradițiile și legendele 

despre mărțișor. 

* Implicarea activă a elevilor și a cadrelor didactice în organizarea de activități extrașcolare. 

* Valorificarea potențialului creator prin realizarea de creații literare sau plastice, originale care să 

exprime tematica. 

* Cultivarea dragostei și prețuirii pentru ființele care au dat viață, a respectului și afecțiunii pentru 

persoanele mai în vârstă. 

Grup țintă: beneficiari direcți:  elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vadu Moldovei ( 150 elevi) și cele 14 

cadre  didactice din echipa de proiect 

*beneficiari indirecți: membrii comunității locale, părinții elevilor  
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Resurse:  umane: elevi, cadre didactice, părinți; materiale: laptop, hârtie colorată, materiale diverse 

pentru confecționarea mărțișoarelor, panouri, volume cu poezii tematice, cameră foto 

Activitatea Descrierea activității Beneficiari Data Responsabil 

Mărțișorul – 
simbolul 

primăverii 

*Tradiții și legende despre mărțișor 
*Colectarea, sortarea și pregătirea 

materialelor necesare 
confecționării de mărțișoare 

 
elevii claselor 
primare, elevii 
claselor a VI-a 

și a VIII-a 

21.02.2022 toate cadrele 
didactice 
implicate 

Atelierul de 
mărțișoare 

*Confecționare de mărțișoare elevii implicați 
în proiect 

22-28.02. 
2022 

toate cadrele 
didactice 
implicate 

Mărțișoare, 
mărțișoare 

* Organizarea expoziției de 
mărțișoare pe holul școlii și al 

Primăriei din comuna Vadu 
Moldovei 

 

elevii implicați 
în proiect 

1.03. 2022 Dulgheriu 
Paula 

Veronica 
 

Mărțișorul – dar 
din suflet de copil 

*Oferirea de mărțișoare   
membrilor comunității.  

 

elevii clasei a 
II-a 

1 martie 
2022 

Dulgheriu 
Paula 

Veronica 
 

Mărțișoare 
muzicale  pentru 

mama 

* Învățarea unor poezii și cântece 
pentru mama. 

elevii implicați 
în proiect 

2-4.03. 
2022 

toate cadrele 
didactice 
implicate 

Pentru mama * Confecționarea de felicitări și 
mici daruri pentru mame 

* Realizarea unor poezii sau eseuri 
despre mama 

elevii implicați 
în proiect 

7. 03.2022 toate cadrele 
didactice 
implicate 

Triunghiul Vieții: 
Primăvara -
Mărțișorul - 

Mama 

* Programe artistice închinate  
mamelor  

 

*elevii 
implicați în 

proiect 
 

8 martie 
2022 

*toate 
cadrele 

didactice 
implicate 

* Dulgheriu 

 

Rezultate: album cu mărțișoarele produse, clipuri video cu aspecte din derularea proiectului, diplome 

pentru elevi, mame și  organizatori. 

Evaluare: portofoliul proiectului ( legende despre mărțișor, eseuri, poezii, desene, mărțișoare 

confecționate, felicitări, aspecte foto), chestionare pentru elevi și părinți (pentru a studia impactul pe 

care l-a avut implicarea acestora în derularea activităților) 

Mediatizare: consemnarea proiectului în revista „Mama, cel dintâi cuvânt” – SMART Education; 

postarea pe site-ul școlii și pe www. didactic.ro, informarea ISJ-ului Suceava, inspector de specialitate 

educație permanentă www.educatiafnonf.wordpress.com, diseminarea aspectelor foto pe site-ul de 

socializare Facebook. 
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DULGHERU ALINA SIMONA ȘI CERCEL GABRIELA 

   
Proiect didactic 

 
 

 
Grădinița cu P.P. nr.5, Bârlad  

Educatoare: DULGHERU ALINA SIMONA/CERCEL GABRIELA  

Grupa: Mare C Tema anuală: „Când, cum și de ce se-ntâmplă?”  

Tema proiectului: „Eu simt, eu creez, eu exprim primăvara”  

Tema săptămânii: „Mamă, martie, mărțișor”  

Activitate integrata: “Pentru mama mea!”  

Mijloc de realizare: pictură  

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi  

Scopul activităţii: consolidarea cunoștințelor și deprinderilor specifice picturii.  

Activități de învățare:  

ADP:     Întâlnirea de dimineață: “Mama mea este......”  

Rutina: “Sunt de ajutor” (deprinderea de a face ordine)  

Tranziții: “Mama, mama mare” – folclorul copiilor  

   “Mărțișoare muzicale” – joc cu text și cânt 

ALA:   Construcții: Cutie pentru bijuterii  

Joc de rol: De ziua mamei Artă: Lalele-lipire  

Cântec: “Mama mea e cea mai cea mai”  

Mini scenetă: “Versuri pentru mama”  

ADE: DEC – Activitate artistico-plastică – pictură Chipul mamei  

Dimensiuni ale dezvoltării: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

Comportamente vizate: Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor 

obiecte/instrumente (tacâmuri, creion, pensulă, puzzle etc.)  

Obiective operaţionale: 

• să exerseze deprinderi specifice picturii, respectând criteriile enunţate de educatoare;  
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• să picteze chipul mamei  

• să aprecieze lucrările colegilor și pe cele proprii.  

Strategii didactice:  

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, turul galeriei.  

2. MIJLOACE DIDACTICE: acuarele, pensoane, fișe, lipici, carton și foi colorate, panou, piese de 
construcție, șervețele/tacâmuri/mobilier de jucărie  

3. FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupe, frontal.  

Bibliografie:  

1. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup – ghid metodic, 
Editura Arves, Craiova  

2. https://www.cutiutafermecata.ro/trubadurii-martisoare-cantece-de-primavara  

 

 

Tranziții: Mărțișoare muzicale  

1. Hai copii să facem marțișoare,  

Dintr-un fulg și-o rază de soare,  

Din lumini de gânduri curate,  

Și căldura inimii ce bate.  

Refren: Mărțișoare, mărțișoare,  

Mărțișoare muzicale, mărțișoare,  

Mărțișoare fel de fel de mărțișoare,  

Pentru voi, pentru fiecare.  

2. Vă ofer la toți azi mărțișoare,  

Să vă aducă în suflete doar soare,  

Să vă aducă un strop de fericire,  

Și în inimi numai iubire.  

3. Împletiți cu toții mărțișoare,  

Însoțite de-o gingașă floare,  

Ele sunt solia primăverii,  

 

Și ne-aduc speranța reînvierii.  

 

Mama, mama mare  

Mama, mama mare  

Mereu, mereu are  

Mere, pere bune,  

Prune și alune 

https://www.cutiutafermecata.ro/trubadurii-martisoare-cantece-de-primavara
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 Pictură Chipul mamei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artă Lalele 
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Dumitrașcu Daniela 
Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu” Iași 

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL 

Mama, 

ființa cea mai dragă! 

 

 

 
Un coş cu flori să facem  
Bogat ca-n primăveri,                     „Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
                                                                                      August Strindberg 
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! 
 

 
Propunător de proiect: Prof. Înv. primar   Daniela Dumitrașcu 

Grupul ţintă: elevii şi mămicile clasei a II - a B 

Locul de desfăşurare: sala de clasă/online 

Perioada derulării activităţii: 1-8 martie 2022 

SCOPUL:    Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii   

                  Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame   

OBIECTIVE:  

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 
- să descopere portretele mamei în opere literare; 
- să cunoască  tradițiile altor popoare privind sărbătoeirea mamelor; 
- să confecţioneze felicitări pentru mamele lor; 
- să înveţe şi să interpreteze cântece  dedicate mamelor; 

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

                                         Să prezinte portete ale mamei din opere literare; 

                                         Să participe activ la activităţile propuse; 
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EXEMPLE  DE ACTIVITĂŢI: 

• Vizionarea unei prezentări power point cu ”legende” despre Ziua Mamei; 

• Audierea unor fragmente din operele literare care prezintă portretul mamei; 

• Învăţarea unor cântece dedicate mamei; 

• Confecţionare de  felicitări  pentru mamele lor; 

• Activitate comună  mame – copii  

 

Conţinuturi:  

✓ Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu citate despre 

mame; 

✓ Sarcini distractive pentru spargerea gheţii; 

✓ Interviu -  exerciţii de cunoaştere  mame - copii; 

✓ Floarea  iubirii mame- copii; 

✓ Înterpretarea cântecului „Mama”; 

✓ Felicitări şi diplome pentru mame. 

Metode: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, lucrul în grup, 

problematizarea,  brainstorming-ul etc . 

Resurse  materiale: . pliante cu imagini de primăvară, cărţi cu poveşti,poezii despre primăvară şi ziua 
mamei, creioane colorate, jetoane, acuarele, hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, farfurii 
de carton,  perforatoare, computer .  
Evaluare:  fotografii, floarea iubirii, cadouri, chestionare,  diplome .    

 

 

Ce ştiu copiii? Ce urmează să afle copiii? 

- 8 Martie este Ziua Femeii; 

- din 1 martie începe anotimpul primăvara; 

-mama ne iubeşte, are grijă de toți membrii 

familiei; 

-mamaare activități profesionale; 

 

. 

 

-de ce nu stă mereu cu noi acasă; 

-de ce se supără atunci când facem rele; 

-ce ar face-o fericită; 

 -ce cadouri putem face mamelor şi cum le oferim; 

-dacă şi alte popoare au aceste sărbători şi 

obiceiuri; 

-cum se sărbătoreşte Ziua Femeii; 

-cum ne comportăm faţă de mama; 
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   DATA                                 ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

 

      Luni 

6.03.2017 

- ”Copiii si mamele lor”-  
 portretele mamei în opere literare; 

- lectura , prezentare  imagini  
”Mama”Șt. O. Iosif 

”Amintiri din  copilărie ” I. Creangă 

 

 

 

   Marți 

7.03.2017 

”De  ziua ta ”confecționare felicitări 

 “Cântece și poezii dedicate  mămicilor de 8 Martie”- audiție, recitare 

 

 

 Miercuri 

8.03.2017 

E ziua ta ”, de E. Dragos-memorizare 

 “Cântece și poezii dedicate  mămicilor de 8 Martie 

Interpretarea cântecului ”Mama” 

 

 

      Joi 

9.03.2017 

”Un gând pentru mama mea” 

  Coșulete pentru flori activitate de abilități practice 

 

 

 

 

    Vineri 

10.03.2017 

”Buchetul mamei” - eseu 

 

 HARTA PROIECTULUI 
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Dumitraș Alina-Gabi 
Inimi din inimă 

Prof. Dumitraș Alina-Gabi, 

Școala Gimnazială Nr 2 Miorcani, Rădăuți-Prut, Botoșani 

 

Un proverb evreiesc spune că Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni așa că a creat mamele. În 

fiecare an, la început de primăvară, sărbătorim persoana care ne-a dat viață, cea care ne stă mereu 

alături - MAMA. O mamă nu dă doar viață, ea conduce prin viață. Ea  

ghidează, iubește, respectă și-i dă încredere puiului său. Se consumă fără limită, se dăruiește complet 

și cu mult curaj. O mamă insuflă valori înalte și frumoase ca iubirea de Dumnezeu, de viață și de 

frumos, de muncă și de semenii noștri. 

Cât de multe lucruri face o mamă!! Și noi?! 

Încă din primele zile ale lunii martie elevii mei au început să vină cu idei  pentru a le arăta 

dragostea lor astfel că am început activitățile din cadrul Simpozionului Național Mama cel dintâi 

cuvânt prin a pregăti sala de clasă pentru un moment festiv.  

Am realizat flori din hârtie colorată, tablouri cu ghiocei care răsar de sub plapuma moale care 

acoperă pământul și un curcubeu vesel care ne-a acoperit peretele din spatele clasei noastre. 

Am continuat cu o altă activitate prin intermediul căreia am realizat niște pernuțe, în formă de 

inimioare. Acestea au fost realizate din fetru, cusute manual de către elevi și umplute cu vată. Copiii 

și-au dorit ca obiectele create de ei să fie mereu la îndemâna mamelor, să-și poată așeza acolo acele 

de cusut și să le amintească astfel efortul pe care l-au depus în realizarea lor. Tot în cadrul acestui 

proiect copiii au pictat inimioare de lemn,  le-au scris mamelor un mesaj și au realizat un portret în 

creioane colorate. 

Fiecare copil a ales o poezie care să i se potrivească mamei sale și a învățat-o. Au învățat și un 

cântecel pe care l-au memorat iar la final am putut realiza un filmuleț pe care l-am distribuit pe 

grupul clasei pentru a fi urmărit de toți părinții. Alături de acest filmuleț copiii au oferit mamelor 

inimioarele realizate de ei, portretul acesteia precum și mesajul de suflet. 

Toate aceste activități au venit din dorința celor mici de a le arăta mamelor dragostea și 

recunoștința ce le-o poartă pentru tot ceea ce fac pentru ei. Atâta muncă nu putea rămâne 

nerăsplătită și, pe lângă pupicii și îmbrățisările calde pe care le-au primit de la mămici, elevii au primit 

o diplomă de participare în cadrul simpozionului, bombonele și un îndemn din partea mea: Prețuiți-

vă mamele în fiecare clipă, iubiți-le și arătați-le acest lucru pentru că ele sunt cele care vă poartă în 

sufletul și în gândul lor mereu! 
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Dumitru Ștefania 
Ziua Internațională a Femeii 

 
Prof. înv. primar Dumitru Ștefania 

Școala Gimnazială Nr.1 Limanu, jud. Constanța 
 
          

         Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 martie pentru a 

comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și 

violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost 

adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru prima dată 

Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul internațional al femeii. 

         În prezent, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în mai multe țări ale lumii, iar în unele 

dintre acestea este considerată chiar zi liberă. Iată care sunt țările în care se sărbătorește data de 8 

martie: Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia și Herțegovina, 

Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, Chile, Columbia, Croația, Cuba, Cipru, 

Danemarca, Eritreea, Finlanda, Georgia, Grecia, Guineea-Bissau, Islanda, India, Italia, Israel, Laos, 

Letonia, Kazahstan, Kosovo, Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, Republica Moldova, 

Mongolia, Muntenegru, Nepal, Palestina, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, 

Slovenia, Suedia, Siria, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Vietnam, 

Zambia. În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie. 

         Ziua Femeii nu a fost întotdeauna pe data de 8 martie! 

         Puțini oameni știu că Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare 

primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Sărbătoarea datează din timpul legendelor 

despre zeii Olimpului, când grecii au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor, 

festivalul Hilaria desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie, conform libertatea.ro. Legenda zeiţei Cybele 

a fost preluată şi în mitologia romană, iar cultul ei prin urmare sărbătorit în calendarul roman. 

         Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica mamei, serbată în a patra 

duminică de la începerea Postului Paștelui. Cu această ocazie, oamenii aveau o zi liberă, se făceau 

vizite, iar mamele primeau prăjituri. Acest obicei a primit numele „mersul la colindatul mamei şi în 

acea zi fiecare mamă din Regat primea o prăjitură tradiţională, apoi mamele le dădeau copiilor 

binecuvântarea. 

         Pentru prima dată, Ziua femeilor a fost sărbătorită pe data de 28 februarie 1909  în New York, în 

amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, conform wikipedia.org. Această grevă a avut loc 
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în anul 1908. În ciuda a ceea ce s-a pretins mai târziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o 

grevă. 

         În august 1910, cu ocazia Internaționalei Socialiste reunită la Copenhaga, activista socialistă 

germană Luise Zietz împreună cu colega ei Clara Zetkin propun sărbătorirea zilei internaționale a 

femeii. Pe atunci, însă nu s-a specificat o dată anume. Ziua internațională a femeii a fost sărbătorită 

pentru prima dată anul următor, în 19 martie 1911. Începând cu anul 1913, femeile din Rusia au 

sărbătorit ziua femeii în ultima duminică din februarie. În anul 1917, ultima duminică din februarie 

conform calendarului pe stil vechi a coincis cu ziua de 8 martie pe stil nou. Femeile din Sankt 

Petersburg au declanșat o grevă prin care au cerut încheierea Primului Razboi Mondial, sfârșitul 

raționalizării alimentelor și abolirea dinastiei țariste.          

Tradiții și obiceiuri de 8 Martie 

         Data de 8 martie este asociată cu primăvara, iar unul dintre principalele simboluri ale acestei zile 

sunt florile. Se spune că „mascota' internațională a Zilei femeii este laleaua. Aceasta reprezintă un 

simbol al primăverii și trebuie să fie oferită femeilor de  

ziua lor. 

         Se spune că fetele care poartă mărțișorul în perioada 1-9 martie vor avea noroc tot anul.  

Data de 8 martie este dedicată mai mult mamelor în țările baltice. Ele primesc cadouri și flori.           În 

Rusia, conotația politică a dispărut, iar de 8 martie toate femeile din țară primesc flori. 

         În Italia, de 8 Martie sunt organizate reuniuni pe tema afirmării drepturilor femeilor, a siguranţei 

acestora la locul de muncă, a sănătăţii. În această zi, bărbaţii din Italia oferă femeilor mimoze 

galbene. Mimozele galbene şi ciocolata sunt cadouri oferite frecvent şi femeilor din Rusia şi Albania. 

         În Portugalia şi nu numai, femeile sărbătoresc seara zilei de 8 Martie în oraş, în grupuri formate 

numai din reprezentante ale sexului frumos. Femeile din Pakistan celebrează în fiecare an, luptele 

acestora pentru drepturile femeii şi încercările de natură culturală sau religioasă prin care au trecut 

acestea, conform alba24.ro. 

         În China, pe 8 martie, femeile se bucură de o după-amiază liberă. În această zi, bărbaţii dăruiesc 

flori şi mici cadouri femeilor din viaţa lor – soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor şi colegelor.În România 

şi în Bulgaria se păstrează obiceiurile de dinainte căderii comunismului. În acele vremuri, de 8 Martie, 

de Ziua Mamei, copiii le făceau cadouri mamelor, bunicilor, învăţătoarelor şi profesoarelor.Tradiția 

spune că nu trebuie să te cerți cu mama ta sau cu femeie iubită în această zi de sărbătoare pentru că 

acest lucru ar putea aduce ghinion. 

 

 

 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/mimoza-plantare-ingrijire-curiozitati-3555196
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Eugenia Manda și Antonescu Claudia 
 

Mama mea, rază de soare! 

 

Profesor: Eugenia Manda 

Profesor: Antonescu Claudia 

Liceul Teoretic ”Ștefan Odobleja” 

 

Tema activității: Mama mea, rază de soare! 

Mijloace de realizare: Atelier de creație 

Tipul activității: Activitate extrașcolară 

Data: 8 Martie 2022 

Locul desfășurării: Sala de clasă 

Scopul: Confecționarea de felicitări, realizarea unor coșulețe cu flori 

 

Obiective propuse: 

✓ Să înțeleagă semnificația zilei de 8 Martie; 

✓ Să realizeze felicitări pentru mama; 

✓ Ansamblarea kit-ului ”Coșuleț cu flori”; 

✓ Să participe cu interes la activitate; 

✓ Să-și dezvolte creativitatea și îndemânarea; 

✓ Să-și dezvolte spiritul de echipă, de colaboare.  

 

Resurse materiale: cartoane, carioca, creioane colorate, coșulețe, flori, frunze, fluturi, gărgărițe, 

calculator, videoproiector.  

 

Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe. 

 

 Elevii claselor a II-a A și I B au participat la activitatea ”Mama mea, rază de soare!”. Au fost 

împărțiți pe grupe, au primit materiale de lucru și au urmărit cu interes instrucțiunile.  

 A fost prezentată poezia ”Mama mea”, de Elena Dragoș.  

 Pe fond muzical au realizat felicitări pe care au scris cu multă dragoste mesjae pentru 

mamele lor.  

 Elevii celor două clase au ansamblat cu îndemânare kit-ul ”Coșulețul cu flori”.  

 Au fost apreciate felicitările și micile cadouri cu aplauze, apoi au fost încărcate pe platforma 

Google Classroom.  

  

 Prin această activitate am încercat să le adresăm mamelor un gând bun, o urare, un mic 

cadou.  
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Făcăleţ Daniela 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

FĂCĂLEŢ DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Din inimă pentru mama mea !”  

CLASA: a III - a 

CADRU DIDACTIC: Făcăleţ Daniela  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 2 Comarnic 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Scopul activităţii : 

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

plastice şi practice;  

Obiective propuse: 

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

Resurse: 

 a) Umane: elevii clasei a III-a, învăţător 

 b) Materiale: laptop, prezentare PPT, felicitări, şabloane, perforatoare, coli colorate, diplome pentru 

mama, lipici, foarfece, creioane colorate. 

 Descrierea  activității:  

Activitatea s-a desfășurat cu câteva zile înaintea zilei de 8 martie. Elevii au primit materialele 

de lucru, după ce s-a discutat în prealabil despre semnificația zilelor de 1 Martie si 8 Martie.  Elevii au 

confecționat  felicitări  pentru  mama. În timp ce au lucrat , li s-a oferit un fond muzical adecvat.  

Fiecare elev a scris pe felicitare un mesaj original pentru cea mai importantă fiinţă din viaţa 

lui – mama. La sfârşitul activităţii, elevii au citit mesajele scrise pe felicitare și au fost apreciate cu 

aplauze cele mai frumoase şi originale mesaje. Obiectivele propuse au fost atinse. Elevii şi-au 

consolidat cunoştinţele despre redactarea unei felicitări, despre semnificația zilei de 8 Martie, au 

participat activ şi cu interes la activitate, au învăţat cum să dăruiască o felicitare şi cum să transmită 

prin lucrări artistico-plastice potenţialul lor creativ, emoţie şi gânduri bune celor dragi. Felicitările au 

fost dăruite mamelor, în semn de recunoștință şi preţuire. 
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FĂLCUȘAN LIVIA GEORGETA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”DAR PENTRU MAMA” 

GRUPA: MARE”A” 

CADRU DIDACTIC : FĂLCUȘAN LIVIA GEORGETA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. NR.30 – ”MUGUREL”,  ORADEA                                                                                                                     

DOMENIUL: OM ȘI SOCIETATE 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE PRACTICĂ 

Scop : - Consolidarea deprinderii de arealiza o temă propusă folosind tehnici și materiale diferite; 

- Educarea atenției și a simțului estetic și creativ. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

            Cu ocazia zilei de 8 MARTIE, ZIUA MAMEI, am dedicat această activitate practică, celei mai 

dragi și speciale ființe din viața noastră,a tuturor: MAMA! În cadrul acestei activități, copiii au 

confecționat o inimioară (ca o floare) pentru mama iar pentru realizarea ei au folosit următoarele 

materiale: hârtie gumată lucioasă cu bandă adezivă,carton colorat, hârtie creponată verde, panglică 

verde deschis, mărgele cu bandă dublu adezivă, bețișor pentru frigărui, flori, inimioare realizate cu 

perforatoare și lipici solid. Copiii vor prinde bețișorul pe partea din spate, la baza inimioarei din hârtie 

gumată, inimioara din carton, mai mică ca mărime va fi lipită pe partea lucioasă a hârtiei gumate. La 

baza inimioarei se va răsuci pe bețișor hârtia creponată verde reprezentând frunzele. Mărgelele cu 

bandă adezivă se vor lipi pe frunzele verzi din hârtie creponată după care se va mai adăuga și 

panglica verde deschis legată cu fundiță. Inimioara,ca o floare pentru mama a fost decorată cu câteva 

flori și inimioare argintii. 

 La final copiii au fost încântați și mândri de ceea ceau realizat cu mâinile lor pentru cea mai dragă 

ființă din lume.  Această lucrare  alături de alte surprize realizate în cadrul activităților liber alese, o 

poezie ”De ziua ta” de Elena Dragoș și un cântec ”Ziua mamelor” învățate de copii,  diplome pt copii 

și mame  cu siguranță au fost cel mai frumos ”dar” pentru toate mamele acestor copii minunați. A 

fost o zi plină de bucurie, satisfacții și emoții pentru toți cei care am luat parte la acest moment. 

 

            ”Mama este ființa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni.”  

                                                                              Cardinalul Mermillod 
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Feraru Laura Mariana 
 

SIMPOZION NAȚIONAL  

„MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Ed. Feraru Laura Mariana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit „Magic Years” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

GRUPUL ȚINTĂ: Grupa mijlocie 

SCOPUL: Verificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-

plastice. 

OBIECTIVE 

1. Promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei Internaționale a Femeii; 
2. Stimularea potențialului artistic și creativ; 
3. Dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor. 

Lucrări realizate în cadrul activităților Domeniului Estetic și Creativ 

 
 

 

 

 

 

1. „Din inimă, pentru mama”                                                      2. „O floare pentru mama” 

 

 

 

 

 

 

3.”O oglindă cu multă dragoste”                                       4.„Inimioare din suflet pentru mama” 
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FLOREA CAMELIA ȘI COSMA LUCIA 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “La mulți ani, mămica mea!” – confecționare felicitări 
CLASA/GRUPA: mare 
CADRU DIDACTIC: FLOREA CAMELIA / COSMA LUCIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu PP nr.20 – DROBETA TURNU SEVERIN, jud. MEHEDINȚI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia zilei de 8 Martie - Ziua internațională a Femeii. 
Introducerea în activitate s-a fǎcut prin explicarea semnificației Zilei de 8 Martie, pregǎtind şi 
antrenând preșcolarii în desfǎşurarea activitǎții. Fiecare copil a găsit pe măsuță în fața lui materialul 
necesar confecționării felicitării. Toți au folosit materialele puse la dispoziție, încercând sǎ punǎ toatǎ 
dragostea și iubirea lor pentru mama în confecționarea felicitării. 

Activitatea a scos în evidențǎ plǎcerea, implicarea și dăruirea copiilor de a obține produsul 
finit, special pentru mama. Ei și-au folosit imaginația și creativitatea pentru a da o notă personală 
lucrărilor. 

Lucrǎrile executate cu atâta interes ne-au oferit feedbackul necesar pentru a considera cǎ s-a 
atins scopul propus şi anume acela de cultivarea sentimentelor de atenție, respect şi dragoste faţă de 
mame şi nu numai. 

După finalizarea lucrărilor, fiecare copil și-a analizat felicitarea realizată: dacă e asamblată 
corect, dacă a lipit îngrijit.  

Se fac aprecieri generale și individuale asupra activității copiilor și asupra produselor 
activității și încheiem activitatea cu cântecul ,, DE ZIUA TA, MĂMICO! ,, . 
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FRANDEȘ ADRIANA ROXANA 
 

Tema activității : Felicitare pentru mama 

Clasa: Pregătitoare A -Steluțele 

Cadru didactic: FRANDEȘ ADRIANA ROXANA 

Unitatea școlară: Colegiul Tehnic Mircea Cristea , Brașov  

Desfășurarea activității 

La începutul activității am discutat despre semnificația zilei de 8 Martie,  despre cât de mult ne 

iubim și ne respectăm mamele. De asemenea am subliniat importanța acestei zile , în care mai 

mult decât în altele,  putem să ne arătăm încă o dată  dragostea și recunoștința față de cea care 

ne-a dat viață și ne crește cu atâta dăruire.  

Fiecare elev a răspuns la întrebarea Ce-ți place cel mai mult la mama ta? 

După ce am răspuns la întrebare am hotărât că trebuie să facem o diploma-felicitare pentru 

mame. 

      Aceasta a fost realizată printr-un ansamblu de tehnici: colorare, îndoire, lipire pe parcursul a două 

ore de AVAP. Activitatea a urmărit dezvoltarea sentimentelor de  dragoste, recunoștință și de 

prețuire a celor mici față de ființa cea mai dragă din viața lor, mama. 

Materiale folosite au fost: 

- Coală A4 colorată  

- Șablon ‚,Diplomă „ 

- Lipici 

- Foarfecă  

- Creioane colorate/ carioci 

- Trifoi din lemn  

 

În realizarea felicitării am parcurs următoarele etape: 

- Decuparea și colorarea diplomei ; 

- Completarea mesajului pentru mămici ; 

- Realizarea evantaiului din coala A4 colorată ; 

- Lipirea diplomei pe coala A 4; 

- Colorarea trifoiului și lipirea lui pe felicitare. 

      Toți elevii au lucrat foarte frumos: au colorat în culorile preferate diploma, au decupat- o și lipit-o  

cu mare grijă pe coala colorată. 

După ce am terminat felicitarea am cântat un cântecel despre mama. 

Am înregistrat acest cântec și l-am trimis pe whatsapp mamelor. A fost o surpriză minunată 

pentru toate mămicile! 
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FRÎNCU FLORENTINA 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR FRÎNCU FLORENTINA 
CLASA PREGĂTITOATRE-CLASA I 
AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

,, 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 

PROIECTUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 

 

Nr. 

crt. 

Activități Obiective Locul 

desfășurării 

Termen 

1. „Martie-Mărțisor”- legenda 

mărțisorului, confecționare 

mărțișoare și felicitări pentru 

mame. 

Promovarea 

semnificației 

mărțișorului. 

Stimularea 

potențialului creativ și 

artistic al școlarilor. 

 

 

Sala de clasă 

1 martie 

2. „Fantezie și îndemânare”- 

activitate comună mame-copii, 

expunerea produselor la Târgul 

de Mărțișor al Școlii Gimnaziale 

Comuna Cislău 

Derularea unor 

activități commune 

mame-copii. 

Sala de clasă 2-7 martie 

3.  „Dulceață de suflet 

pentru mama!” – decorarea 

unor borcane și adăugarea în 

interiorul fiecăruia mesaje către 

mame, diploma pentru mame, 

tabloul mamei, „Ghiveci pentru 

mama”. 

Dezvoltatrea 

capacității de 

sensibilizare a copiilor 

pentru a deveni 

purtători și păstrători 

ai semnificației 

mărțișorului și Zilei 

Internaționale a 

Femeii. 

Sala de clasă 8 martie 
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FUCĂ NAOMI ALEXANDRA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:MAMA- CEL DINTÂI CUVÂNT 

GRUPA: MIJLOCIE ” VOINICEII„ 

CADRUL DIDACTIC:PROF.ÎNV. PREȘ. FUCĂ NAOMI ALEXANDRA 

UNITATEA ȘCOLARĂ:” DUMBRAVA MINUNATĂ„ -HUNEDOARA 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 Împreună cu copii am pregătit cu ocazia zilei de 8 martie, o surpriză pentru mămicile noastre. Am 

pregătit un  coș cu flori. 

Pentru început copii vor intui materialele puse la dispoziție pentru acest cadou special. Pentru 

aceasta am avut nevoie de: 

-Flori printate 

-Coșulețul 

-Foarfecă  

-Lipici 

Copii au avut la dispozitie o planșă cu mai multe tipuri de flori pe care a trebuit să le decupeze. Apoi 

au decupat coșul, după care au îndoit și au lipit după instrucțiunile primite, realizând un coș 3D. 

După ce fiecare are florile decupate și coșulețul confecționat, vor lipi florile pe coș. 

În timp ce copii lucrează vom povesti despre modul în care fiecare copil își arată dragostea față de 

mama lor, vom cânta și un cântecel pe  care îl vom filma și îl vom trimite mamelor . După ce toată 

lumea a terminat, voi face aprecieri individuale și colective, după care fiecare copil va prezenta 

lucrarea și modul în care îl va dărui mamei . Copii au fost foarte încântați iar mămicile foarte 

bucuroase. 
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Ganea Andreea Georgiana 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

Coord./  Prof. Înv. Preşcolar: Ganea Andreea Georgiana 

Tema activităților: „Pentru tine, mamă dragă” 

Grupa: Mare „Năzdrăvanii” 

Unitatea Școlară: Școala Gimn. „Comandor Al. Cătuneanu” 

Structura: G.P.P. „Licurici” 

Localitatea: Lunca Cetățuii 

Județul: Iași 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Domenii de activitate: DEC+DLC+DOS 

Descrierea activităților: 

 Sosirea primăverii aduce o bucurie în sufletele tuturor, dar mai ales în inimile copiilor. Când 

natura de dezmorțește și ei procedează la fel, încep să fie mai activi, mai zâmbitori, precum fluturii 

care zboară pe seninul cer după metamorfoză. Una dintre cele mai importante sărbători din prima 

lună a primăverii este „ Ziua mamei ”. Nu lăsăm niciodată să treacă această sărbătoare fără a o marca 

alături de preșcolari în stilul lor specific, cu puritate, iubire, grijă. 

 Cu ocazia sărbătorii celebrate pe 8 martie, am desfășurat împreună cu preșcolarii grupei  

Mari-„Năzdrăvanii” o activitate dedicată mamelor cu tema „Pentru tine, mamă dragă”. 

 Scopul activităților desfășurate a fost cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă și respect 

față de mame. 

 Activitățile s-au desfășurat în sala de grupă a Grădiniței cu Program Prelungit „Licurici” 

(Structură a Școlii Gimnaziale „Comandor Al. Cătuneanu) din localitatea Lunca Cetățuii, județul Iași. 

 Pentru această zi preșcolarii s-au pregătit cu drag, am desfășurat un scurt program artistic ce-

a inclus cântece precum: „ Lângă tine, mama mea ” ,  „ De ziua ta, mâmico! ” ,  

„ Iarnă să te duci cu bine ” , „ Mi-a bătut primăvara-n geam ” ,  „ Vine, vine primăvara ”, am recitat 

poezii cu drag pentru mame. Firul activităților a continuat cu o pictură , prin intermediul căreia, 

inspirați din versurile cântecului „ Am vrut să-ți culeg steluțe/ Să-și fac un frumos colier ” am dat 

culoare șteluțelor din lemn pentru un frumos colier ce urma să-l primească mamele în dar. Am 

păstrat pe masa de lucru acuarelele și le-am utilizat pentru a da culoare, în urma decupării, unui 

șablon cu mama și puiul, învățișați prin o pasăre mamă și puișorul său ce se îmbrățișeză; am așezat 

pictura pe carton colorat, pliat și îndoit , am lipit-o astfel creând modelul special pe felicitarea la care 

lucram. Primul pas a fost făcut, în interiorul felicitării am lipit un text cu o poezie emoționantă 

dedicată mămei și apoi ne-am lăsat amprenta cu drag printr-un desen, astfel am realizat felicitarea 

pentru mama. 

 Am studiat o nouă poveste, intitulată „ Inimioare, inimioare ” , am împărțit turta dulce ca în 

poveste și-am gustat din ea, apoi am desenat scena preferată din poveste. Am continuat prin a 

construi inima mamei, iubitoare cu ajutorul pieselor de lemn și-am redat trăsăturile ei într-un tablou, 

creând chipul său drag. 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

201 
 

 

GAVRILA MARIANA 
CLASA: a V-a 
CADRU DIDACTIC: Gavrilă Mariana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială  Nr.13,Braşov 

TEMA ACTIVITĂȚII: “UN GAND PENTRU MAMA” 

Iată structura ei; Se reaminteşte copiilor activitatea de astăzi (să fie atenți la tot ce se-ntâmplă, să fie 

activi, dinamici),Se citește o povestire despre mama Tema propusă pentru activitatea in 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. ” 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 creație proprie despre mama sa sau o strofă dintr-o poezie în care este creionat chipul mamei 

În finalul activităţii elevii au confecţionat felicitări şi au realizat împreună un panou tematic care a 

fost expus în holul şcolii. Activitatea se încheie cu un cântec despre mama. 

Creațiile elevilor: Mama tu ai fost primul meu cuvânt pe care l-am rostit vreodată. De când mai 

născut și până acum nu mi-ai lipsit niciodată. Eu știu că tu mă adori și chiar de mai fac și rele oricum 

tu mă iubești indiferent de ele. Aș vrea tot timpul să zâmbești și să fii tot timpul fericită. Dar poate 

viața e mai grea atunci când ești mămica. Să am de toate tu lupți și nu-mi lipsește chiar nimica. În 

această zi îți doresc să fii cea mai fericită! Iar eu îți voi fi alături să te îmbrățișez și să-ți mulțumesc 

pentru toată dragostea oferită! Te iubesc!’’ 

Mămica mea, m-ai învățat că speranța poate fi găsită în locurile cele mai puțin așteptate. M-ai învățat 

că fericirea nu se găsește în lucruri scumpe, materiale și tranzitorii, ci în cele mai mici plăceri și detalii 

pe care le simțim și le vedem în fiecare zi. În oamenii care ne înconjoară.Te iubesc!  
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Gârbovu Nicoleta 

 

Liceul Teoretic”Ștefan Odobleja”,Bucureăti,sector 5 

 Profesor pentru învațământul primar,Nicoleta Gârbovu 

Data: 08.03.2022 

Clasa :a IV – a B 

                                   

                            Simpozionul Național-„Mama,cel dintâi cuvânt” 

 

 Activitatea desfășurată în cadrul Simpozionului Național –„Mama cel dintâi cuvânt” 

 

1.Prezentare PowerPoint  

Având ca fundal fotografii ale copiilor împreuna cu mămicile lor , a fost prezentată povestea 

Felicitare penru mama si proverbele expuse mai jos. 

Cărarea unei femei este intr-adevăr presărată cu flori,dar de obicei ele nu înfloresc înaintea pașilor ei 

ci în urma lor. 

Dragostea de mamă face ca toate celelalte sentimente să pălească. 

Toată educația depinde de mamă. 

Mama este totul. 

O mamă bună prețuiește căt o mie de profesori. 

2.Întrebari,discuții,jocuri pe baza prezentării 

3.Prezentarea activității –Texte creative despre mama si Felicitări  

Pentru scrierea textului elevii au primit foi tipărite pe care la final le-au colorat în culorile primăverii. 

Au fost notate pe tablă cuvinte și expresii frumoase despre mame. 

Pe fond muzical” Mândra primăvară” și „Primăvara „de Vivaldi ,copiii si-au așternut pe hârtie cu mare 

bucurie emotiile și sentimentele pentru mămicile lor. 

După scrierea textelor creative au lucrat felicitări ,folosind din belșug cele mai frumoase flori de 

primăvară pentru a le oferi mămicilor lor. 

Activitatea s-a încheiat prin prezentarea lucrărilor în aplauzele colegilor și prin intonarea cântecului 

"Mama este dragostea 
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German Norana Monica 
 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

GERMAN NORANA MONICA 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Poșetuță pentru mama” 

GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar German Norana Monica 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădinița Dumbrava Minunată, structură Floarea Soarelui, Hunedoara 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

            Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă. 
            Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se aşază în 
semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei,fiecare salutându-şi 
colegul.  
            Copiii sunt salutați prin intermediul versurilor: ”Dimineața a sosit,/ Toți copiii au venit/ În 
semicerc să ne-adunăm, / Pe scăunele să ne așezăm,/ Cu toții să ne salutăm: 
           Prezenţa:   “După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am intalnit/ Cine oare 
n-a venit?” 
            Calendarul naturii: “ Calendarul e-ncântat/ Că va fi iar completat./ Cu zăpadă,vânt sau ploaie/ 
Dar mai bine cu mult soare.” 
            Sunt adresate următoarele  întrebări: 

- Ce zi este astăzi? (este aşezat jetonul care indică ziua respectivă).  
             - Ȋn ce anotimp ne aflăm?  

- Cum este vremea astăzi?( este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă).  
             - Cum ne îmbrăcăm pe o vreme ca aceasta? (este aşezat jetonul care indică vestimentaţia potrivită 

vremii din ziua respectivă).  
             Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează prin intermediul metodei brainstorming: “De ce o 
iubești pe mămica ta?”  
             Activitatea de grup o realizez cântând împreună cu copiii cântecul  ”De ziua ta, mămico”.  
             Noutatea zilei: “ Copii, astăzi când vroiam să intru în sala noastră de grupă am avut parte de o 
mare surpriză. M-a întâmpinat Zâna Primăvară. Mi-a spus că a auzit că sunteţi copii cuminţi și isteţi și 
din acest motiv v-a trimis câteva surprize. Sunteţi curioși să le vedeţi?  
             Captarea  atenţiei  

 Se realizează prin intermediul unui coș cu surprize primit de la Zâna Primăvară. Ȋn coș se 

află: poșetuța decupată, floricele, lipici, recompense. Vor avea loc discuţii pe baza surprizelor 

primite. 

            Se anunţă tema activităţii “ De ziua ta, mămico”. Vă propun mai întâi să învăţăm o poezie 
despre mama după care vom confecționa poșetuțe colorate pentru mama în cadrul centrului de 
interes ARTĂ, ne vom juca cu puzzle-uri la JOC DE MASĂ iar la centru ȘTIINȚĂ vom număra 
inimioarele și vom lipi atâtea câte ne indică cifra.  

   Voi trece la desfăşurarea activităţii din cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare (DLC) şi 
anume poezia ”De ziua mamei” de Victor Tulbure.  
            Tranziţia se va realiza prin intermediul cântecului: “De ziua ta, mămico!”. 
            Poezia se va învăța frontal. 
            Se prezintă centrele de interes, se intuiesc materialele şi modul de lucru.  

   La centrul ARTĂ se va desfăşura activitatea din cadrul Domeniului Om și Societate (DOS) şi 
anume ”Poșetuță pentru mama “ – lipire, unde copiii vor lipi floricele pe poșetuță pentru ziua mamei.  
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     La centrul JOC DE MASĂ copiii vor reconstitui imagini din poezia învăţată, apoi vor formula 
propoziţii pe baza imaginilor şi vor ajuta copilul să ajungă la mama sa. Voi trece la activitatea 
recreativă care se realizează prin intermediul unui program distractiv “ Puișori veniți la mama” și un 
dans  tematic  muzical “Ghiocel, ghiocel” 
              FINALITATEA ZILEI se realizează printr-o  expoziţie cu lucrările copiilor din această zi.  
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Ghencea Simona 
PROIECT  EDUCAŢIONAL LOCAL 

MAMA, SCUMPA MAMA! 

Profesor învățământ primar Ghencea Simona 

                               

 

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 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, chiar dacă suntem într-o perioadă nu forte plăcută și totul o să fie 

transmis online. 

               

                                               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  și Zilei Internationale a Femeii; 

                                              

DURATA  PROIECTULUI:  7-8 martie 2022 

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,elevi. 

b) de  timp:2 zile                                                                                                                                 
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Materiale folosite: bețe frigărui, carton ouă, carton colorat, mărgele, culori. 
 

Rezultate aşteptate: 

 

➢ copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
➢ copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 
➢ copiii prezintă părinţilor versurile învăţate prin intermediul internetului. 

 

Evaluarea activităţii: 

➢ Expozitie cu felicitari de 8 martie.    
           

        

TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

 

NR. 

CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificația zilei de 

8 Martie; 

Sala de clasă Ghencea Simona 

2 Repetarea cantecelor si poeziilor  

dedicate mamei, învățate în clasă 

 

Sala de clasă 

 

3 Confectionarea felicitarilor pentru Ziua 

Mamei 

 

Sala de clasă 

 

4 Realizarea unei expozitii cu felicitarile 

confectionate; 

 

Sala de clasă 

 

5 “Mama,scumpa mama!”-program 

artistic dedicat mamei. 

 

Sala de clasă 
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Gheorghe Maria Silvana 
 

Mama, cel dintâi cuvânt! 

 

GHEORGHE MARIA SILVIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Mama, cel dintâi cuvânt!”  

CLASA/GRUPA: Grupa Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Inv. Preşcolar- Gheorghe Maria Silviana 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P ,, Lumea Copiilor’’, Constanta 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

                Activitatea ,, Mama, cel dintâi cuvânt!” , s-a desfăşurat pe 7 martie şi a urmărit dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul preşcolarilor, faţă de fiinţa cea mai dragă din lume ,,mama”.      

              Am organizat evenimentele premergătoare zilei de 8 Martie începând cu un atelier de lucru. 

Astfel mamele au avut prilejul de a primi de la copii lor câte o surpriză realizată chiar de ei, un 

,,mărţişor’’.  Înainte de începerea lucrului în atelier am discutat despre semnele care vestesc 

anotimpul de primăvară, semnificaţia culorilor din aţa mărţişorului, florile care vestesc venirea 

primăverii, primele păsări care se reîntorc în luna martie. 

Pentru realizarea mărţişoarelor şi a ramelor s-au folosit: aţe de mărţişor, hârtie colorată, creioane 

colorate, lipici, nasturi, betisoare, inimioare din lemn. 

  Tehnicile folosite în realizarea lucrărilor: conturare după şablon, pictura pe inimioare, etc. 

Preşcolarii au desenat chipul mamei, au pictat inimioare in ramele din lemn, apoi au lipit  nasturi 

multicolori . Fiecare copil a oferit tabloruri  şi mărţişorul mamei sale. 
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Ghiorghiță Esmeralda  
 

Şcoala Gimnazială  Mihai Viteazul - Brăila 

Prof. Ghiorghiță Esmeralda  

Profesor Educatie Tehnologică și aplicații practice         

 

PROIECT DIDACTIC 

Titlul lecţiei: Realizarea produselor din materiale textile 

A. Necesitatea studierii temei: Firele textile obținute prin diferite tehnologii, au fost utilizate încă din 
cele mai vechi timuri pentru a confecționa obiecte de îmbrăcăminte dar și pentru obiecte de 
podoabe sau decorative. Există artiști care utilizează fire textile pentru a realiza diferite obiecte 
decorative folosind diferite tehnici de lucru. Astăzi, inspirandune din lucrările lor, încercăm să 
realizăm și noi obiecte decorative, cu care dorim să ne impresionam mămicile. 

B. Structurarea logică a conţinutului:  

   Realizarea produselor din materiale textile 

1. procesul tehnologic de obţinere      2. realizarea unui                    3. întocmirea fişei 
              a produselor textile                                 produs simplu                          tehnologice                                            

                                                                                                                                                                                                        
D. Obiective operaţionale: 

Cod 
obiectiv 

Capacit. ce urmează a se forma Comportam. ce 
probează capacit.  

Cond. în care 
se probează 
capacit. 

Criterii de 
reuşită 

O1 
 
 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
O3 
 

-cunoaşterea operaţiilor de 
pregătire, prelucrare, finisare 
necesare pentru obţinerea unui 
produs textil 
-deprinderea de a  executea 
unele operaţii tehnologice (de 
pregătire, de prelucrare, de 
finisare) pentru realizarea unui 
produs pe baza fişei tehnologice, 
respectând măsurile de 
securitate şi sănătate în muncă 
- deprinderea de a întocmi fişa 
tehnologică  
 

-enumerând 
operaţiile de 
pregătire, pre-
lucrare, finisare  
-realizând 
produsul 
 
 
 
 
 
-întocmind fişa 
tehnologică 
 

- fişa 
tehnologică 
 
 
-produs 
 
 
 
 
 
 
- fişa 
tehnologică 
 

- 100% 
 
 
 
- 80% 
 
 
 
 
 
 
- 100% 
 
 

 

E. Proba de evaluare- constă în completarea fişei tehnologice pe măsură ce se realizează 
produsul de către fiecare elev.  

Au reușit să  impresioneze mămicile ? Pe mine ca profesor ….. DA. 
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Gîrlonța Carmen 
 

Din inimă pentru mama 

Prof. înv. prșcolar Gîrlonța Carmen 

 

 Mamă bună, mamă dragă, 

 Ce-aș putea din lumea-ntreagă, 

 Eu cu dor să-ți pregătesc, 

 Să-ți arăt cât de iubesc? 

 

 Mamă, azi de ziua ta, 

Primește-n dar inima mea. 

Cu bucurie, dragoste, sfială, 

Uneori neliniște, tristețe sau îndrăzneală. 

 

Și plină de recunoștință,  

Cu mare bunăcuviință, 

Inima mea mereu mă-ndeamă, 

A rosti mereu cuvântul cel de taină: MAMA. 

 

Activitatea s-a desfășurat cu preșcolarii din grupa mică. Pentru început am propus audierea 

cântecului De ziua ta, mămico!, dar am și recitat poezia învățată anterior Luna martie, de Nina 

Cassian. 

Am propus copiilor să realizăm o inimă pentru mama. Prin tehnica ștampilării cu buretele, în 

grupuri de trei-patru copii, am aplicat într-un contur în formă de inimă, culoarea preferată. 

Unii copii au aplicat din loc în loc cu buretele, într-un spațiu mai mult sau mai puțin restrâns, 

alții au preferat să lucreze în colțișorul lor și chiar să apese, să insiste de mai multe ori în același loc. 

După realizarea lucrării colective, uscarea acesteia, am decupat inima, iar copiii au lipit-o pe 

un fond roșu, scoțând astfel în evidență diversitatea și complexitatea trăirilor existente într-o inimă 

de MAMĂ. 
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Gojei Andreea-Loretta 
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE   EXTRACURRICULARĂ 

”Pentru tine, mamă dragă!” 

Prof. Gojei Andreea-Loretta 

Grădinița cu Program Prelungit ”Palatul Fermecat” Reșița 

 

GRUPA: Buburuzelor 

DENUMIREA  ACTIVITĂŢII: ”Pentru tine, mamă dragă!” – ateliere de lucru, expoziție  

OBIECTIVE  PROPUSE: 

~ Cunoașterea semnificației zilei de 8 martie ; 

~ Utilizarea unor instrumente simple de lucru pentru realizarea unor lucrări originale; 

~ Dezvoltarea simțului responsabilității la copiii preșcolari; 

~ Confecționarea unor felicitări pentru mama. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII:  Grădinița P.P Palatul Fermecat Reșița 

PERSOANE PREZENTE: 

~ Cadre didactice: prof. Gojei Andreea-Loretta 

~ Preșcolari: 10 preşcolari de la Grupa Buburuzelor 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 Activitatea s-a desfăşurat sub forma organizării unor atelier de lucru în grădiniţă. 

Preşcolarilor li s-a pe videoproiector câteva aspect referitoare la ziua mamei și modele de felicitări 

realizate cu această ocazie. Preșcolarii au fost împărțiți pe centre diferite, realizând variate felicitări 

pentru mama. Au fost îndrumați și ajutați în desfășurarea activității de către doamnele educatoare și 

doamnele îngrijitoare dornice să se implice în activitatea noastră. În timpul lucrului, preșcolarii au 

avut fond musical, pentru relaxare și crearea unui mediu optim și liniștitor de lucru. La finalul 

activității, toate lucrările preșcolarilor au fost expuse pe holul grădiniței pentru a putea fi admirate și 

de copiii de la celelalte grupe. Prin această acţiune am încercat să le dezvoltăm  copiilor simţul 

responsabilităţii, să le cultivăm spiritul de colaborare şi prietenie, să le dezvoltăm imaginația 

creatoare și îndemânarea în realizarea unor lucrări practice originale. .  

REZULTATE:  

 Copiii preșcolari au înțeles semnificația zilei de 8 Martie și au lucrat cu mare drag alături de 

educatoare în realizarea unor lucrări practice, stimulându-și imaginația și creativitatea. De asemenea, 

și-au dezvoltat capacitatea de a munci în grup, de a colabora și de a accepta ideile celorlalți. 

ANEXE: Am ataşat fişei de activitate poze din cadrul activităţii desfășurate cu preșcolarii.  

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

216 
 

 

Grădinaru Daniela 

 

Mama, cel dintâi cuvant! 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

 

 

Data: 08 martie 2022  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, Mănăstirea Cașin, Bacău 

Propunător: Prof. înv. preșcolar Grădinaru Daniela  

Grupa: Mare  

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  

Tema săptămânii: ,,OCHII MAMEI!”  

Tema proiectului: „Cadouri pentru mama ” 

Tipul activității: Însușire de noi cunoștințe  

Forma de realizare: Activitate integrată (DLC + DOS) 

DLC: Educarea limbajului- lectura educatoarei ,,Inimioare, inimioare”, de Sarina Cassvan 

DOS :Abilitati practice- confectionare-„Tablou și coșuleț cu flori  pentru mama” 

Forma de organizare: frontală, pe grupuri mici, individuală 

Scopul activității: 

➢ Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mama;  

➢ Realizarea unei lucrări artistico-plastice exersând deprinderile de lucru însuşite anterior;  

➢ Consolidarea capacității de exprimare orală, a înțelegerii și utilizării structurilor verbale 

corecte din punct de vedere fonetic, lexical, gramatical; 

          Activitatea propusă s-a desfășurat pe parcursul a două zile în care s-au realizat lucrările. S-a 

prezentat și s-a discutat despre semnificația zilelor de 8 Martie, ascultându-se povestea ,,Inimioare, 

inimioare” de Sarina Cassvan.  Copiii au înteles  mesajul  transmis- că mama este doar una, o ființă 

specială și iubitoare pe trebuie să o iubim și respectăm toată viața. Apoi, pe un fond muzical cu 

cântece dedicate mamei copiii au realizat fiecare câte un coșuleț decorat cu flori și un frumos tablou 

cu fotografia lor trimițând multe, multe inimioare către mama. Ei au lucrat cu drag și au pus multă 

iubire în acest dar special pentru mama.  

         S-au făcut aprecieri generale și individuale asupra activității copiilor și asupra produselor 

activității și au cântat cântecul ,,De ziua ta, mămico!” 
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Greceanu Gigica 
 

MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

Activitatea dedicată temei simpozionului s-a concretizat în redactarea unei cărți intitulate 

”Carte din suflet pentru mama mea”, un proiect integrat desfășurat pe parcursul a două săptămâni. 

Proiectul a avut roluri multiple pentru fiecare elev în parte care au vizat două dimensiuni de 

dezvoltare: minte și suflet. Obiectivul principal a urmărit dezvoltarea personală, emoțională a copiilor 

puși în situația de a reflecta, de a lua decizii, de a-și deschide sufletul, de a lucra un dar pentru cea 

mai scumpă ființă, mama. 

Cartea a fost redactată folosindu-se cunoștințele dobândite la orele de CLR referitoare la 

părțile componente ale unei cărți: coperte, titlu, autor, editură, pagină de titlu, prefață, cuprins, 

costuri. 

Paginile cărții cuprind: 

- Chipul mamei în copilărie, în tinerețe, la bătrânețe - desene proprii; 

- Mama, persoană unică - date biografice, trăsături fizice, sufletești, preferințe; 

- Mama cuvânt fără sfârșit - simbolistica cuvântului ”mama”; 

- Mărțișor pentru mama; 

- Un cânt pentru mama - poezie proprie dedicată mamei; 

- Ziua mamei este în fiecare zi - compunere pentru mama; 

- De ce iubim mamele? - sondaj aplicat elevilor clasei; 

- Amintire din prima zi de școală - pagină însoțită și de fotografii; 

- Prima sărbătoare de 8 Martie la școală; 

- Dedicația ”mamei de la școală” - poezia proprie a învățătoarei; 

- În loc de final - gânduri pentru mama. 

- Pagina cu impresii ale cititorilor - o pagină în care mama și ceilalți membri ai familiei pot scrie 

propriile gânduri și impresii pentru autor. 

 

Cartea a fost ”lansată” în cadrul unei serbări școlare în ziua de 8 Martie, în prezența 

mamelor, moment în care le-a și fost oferită. 

      Prof. pt. înv. primar, 

        Gigica Greceanu 

      Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”  Tulcea 
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Grigore Alina-Gabriela 

 

"MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT" 

                                                  

Tema activităţii: ,,Mamă dragă, te iubesc!” 

Grupa mare ,,Buburuzelor” 

Cadru didactic:prof.înv.preşcolar Grigore Alina-Gabriela 

Unitatea şcolară: G.P.P. ,,Licurici, Oraş Ovidiu, jud.Constanţa 

Desfăşurarea activităţii: 

          Cu toţii am aşteptat mult venirea primăverii, primele flori, soarele cald şi îmbietor, primii 

muguraşi, mărţişorul, Ziua Mamei. Şi în acest an şcolar, Ziua Mamei a fost sărbătorită  de către 

preşcolarii grupei mari ,,Buburuzelor” printr-un program artistic oferit mămicilor şi bunicuţelor, 

program ce a fost pregătit cu mare grijă din timp şi cu multe emoţii din partea copiilor care adesea au 

făcut eforturi apreciabile să țină secretul până în ziua cea mare. Şi au reusit, surpriza a fost imensă ca  

de fiecare dată Pregătirile au fost intense: grupa a fost decorată cu baloane sub formă de inimioare 

iar preşcolarii au fost îmbrăcaţi cu costume populare. Serbarea a debutat cu recitaluri de cântece şi 

de poezie, dansuri tradiţionale, toate consacrate Zilei de 8 Martie. Spectacolul cultural-artistic oferit a 

fost de-a dreptul un regal în toată puterea cuvântului. Pentru că nici un artist din lume nu este mai 

încântător şi nu stârneşte atâtea fericite emoţii decât propriul tău copil, atunci când recită o poezie 

cu toate micile „fâstâceli” sau „bâlbe” specifice oricărui început. Şi nici un cadou nu poate concura cu 

desenul acela „De ziua ta !” şi care cuprinde toată dragostea lumii, înmănuncheată în câteva trăsături 

stângace de culoare şi, evident, câteva corecţii dăscăleşti. 

          De asemenea, în sălile de clasă, au fost orânduite încă de la începutul lunii martie, expoziţii cu 

fel de fel de lucrări făcute de mânuţele harnice ale micilor grădinari. Sub coordonarea competenţelor 

doamne educatoare, copiii grupei au pregătit, din vreme, felicitări şi cadouri pentru mămici şi pentru 

bunicuţe. N-au fost trecute cu vederea nici mărţişoarele de 1 Martie confecţionated cu mult drag de 

către preşcolari.  

           Au fost câteva zile minunate, presărate cu zâmbete şi raze de soare! 
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Guleș Anca-Silvia 

 

Ziua mamei 

Data: 8 martie 2022 

Tema: Mama 

Coordonator: prof. Guleș Anca-Silvia 

Grup țintă: elevii clasei a II-a 

Argument:  

Martie, prima lună a primăverii, când natura renaște, mângâiată de blândele raze ale soarelui. 

Martie, luna în care sărbătorim cea mai dragă ființă, mama. 

8 Martie este ziua în care fiecare mamă trebuie să primească în dar o floare, zâmbete, îmbrățișări și 

toată dragostea nostră. 

Copiilor le vom insufla dragostea și prețuirea față de cea mai scumpă ființă, cea care ne dă viață, ne 

îndrumă și ne îngrijește. 

Scopul: 

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

practice și stimularea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua mamei. 

Loc de desfășurare: sala de clasă, CDI 

Obiective generale: 

• Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin crearea/recitarea poeziilor 

dedicate mamei 

• Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor 

• Cultivarea sensibilității artistice a elevilor 

Obiective specifice: 

• Să cunoască memoreze, să creeze și să recite expresiv poezii cu și despre mama 

• Să realizeze desene sau colaje prin care să oglindească chipul mamei și să organizeze cu ele o 

expoziție omagială 

• Să compună/ recite texte în versuri sau proză despre mama 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: învățarea prin descoperire, conversația, explicația, munca 

independentă, muncă în grup 

• Mijloace de învățământ: texte suport sub formă de proiecție, videoproiector, flipchart, 

laptop, creații plastice și literare, panouri, felicitări, flori 
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Poezii dedicate mamei                                                            

 

           Mama                                     E ziua ta! 

Soare, azi de ziua mamei               E ziua ta, 

Mai frumos să strălucești                                Măicuța mea cea bună! 

Și din cerul cel albastru                                   Dac-aș putea, 

Pe toți norii să- i gonești!                                Ți-aș prinde în cunună 

Vreau să fie ziua mamei                                  Toți trandafirii zărilor ușori, 

Cea mai mândră dintre toate,                           Și cântecele ca pe niște flori. 

Pentru dragostea ei mare                                  Și razele de soare și de lună 

Și nespusa bunătate.                                         Pe toate ți le-aș prinde în cunună. 

Îți doresc dragă măicuță,                                  Dar până cresc nu pot, oricât aș vrea 

Mult noroc și sănătate!                                     Să te sărut, măicuța mea. 

 

Ziua mamei                                                                  De ziua mamei 

Azi, de ziua mamei mele                                  O, ce bună și frumoasă 

Am cules cinci viorele                                      E mămica mea! 

Și cu-o ață pe genunchi                                    Ciocârlii aș vrea să cânte, 

Le-am legat într-un mănunchi.                         Azi în geam la ea. 

Mângâindu-l în tot felul,                                  Iar eu voi veni c-o floare 

Mama duce buchețelul                                     Să i-o dau în dar 

Drept la buze și zâmbind                                  Să-i spun c-ale ei povețe 

Pupă florile pe rând.                                         Nu sunt în zadar. 

Și de fiecare floare,                                          Hărnicuță și cuminte 

Mi-a dat câte-o sărutare                                   Mă silesc să fiu, 

Și mi-a spus „fecior viteaz”                             Mândră de fetița ei 

Și-avea lacrimi pe obraz.                                 Vreau mereu s-o știu. 
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Guran Liliana Gabriela 
 

TEMA ACTIVITĂȚII  -DIN SUFLET PENTRU MAMA 

CLASA :înv.simultan -clasa preg.,I,a  II-a și a III-a 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar Guran Liliana Gabriela 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ-stuctura ȘCOALA PRIMARĂ TĂUȚI 

 

ARGUMENT: 

MAMA este numai una ,Cum sunt soarele și luna   

   Prin activităţile desfăşurate cu copiii am urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă de 

fiinţa care le-a dat viaţă, MAMA. 

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

plastice şi practice, stimularea curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestările dedicate mamei 

OBIECTIVE: 

- să prezinte semnificaţia zilei de1 și  8 Martie; 

- să-şi dezvolte creativitatea în lucrări plastice; 

- să cânte și să recite poezii,cântece dedicate zilei de 8 Martie; 

- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse; 

- sensibilizarea copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai semnificaţiei mărţişorului şi 

Zilei Internaţionale a Femeii; 

Discipline implicate în proiect: CLR,MEM,MM,AVAP.DP 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: 

 

1. Convorbire despre semnificaţia zilei de 1 şi 8 Martie; 

2. Confecţionare de mărţişoare; 

3. Realizarea unei expoziţii cu mărţişoarele confecţionate; 

5. Confecţionarea de felicitări ; 

6. Memorizare poezii de ziua mamei ; 

7. Învăţarea cântecelor: „Cine mi-a dat viață pe acest pământ , „De ziua mamei“; 

EVALUARE 

Dedicaţie specială mamei mele (înregistrarea poeziilor şi cântecelor, postarea lor pe grup.     Expoziție  

cu lucrările realizate                                                                                   
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Hamza Adriana 
 

Ziua Internațională a Femeii sau ziua Mamei 

- istoricul şi semnificatia zilei de 8 Martie – 

 

 

Școala Gimnazială Grajduri, Județul Iași 

Prof. înv preșcolar Adriana Hamza 

 

De când se serbează și când a devenit oficială Ziua Femeii se celebrează în data de 8 Martie, atât în 

România, cât și în alte țări. Mai mult, în țara noastă, pe 8 martie nu se sarbatorește doar Femeia ci și 

Mama.  

Ziua mamei se serbeaza încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primavară, ei o serbau pe Rhea, 

mama tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată „Duminca mamei”, serbată 

În a patra duminică de la începerea Postului Pastelui. 

În anul 1909, la 28 februarie, în Statele Unite, s-a serbat la nivel național Femeia în urma unei 

initiative a Partidului Socialist American. Inițiativa a fost preluata în 1910 și în Europa, în cadrul 

Internaționalei Socialiste reunite la Copenhaga. Prima zi s-a ținut la 19 mai 1911 în Germania, Austria, 

Danemarca și în alte câteva țări europene. Data a fost aleasa de femeile germane pentru că, la 

aceeași dată, în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă față unei revolte armate și a promis ca va face o 

serie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru femei. 

Ziua internaţională a femeii,  devine astfel, prilej bun în care ar putea avea loc întruniri cu părinţii în 

cadrul cărora pot fi prezentate activităţile desfăşurate cu micuţii, inclusiv prezentarea unor momente 

artistice închinate mamelor. Sunt gesturi simbolice care ar  trebuie permise, cum ar fi confecționarea 

unui mărţişor  a unei flori sau a unui ornament. În funcție de specificul vârstei și de dotările 

materiale, conținutirile pot fi abordate multidisciplinar, rezultând astfel o paletă larga de produse ale 

activităților.  

 

 

 

https://ziarulunirea.ro/8-martie-ziua-internationala-a-femeii-semnificatie-cand-a-aparut-cum-este-sarbatorit-8-martie-in-lume-411368/
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Hariga Mihaela-Beatrice  

 

Data:  04.03.2022 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 

Clasa: I B 

Profesor învățământ primar: Hariga Mihaela-Beatrice  

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina de studiu: Arte vizuale și abilități practice 

Subiectul lecţiei: Lucrare din hârtie – Ghiocei pentru mama 

Tipul lecţiei: formare de  priceperi şi deprinderi 

Scopul lecţiei: formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza un produs după un plan stabilit, 

combinând tehnicile învățate 

Obiectivele operaţionale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1: să descrie conținutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor și a explicațiilor 

primite; 

O2: să răspundă corect la întrebările adresate, utilizând informații despre anotimpul de primăvară; 

O3: să decupeze îngrijit florile de ghiocei, respectând conturul dat; 

O4: să asambleze corect lucrarea, având ca suport modelul dat; 

O5: să precizeze corect criteriile de evaluare a lucrărilor realizate, în aprecierea acestora.  

Strategia didactică: 

a) Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei; 

b) Mijloace de învăţământ: lucrarea model, coli de hârtie de culoare verde, albă și una-suport-o 

culoare preferată de mama, foarfece, lipici, carioci, creioane colorate, fir de mărțișor, laptop, 

videoproiector; 

c) Modul de organizare: frontal, individual; 

Resurse:  

a) umane: 25 elevi 

b) temporale: 45 minute 
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Descrierea activității 

       Elevii vor observa etapele de lucru prezentate de către învățătoare: vor urmări modalitățile de 

colorare, decupare după contur, lipire și asamblare, apoi vor executa, repetând cele învățate pentru 

obținerea produsului final. 
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Iamandei Nicoleta 
 

Mărţişorul între tradiţie şi legendă 

 

                                                                                  prof. înv. primar NICOLETA IAMANDEI 

                                                                        Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA 

                                                                                                         loc. ROMAN, jud. NEAMŢ 

 

 Mărţişorul, sărbătorit an de an pe 1 Martie, este prin excelenţă un obicei tradiţional 

românesc, o sărbătoare a primăverii, a prospeţimii, a bucuriei, a victoriei binelui împotriva răului. Cu 

această ocazie dăruim celor dragi mici cadouri, obiecte decorative (mărţişoare), legate cu un şnur 

alb-roşu, ca simboluri aducătoare de noroc şi bunăstare. Roşul este considerat culoarea primăverii, 

iar albul culoarea iernii. 

 Bucuria de a confecţiona, dărui şi mai apoi de a oferi mărţişoare umple micilor şcolari 

sufletele de emoţie. Am dedicat elevilor din clasa I pe care îi îndrum timp suficient pentru a înţelege 

şi aprofunda mai bine de unde vine acest obicei străvechi şi mai ales care este simbolistica acestuia. 

Acest lucru s-a întâmplat în cadrul mai multor discipline din planul-cadru cum ar fi de pildă limba şi 

literatura română, istorie, geografie, ştiinţe ale naturii, literatură pentru copii. 

 Citind definiţia din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, putem afla că mărţişorul este un 

mic obiect de podoabă legat de un fir împletit - roşu cu alb - care se oferă în dar, ca semn al sosirii 

primăverii, mai ales femeilor şi fetelor, în ziua de 1 Martie. Tot DEX-ul ne mai spune că “mărţişor” 

este denumirea populară a lunii martie.  

Descoperirile arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii încă de acum 8000 de ani. 

Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul iernii şi se purtau doar dupa 

1 Martie. Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. Alte surse arătau că 

mărţişoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de lână, negru cu alb. Tipul de 

monedă, respectiv aur, argint sau bronz indică statutul social. Ele erau purtate pentru a avea noroc si 

pentru a fi vremea mai bună. Dacii credeau că aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn 

arsurile din cauza soarelui. Acestea erau purtate până când copacii începeau să înflorească pentru ca 

mai apoi să le atârne de crengile copacilor. 

Originile obiceiului se găsesc şi în sărbătorile romane în cinstea zeului Marte, zeu al fertilităţii 

şi al vegetaţiei sau în echivalentul acestora din Tracia, sărbătorile în cinstea zeului Marsyas Silen. 

Femeile dace purtau monezi sau pietricele asociate cu fire de lână roşii si albe pentru a avea noroc şi 

un an productiv. Acest străvechi obicei al primăverii este specific poporului român şi îşi are originea 
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în credinţele şi practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lui martie, considerată ca prima 

lună a primăverii.  

Mărţişorul este un obicei specific românesc, pe care nu îl regăsim la alte popoare. În timp, 

tradiţia mărţişorului a fost preluată şi de alte populaţii de la sud de Dunare. Obiceiul dăruirii 

mărţişorului este moştenit de la daci şi romani şi îşi are originea în credinţele şi practicile agrare. 

 Pentru strămoşii noştri, anul nou de la 1 martie însemna reînvierea naturii. Mărţişorul, simbol 

al primăverii, se confecţiona din fire de cânepă sau lână (mai tarziu din bumbac), albe şi roşii, care se 

leaga în forma de 8. De acest şnur se atârnau monede din aur sau argint, dar şi fire de iarbă, muguri 

sau flori. În zonele româneşti străvechi, mamele prindeau copiilor mărţişorul la gât, la mână sau la 

picior, obiceiul păstrându-se şi astăzi în unele sate. Mărţişorul se poartă toată luna martie. 

 În trecut, în satele României, părinţii dăruiau copiilor şi tinerilor un şnur din lână albă şi roşie. 

Această funie simboliza zilele săptămânii şi lunile anului, răsucite într-un şnur bicolor. Cele două 

culori opuse simbolizau cele două anotimpuri, iarna şi vara. Acest şnur era purtat de cel care îl 

primea legat la încheietura mâinii. Cu timpul, de şnur a fost atârnată o monedă de argint sau aur, 

metale preţioase despre care se credea că sunt aducătoare de sănătate. Acest obicei rural din secolul 

XIX a fost preluat de familiile înstărite de la oraş, părinţii dăruind copiilor mici obiecte decorative 

preţioase, legate cu o aţă bicoloră. Cu timpul, Mărţişorul şi-a pierdut însemnătatea de amuletă 

purtătoare de noroc şi sănătate, devenind mai mult un simbol al venirii primăverii.   

Ca să respectăm tradiţia şi toate legendele, mărţişorul trebuie legat la răsăritul soarelui, în 

prima zi a lunii martie. Se poartă de la 1 Martie până când se arată primele semne ale primăverii, 

adică până când se aude cucul cântând, până când înfloresc cireşii sau trandafirii, până la venirea 

berzelor şi a rândunelelor. Şi atunci, mărţişorul nu se aruncă, ci se leagă de un trandafir sau de un 

pom înflorit, ca să ne aducă noroc. 

Orele în care am discutat despre istoria şi legenda mărţişorului au arătat încă odată elevilor 

cât de importantă este păstrarea acestei tradiţii. Bucuria de a dărui mărţişoare trebuie să pornească 

din interiorul sufletelor noastre. Fiecare din micii şcolari trebuie să fie un mic creator de frumos. Mi-

am îndrumat elevii să lase frâu liber imaginaţiei astfel încât mărţişoarele create de ei să se constituie 

în mici opere de artă aducătoare de pace, linişte şi bucurie. Miracolul primăverii trăieşte în fiecare 

dintre noi. Simbolul mărţişorului e unic în spaţiul românesc pentru că înseamnă nu numai trezirea 

naturii la viaţă ci şi bucuria de a trăi şi de a împărtăşi cu ceilalţi acest miracol.   

BIBLIOGRAFIE: 

1. DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii române (ediţia a III-a, 2009, revăzută şi adăugită), 

Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009; 

2. www.didactic.ro 

3. www.wikipedia.org/wiki/mărţişor  

http://www.didactic.ro/
http://www.wikipedia.org/wiki/mărţişor
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Ienache Maria 
Cu drag, pentru mama! 

 

Prof.Ienache Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 

 

 Ziua de 8 Martie ne amintește în fiecare an că trebuie să ne exteriorizăm mai mult  

sentimentele pentru persoanele la care ținem. Indiferent că e mamă, bunică, soră, prietenă sau 

colegă, ne-am făcut obiceiul ca în această zi să arătăm o prețuire deosebită femeilor din viața 

noastră. De asemenea, dacă pe tot parcursul anului mama este cea care răsfață și are grijă de copil, 

acum e rândul copilului să îi arate mamei cât de mult o prețuiește. O felicitare, o scrisoare, un sms 

sau un mesaj trimis cu gând curat e doar un pas pentru a-i spune ceea ce simte pentru ea.  

„La mulți ani!” de Ziua Mamei înseamnă mai mult decât flori și cadouri. Înseamnă să spui 

„mulțumesc”, înseamnă să spui „te iubesc”. 

 În cadrul școlii, pentru a marca această sărbătoare importantă atât pentru copii cât și pentru 

mămici, am propus diferite activități, ce se vor derula pe parcursul unei întregi săptămâni, începând 

cu 1 Martie, când vom realiza o expoziție de mărțișoare, confecționate de elevi. Acestea se vor vinde 

în cadrul unui Târg de Mărțișoare, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru a cumpăra un dar mamelor 

(o floare, o felicitare) sau pentru a achiziționa materiale din care să confecționăm darul (o borșă 

personalizată, o felicitare, un buchet de flori din hârtie etc). 

 Pentru că este un colectiv de elevi de clasa a IV-a, nu se poate trece peste acest eveniment 

fără a scrie măcar câteva gânduri pentru mama. Fiecare elev va realiza o carte personalizată, despre 

și pentru mama lui, care va cuprinde toate părțile componente ale unei cărți. Din cuprinsul cărții nu 

vor lipsi portretul desenat/pictat și o descriere a mamei.elevii vor fi încurajați și îndrumați chiar să 

scrie câteva versuri, scurte poezii, pe care să le dedice mamei.  

 Una dintre activitățile favorite ale elevilor mei este să transmită scurte mesaje filmate. Și cu 

prilejul acestei zile vom filma și transmite mamelor câteva gânduri spuse din suflet de copii și 

bineînțeles că vom cânta și un cântec specific. 

 La finalul activităților voi face câteva recomandări și sugestii pentru a petrece un timp de 

calitate cu mama, de ziua ei:  

1. Jocuri de societate 

2. Luați masa împreună. 

3. Puteți citi împreună, asculta muzică sau rezolva un puzzle. 

4. Alegeți un sport pe care îl puteți practica împreună, precum alergatul, tenisul etc. 

5. Ieșiți să vă răsfățați cu o înghețată sau o prăjitură. 

6. Mergeți într-o scurtă excursie 

7. Vizită la muzeu 

8. Gătiți ceva împreună 

9. O plimbare cu bicicleta împreună 

10. O ședință foto  

  De Ziua Internațională a Femeii sărbătorim astfel și la școală sufletul fiecărei mame! 

Mâinile copiilor nu au odihnă și pregătesc cele mai frumoase cadouri în culori, mici opere pe care 

mama le va păstra într-un sertar din bibliotecă pentru totdeauna. 

https://jucarii-vorbarete.ro/produs/poveste-terapeutica-familia-mea-se-mareste/
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ILAS IOANA RAMONA 
 

8 MARTIE 

 

 

Unei singure ființe din viața noastră îi datorăm tot ceea ce noi avem și suntem azi. Ea ne-a 

dat naștere, ne-a crescut și ne-a învățat să iubim. Nu există cuvinte care să o descrie.  

Fiecare dintre noi, prin micile activități, dar cu multă iubire, dorim să umplem aceste suflete 

unice din viața noastră, MAMA. Ne-am pregătit, cu mic cu mare, făcându-le mamelor, mici simboluri 

prin care să îi arătăm iubirea. Elevii s-au străduit să realizeze cea mai bună lucrare, în cadrul activității 

”Mama, ce-l dintâi cuvânt”, având în vedere că lucrările făcute sunt pentru cea mai iubită ființă și că 

urmau să fie premiați. 

Boboceii școlii noastre a realizat o felicitare în formă de ghiveci cu lalea, în interior un mesaj 

pentru mama “Te iubesc, mama!”, folosind tehnica de pliere, decupare și lipire. 

Elevii clasei a IV-a B au realizat “ Borcanul cu dulceață de suflet pentru mama“. Lucrare 

realizată prin decorarea borcanului și prin scrierea, pe bilețele colorate, mesaje; acestea îi vor aminti 

mamei cât este de importantă pentru fiecare. 

Elevii clasei a II-a a realizat lucrarea “Eu și chipul mamei”. Elevii au colorat inima, chipul său și 

al mamei, dar și părul, respectând, pe cât posibil, culoarea naturală. Au decupat elementele necesare 

și le-au lipt, realizând lucrarea. 

Elevii clasei a IV-a A au realizat ”Zambile pentru mama” Elevilor le sunt prezentate 

materialele de care au nevoie pentru realizarea ei, și mai multe sugestii de modele, fiecare adoptând 

un anumit model. Aceștia au avut de decupat o foaie A4 în două jumătăți, apoi au îndoit o jumătate 

și cu ajutorul foarfecei au realizat zambila pe care, ulterior,  au lipit-o pe tulpina realizată prin rularea 

unei foi de culoare verde.  După realizarea zambilei, copiii au decupat cifra opt, o felicitare în care au 

scris o poezie și au realizat un fluturaș cu mesaj pentru mama. 

Aceștia au realizat lucrările cu atenție și multă motivație. 

 

 

Autori: Marian Oana – clasa Pregătitoare B 

 Condur Monica – clasa a IV-a B 

 Ilaș Ioana Ramona – clasa a II-a B 

 Sferle Denisa – clasa a IV-a A 
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Ilciuc Mihaela Adriana 
 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama, cel dintâi cuvânt” 
CLASA PREGĂTITOARE ,,Clasa Neînfricaților” 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Ilciuc Mihaela Adriana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Teodor Balan”-Gura-Humorului 
Discipline/arii curriculare integrate: 
 - Comunicare în limba română 
 - Arte vizuale şi abilităţi practice 
 - Muzică şi mişcare 
 - Dezvoltare personală 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

                                                  

 Cel mai drag și scump cuvânt... 
                 Anul acesta,2022, i-am pregătit mamei o diversitate de surprize. Copiii au muncit și au 
realizat cu mânuțele lor “amintiri” de ziua mamei. 
  Mai întâi au făcut mărțișoare pentru mama. 
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Apoi elevii au pictat cu paiul zambile pentru mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au realizat o diplomă pentru cea mai bună mamă. 

 

I-au cântat mamei. 
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I-au transmis un mesaj pe caiețelele dictando. 

 

 

 Este foarte important, ca noi, dascălii, să-i ajutăm pe cei mici să învețe să-și 
exprime sentimentele, să spună mamelor cât mai des “Te iubesc!”. Pentru orice mamă aceste 
cuvinte alături de “Știu că ai grijă de mine mereu și de aceea mă simt în siguranță” sau „Îți sunt 
recunoscător pentru tot ce faci pentru mine”reprezintă răsplata supremă.  

O mamă care se simte apreciată de copii este o mamă fericită și puternică.  
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Ilica Rebeca 
 

SIMPOZION “MAMA, CEL DINTÂI CUVANT” ( Grădinița P.P. Nr. 14, Arad) 
 
Cine vă-ngrijește 
Cine vă iubește 
Zi de zi muncește 
Pentru a vă crește? 
 
Ne dăm seama, 
Este MAMA. 
 
Basme minunate 
Cine povestește, 
Jucării frumoase 
Cine dăruiește? 
 
Ne dăm seama, 
Este MAMA. 
 
 
De sunteți vreodată 
Triști sau supărați, 
Cine vă sărută 
Ochii-nlăcrimați? 
 
 
Ne dăm seama, 
Este MAMA. 
 
Ne dăm seama cu toții ca MAMA este cea mai importantă și cea mai prețioasă ființă de pe pământ. 
Pentru această ființă atât de dragă sufletului nostru noi, împreună cu copilașii din grupa mijlocie B 
am pregătit un moment deosebit dedicate MAMELOR. 
Pentru început, în prima parte am prezentat împreună cu copiii un moment artistic împletit din 
cântece și poezii prin care să le mulțumim și să le spunem MAMELOR cât de mult le prețuim. 
În a doua parte am desfășurat o activitate practică cu subiectul ”O FLOARE SPECIALĂ”, în care copiii 
au confecționat o floare special, deosebită pentru mama. Noi știm că pentru fiecare mama, copilașii 
lor sunt florile cele mai special. Prin această activitate am droit să le demonstrăm mamelor cât de 
mult le iubim. 

Grupa Mijlocie B, Educatoare: Ilica Rebeca Lidia, Stan Manuela Carmen 
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In săptămâna 7-11 martie 2022, copilașii din grupa mica B au sarbatprit-o pe mama, 
experimentându-și dragostea pentru aceasta prin cântece și poezii. Copiii au pregătit mămicilor 
iubite multe surprise, lipind felicitări, numărând și colorând flori pentru aceasta. 

 
Grupa Mică B, Educatoare: Flora Andreea Roxana 
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Cu ocazia zilei de 8 martie, copiii de la grupa Germană B au desfășurat activități specifice acestei zile, 

destinate mămicilor. Copiii au pregătit cu multă dragoste și nerăbdare o activitate practică, au recitat 

poezii, au cântat cântecele și au realizat un dans pentru mult iubitele lor mame. 

Rodul muncii copilașilor s-a văzut pe chipul și reacția mămicilor, care și-au arătat mulțumirea în 

nenumărate feluri. 

Grupa Germană B, Educatoare Țurlea Teodora Adela, Zaharia Paula- Doroteea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiecare început de primăvară cu emoție și bucurie ne gândim mai mult ca oricând la mama. Și în 

acest an eco-fluturasii au sărbătorit Ziua Mamei, activitățile desfășurându-se sub genericul "De 

dragul tau, mămico!" În activitatea "Împreună cu mama" copiii au văzut ce face o mamă de 

dimineața, până seara. De asemenea au aflat ce le face pe mame cel mai fericite. Au ascultat o 

poveste emoționantă "Inima mamei". Au învățat poezii și cântece pentru mama, au modelat floricele. 

De asemenea au confecționat felicitări și au pictat figurine de ipsos, special create pentru mămici. 

Bucuria mamelor a fost mare, atunci când au văzut ce surprize minunate le-au pregătit copiii. 

Educatoare: Liana Saman, Grădinița P. P. Nr. 14 Arad 
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O mamă râde râsul nostru, varsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama noastră. 

Trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre.” Julia Summers.  

Pentru a cinsti cum se cuvine această minunată zi a mamei, grupa mare B Step by Step a desfășurat o 

multitudine de activități frumoase. Au învățat poezii și cântecele pe care le-au dedicat mamei prin 

intermediul unei frumoase serbări online, au modelat inimi, au confecționat felicitari și au pictat pe 

ipsos.  

Mămicile au fost profund surprinse și mândre de copilașii lor ! 

Roț Ruxandra-Daiana  

Țifrea Doina-Florica  

Grădinița PP.NR.14 Arad 
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Cu ocazia zilei de 8 martie, copiii de la  GRĂDINIȚA PP NR.14, ARAD, Grupa Mare C, sub 

coordonarea doamnelor educatoare Nol Asineta și Coman Raluca au desfașurat activități specifice 

acestei zile, destinate mămicilor. Copiii au pregătit cu multă dragoste si nerăbdare o activitate practică 

și un mic spectacolau  pentru iubitele lor mame.  

Rodul muncii copilasiilor s-a vazut pe chipul si reactia mămicilor, care si-au arătat mulțumirea în 

nenumărate feluri! 

La mulți ani, tuturor mămicilor minunate!❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoare participante: 

Ilica Rebeca Lidia 

Stan Manuela Carmen 

Flora Andreea Roxana 

Țurlea Teodora Adela 

Zaharia Paula Doroteea 

Saman Liana Mariana 

Roț Ruxandra Daiana 

Tifrea Doina Florica 

Nol Asineta 

Coman Raluca 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

242 
 

 

ILIE MIRELA 
 

MAMA, CEL DINTAI CUVANT  
 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT  
CLASA/GRUPA: CLASA a II-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; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: CONFECŢIONARE MĂRTISOARE SI CADOURI 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). 

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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Ionescu Elena Carmen                      
EDUCATOARE:  Ionescu Elena Carmen                      
GRUPA : Mijlocie ,,BUBURUZELE,, 
UNITATEA: Școala Gimnazială ”I.I.Mironescu”Tazlău, Neamț-Grădiniță 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, E ziua ta, mămica mea ,,                                                                 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Daruri pentru mama” 
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată- frontal, individual și pe grupuri 
TIPUL DE ACTIVITATE:Consolidarea cunostintelor, priceperilor și deprinderilor 
 I . ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

1. RUTINE: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ,, Daruri pentru mama,, 
2. TRANZIȚII :  -  ,, Uite-așa,, - joc cu text și cânt ; 
                  -,,Bat din palme,, - joc de mișcare; 
II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA 1) : 

1. CONSTRUCȚII: ,, Coșulete pentru flori ,, 
2. JOC DE MASĂ: ,, Colier  pentru mama,, (înșirare de mărgele) 
III.   ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE):      
 DS -,,Daruri pentru mama,,- Activitate matematică – joc didactic ; 
 DEC – ,, Flori colorate,,- Activitate artistico-plastică - pictură pe figurine din ipsos. 
IV .  ACTIVITĂȚI   LIBER ALESE  (ALA 2): 
 -  ,,Floricică de pe șes,,- dans tematic 
 - ,,  Ce ghiocel lipsește?,,  - joc de mişcare 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 
Autocontrol și expresivitate emoțională 
Conceptul de sine 
Activare si manifestare a potențialului creativ 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 
Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică; 
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice; 
OBIECTIVE : 
ADP: – să să se implice activ în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi, formării 
comportamentului empatic la preşcolari. 
ALA1: O1 - să realizeze diferite forme tridimensionale (coșulețe) cu diferite piese de construcții; 
             O2-  să identifice materialele necesare pentru realizarea colierului; 
             O3 - să înşire mărgelele de lemn  pentru a obţine un colier pentru mama. 
                                                       
             DEC: O1 - să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 
                       O2 - să  lucreze curat şi ordonat; 
                            O3 - să analizeze,din punct de vedere estetic, lucrările personale şi ale colegilor. 
Metode şi procedee: - conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul oral, munca independentă, 
problematizarea, instructajul verbal, aprecierea verbală; 
Mijloace de învăţământ: 
- calendarul naturii, flori din ipsos colorate(galbene și roșii ),  
flori din ipsos, planșete, acuarele, pensule, rotodiscuri,șervețele din bumbac,  
mărgele, șnururi, suport pentru expoziția lucrărilor, recompense(ecusoane) 
Forme şi tehnici de evaluare: 
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- observarea comportamentului verbal şi nonverbal al copiilor; 
- aprecieri verbale; 
- expoziţia lucrărilor realizate; 
DURATA: o zi 
BILIBOGRAFIE:  
1.Curriculum pentru educație timpurie- 2019; 
2.Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor  concepte și instrumente cu care operează           
Curriculum pentru educație timpurie-2019. 

Scenariul activității 
 
                  Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă: ,,Daruri pentru mama,, 
1.Salutul: Copiii intră în sala de grupă în rând, aşezându-se în formă de semicerc, intonând versurile: 
Dimineaţa a sosit, 
           Noi la grădi am venit. 
           Pe scăunele ne-aşezăm 
           Şi frumos să ne salutăm. 
Educatoarea transmite copiilor salutul zilei printr-un cântecel: ,,Iepurașii s-au trezit, bună dimineaţa!, 
Ursuleții s-au trezit, bună dimineaţa!,Alma s-a trezit, bună dimineaţa!, ........fiecare copil prezent s-a 
trezit, bună dimineața! , Doamna s-a trezit, bună dimineaţa! și la grădi a venit ,bună dimineaţa!, 
Doamna: Bună dimineața copii ! , Copiii: Bună dimineața, Doamna !,, 
Educatoarea întreabă copiiii în care zi din săptămână în care se află?  Drept urmare,li se va propune 
să audieze melodia ,,În ce zi suntem azi?’’În continuare, copiii sunt invitaţi să identifice colegii care 
lipsesc. Subliniindu-se faptul că, atunci când vin la grădiniță , este nevoie să se respecte nişte reguli, 
se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă specifică: 
 ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe un 
ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur și să păstrați ordinea între jucării’’. 
 Gimnastica de înviorare, se desfăşoară  sub formă de exerciţii motrice ușoare ( mișcări de brațe,de 
cap, picioare, sărituri .) unele pe fond muzical.( un joc de mișcare- ,,Îngheațat/Dezghețat,,) 
2.Împărtăşirea cu ceilalţi: Pornind de la versurile : ,, Cine te iubeşte,/ Cine te-ngrijeşte,/Zi de zi 
muncește pentru a ne crește/ Vă daţi seama?/ Este.(mama)” voi iniţia o discuţie referitoare la tema 
,,Mama, fiinţa cea mai dragă”, care le va sugera acestora tema care va fi abordată în ziua respectivă :  
„Daruri pentru mama” 
 
3. Activitatea de grup: Copiii răspund la întrebarea:,,Ce dar ai face mamei tale? Activitatea continuă cu 
jocul cu text și cânt ” Uite-așa! ,, 
            4. Noutăţile zilei : Copiii sunt anunțați că se vor juca cu flori colorate, vor face coliere pentru  
mămici, coșulețe pentru flori și vor picta flori pentru mamele lor realizând astfel darurile perfecte  pentru 
8 Martie. 
        Pentru a-i binedispune pe copii şi pentru a introduce următoarea secvenţă a zilei, se trec la un 
joc distractiv: ,,Bulina fermecată,,. După încheierea jocului distractiv  copiii sunt invitați să se apropie 
de centrul tematic și să observe materialele nou apărute (coșulețe cu flori și cifre,cuburi ). 
Educatoarea le spune copiilor că se vor juca cu acele materiale jocul,, Daruri pentru mama,, . 
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Ionescu Roxana 
PROIECT DE ACTIVITATE 

         Profesor: Ionescu Roxana  

          Grădiniţa nr. 41 

GRUPA / NIVELUL: Grupa mare / nivel II 

DURATA: 35 min 

TEMA ANUALᾸ “Cu ce și cum exprimӑm ceea ce simțim?” 

TEMA SᾸPTᾸMȂNII: “Cercei pentru mama” 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practicӑ 

FORMA DE REALIZARE: Asamblarea diferitelor materiale 

TIPUL ACTIVITᾸȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL: Consolidarea deprinderilor practice pentru realizarea unei aplicații din diferite materiale. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

01 - Sӑ asambleze tubuleţe de plastic colorat pentru a realiza cercei pentru ziua mamei;  

02 - Sӑ finalizeze lucrarea respectând criteriile şi indicaţiile primite; 

03 - Sӑ analizeze lucrarea proprie şi lucrӑrile celorlalti colegi, respectând criteriile date. METODE ȘI 

PROCEDEE : 

- Conversația; 

- Observarea; 

- Explicația; 

- Demonstrația; 

- Exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: 

- tubuleţe de plastic colorat 

- planşete poziţionare tubuleţe de plastic 

- foaie de copt 

- fier de călcat (folosit doar de d-na educatoare) 

- tije si fluturaşi de prindere cercei 

- carton suport pentru cercei 

FORMA DE EVALUARE: 

-Evaluare globalӑ; 

-Evaluare individualӑ; 

-Turul galeriei 
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Ionita Ionela Tatiana 
 

FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII : RAPSODII DE TOAMNĂ 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: Prof. Ionita Ionela Tatiana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308, Bucuresti 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

,, ZIUA MAMEI” 

- joc didactic - 

Regulile jocului : 

 Se împart copiii în două echipe : 

 *echipa albinelor 

 *echipa buburuzelor 

Sarcina jocului : 

 Copiii vin pe rând la silueta mamei, si aleg un cadou pt mama , stabilesc categoria 

din care face parte, răspunzând la întrebarea : ,,Pentru mama mea sau a colegului?” Se execută jocul 

de probă pentru a vedea dacă toți preșcolarii au înțeles cerința. 

Desfășurarea jocului : 

 Educatoarea prezintă copiilor coșulețele cu cadouri. Pe rând , copiii vin la coș , 

aleg un cadou. La întrebarea educatoarei ,,Ce cadou ai ales?” copilul solicitat denumește cadoul ales 

și stabilește cui il ofera. 

Complicarea jocului : 

 Copiii vor răspunde la întrebări suplimentare cum ar fi: 

-Cum te simti cand oferi un cadou? 

-Esti bucuros sau trist? 

-Ce sentimente ai fata de mama ta? 

 Pentru fiecare răspuns corect , echipa va aduna frunze (galbene și portocalii) , iar la sfârșitul jocului 

se vor număra frunzele și se va desemna echipa câștigătoare. 

 Toți copiii vor fi recompensați cu flori pt mama. 
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Iorga Elena 
 

MAMA, îngerul meu 

 

Prof.înv.primar, Iorga Elena-Mădălina 

                                                           Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor” 

 

,, Aşa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunăţii, pe cât mi-aduc aminte: şi-mi 

aduc bine aminte, căci braţele ei m-au legănat când îi sugeam ţâţa cea dulce şi mă alintam la sânu-i, 

gângurind şi uitându-mă în ochi-i cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea ei am 

împrumutat, şi a vorbi de la dânsa am învăţat. Iar înţelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea 

de a pricepe omul ce-i bine şi ce-i rău.” 

(Ion Creangă - Amintiri din copilărie) 

 

 Mama este cea care deţine misterul prin care suntem creaţi şi însufleţiţi pentru a putea 

supravieţiui pe acest pământ, adânc ascuns în trupul ei de femeie. Ne naştem şi descoperim, cu 

ajutorul mamei, pas cu pas această  lume fascinantă de lângă noi. 

Mai întâi vedem în ceaţă până şi chipul mamei, dar vocea ei atât de cunoscută ne aduce 

singuranţă şi linişte. O cunoaștem de la prima bătaie a inimii, de la primul cuvânt șoptit cu timiditate, 

de la primul vers cântat pentru alinarea noastră. 

Mirosul sânului ei şi laptele care ne linişteşte durerea din burtică, ne aduce linişte şi ne 

cufundăm în somnul lin şi odihnitor. 

 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. 

          Mame de sfinţi, mame de voievozi, mame de oameni simpli şi-au  îndeplinit totdeauna ţelul 

suprem, acela de a duce mai departe speţa umană. 

        Chipul unor astfel de mame nu a rămas necunoscut. Oameni de cultură şi artă au oglindit în 

operele lor frumuseţea exterioară şi cea lăuntrică a femeii- mamă, a celeia care cu dăruire şi 

înţelepciune a ştiut să sădească în sufetul fiilor/ fiicelor lor omenia, bunătatea, credinţa şi alte virtuţi.  

       Modelul absolut al reprezentărilor artistice care au ca temă ,,mama şi copilul" este fără îndoială 

Maica Domnului cu Pruncul în braţe. Maica Sfântă este şi la propriu modelul oricărei mame. 

Numeroşi pictori celebri au în palmaresul lor lucrări reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul. 

Mama şi copilul au  constituit obiectul unor tablouri celebre, al unor opere literare în versuri 

sau proză, al unor cântece duioase, artiştii plastici sau lirici reușind, întotdeauna, să creioneze cu 

măiestrie chipuri de mame, să surprindă cu fineţe trăsături lăuntrice ale acestora sau să le dedice 

cuvinte de laudă, de mulţumire, de recunoştinţă.    

         Cu deosebită sensibilitate şi melancolie, poetul Grigore Vieru redă în poezia ,,Mi-e dor de tine 

mamă” dorul  ce îl cuprinde  gândind la mama sa, căci  ,,vine însă o zi în care imaginea fiinţei care ne-

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Creang%E3
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Ion+Creang%E3&d=Amintiri+din+copil%E3rie
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a dat viaţă ne rămâne doar în fotografiile îngălbenite de vreme, iar chipul ei ne apare din când în 

când în vis. E legea firii. Când timpul nu mai are răbdare, mama porneşte în cea din urmă călătorie, 

lăsând în urmă un mare dor: dorul de mamă.”  

Este de ajuns un oftat, o tristețe ivită pe chip, un cuvânt ușor rostit  şi mama vine lângă noi să 

ne ajute să ne descurcăm în această lume. 

 Creştem mari pe zi ce trece şi descoperim încet că şi corpul nostru devine mai 

independent…descoperim o lume întreagă ce se învârte în jurul nostru. Se deschid şi se închid fel şi 

fel de uşi la care încă nu avem puterea să ajungem. Când reuşim să facem primii paşi, să rostim 

primul cuvânt, râdem şi plângem de bucurie, deopotrivă mamă și copil. 

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Orice copil este un 

trofeu pe care viața îl smulge morții în marea bătălie care durează de miliarde de ani și al cărei sfârsit 

nu se cunoaste încă.Si orice copil are nevoie de o copilărie asemenea unei stofe pe care  a brodat-o 

imaginatia. Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească perioadă vieții ființei umane . Nu 

există nici un om care să nu-si amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care nimeni nu 

poate fi asemuit mai pe urma, copilăria e vîrsta în care orice copil dă voie imaginatiei să-si 

împlinească visurile si are dreptul la orice. Ea e frumoasa, candidă si fiintele cele mai bune sunt cele 

care păstreaza cel mai mult sau pierd cel mai putin din aceasta candoare .  

Copilăria reprezintă o filă de poveste din cartea vieții- prima și cea mai importantă: când mai 

bine , când mai greu, dar le trecem pe toate, căci alături de noi, necondiționat, este MAMA. Ea este 

icoana sufletelor noastre, la care ne întoarcem când ne-a obosit viața, căci în vorbele duioase ale  

mamei mereu găsim înțelegere și multă alinare. 

Da, e minunat uneori să-ţi revezi copilăria! Simți că îți înflorește pe buze acel zâmbet de 

altădată şi, ridicând ochii spre cerul azuriu, amintindu-ţi de toate figurinele ce le vedeai cândva în 

nourii călători, revezi acel chip inocent - chipul mamei. Leagănul  copilăriei ți-a dăruit visul, roua din 

pajiştea verde ți-a alinat setea, steaua de la Miază Noapte ți-a vegheat drumul..., pe mama, mereu 

alături... 

,,Sub stele trece apa 

       Cu lacrimă de-o samă 

         Mi-e dor de-a ta privire 

               Mie-e dor de tine , mamă.” 

                                              (Grigore Vieru - Mi-e dor de tine mamă ) 
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IRIMIA CĂTĂLINA ȘI POPESCU ANA-MIHAELA 
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

1-8 martie 2022 

 Coordonatori proiect:  
PROF. ÎNV. PRIMAR IRIMIA CĂTĂLINA  

PROF. ÎNV. PRIMAR POPESCU ANA-MIHAELA 

Director: PROF. RUSU MARILENA ROZALIA 

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 în întreaga lume ca sărbătoarea internaţională a femeii. 
În luna martie,  când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să ne mângâie uşor, sărbătorim, 
pe lângă mărţişor şi ziua femeii, ziua mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, 
mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

   Proiectul educaţional ,,Dragă mamă, te iubesc!’’, se va desfăşura în perioada 1-8 martie 
2022 şi va urmări exprimarea sentimentului de dragoste și a recunoștinței elevilor din  clasele 
pregătitoare B și C, faţă de fiinţa care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti: 
,,MAMA’’. 

 

 SCOP: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor 
practice artistico-plastice şi muzicale, stimularea curiozității şi interesului copiilor pentru 
manifestările ce sărbătoresc ziua mamei. 

OBIECTIVE 

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

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 
semnificației mărţişorului  și Zilei Internaționale a Femeii;                                              

DURATA  PROIECTULUI:  1-8 martie 2022 

RESURSE: a) umane: 39  școlari (Clasa pregătitoare B, Clasa Pregătitoare C) și două cadre  
didactice 
b) de  timp: 1 săptămână            
   MATERIALE: tablă interactivă, aparat foto, carton colorat, hârtie colorată, 
foarfecă, lipici, șnur de mărțișor, bază pentru mărțișor, ornamente pentru lipit (flori, fluturi, inimioare, 
steluțe, paiete), Mapa Elevului (Clasa Pregătitoare), editura Edu. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

➢ copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
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➢ copiii participă la confecţionarea de felicitări și mărțișoare; 
       EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

➢ Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate.  
➢ Expoziție cu mărțișoare și  felicitări de 8 Martie.      

 

Proiectarea unor materiale pe tabla interactivă (Legenda mărțișorului, Ziua Femeii); 2. Repetarea 

cântecelor și a poeziilor  dedicate mamei; 3. Confecționarea mărțișoarelor și a felicitărilor  pentru 

Ziua Mamei; 4. Realizarea unei expoziții cu mărțișoarele și felicitările confecționate; 5. „Dragă mamă, 

te iubesc!” - program artistic dedicat mamei. 

 

                                               

                                           Mama 

                                                            de Ștefan Petre 

 

Mama-i dulce ca o floare, 

Tot ce-i bun în suflet are! 

Astăzi la ea mă gândesc 

Și-i spun: "mami, te iubesc!". 

 

 

 

 

La mulți ani cu sănătate, 

Dragoste, seninătate 

Și să primești înapoi  

Tot ce faci tu pentru noi! 

 

https://www.facebook.com/100003788502702/videos/pcb.2481397135329879/1109930926459627 
https://www.facebook.com/100003788502702/videos/pcb.2481397135329879/378942947567202 

TEMATICA  ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE:  1. Convorbire despre semnificația zilei mărțișorului și 
zilei de 8 Martie; 
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Irimia Diana-Maria 
 

SIMPOZION ” MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

Preșcolarii grupei mari (fluturașii), alături de doamna educatoare Irimia Diana-Maria, de la 

Grădinița cu Program Normal ”Tudor Vladimirescu”, Galați, au participat cu interes la activitatea 

desfașurată simpozionului ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT!” 

    Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”.compusă din: “Salut” (Bună dimineaţa, 

Fluturașilor!), „Prezenţa” (aşezarea de către fiecare copil a fotografiei personale pe calendar), 

„Calendarul naturii”, ,,Noutatea zilei”: Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de 

grupă care au venit la ei să îi vadă cât sunt de cuminți și cât de multe lucruri știu. 

 Tranziția către DLC se realizează prin cântecelul ,,Vine, vine primăvara”. Copiii sunt 

aşezaţi în semicerc şi vor asculta povestea „Cadoul Danielei”.  La DOS copiii vor decora felicitări cu 

elementele aflate pe măsuțe: floricele, fluturași,inimioare, fundițe. 

Salutul: 

E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Fluturașii”. Aceștia 

sunt întâmpinați de catre doamna educatoare . Fluturașii au venit la grădiniță curioși să vadă ce 

surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați știind  că vor avea și musafiri. 

Fluturașii se așează în semicerc cântând: ,,Buna dimineața, draga gradinita! ”. 

II. Prezența 

 Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor și al 

băiețeilor prezenți, apoi totalul copiilor prezenți, un copil verifică corectitudinea prezenței la panou. 

III. Împărtășirea cu ceilalți 

 Un copil povestește cum si-a petrecut sfârșitul zilei precedente, iar ceilalți vor asculta cu 

atenție, apoi dacă vor dori vor adresa întrebări și vor comenta pe scurt. 

IV. Calendarul naturii 

 Se realizează cu ajutorul cercetașilor de serviciu care au datoria de a merge la fereastră 

pentru a observa cum este vremea afară. Este precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum este 

vremea . Apoi vin și completează calendarul cu jetoanele potrivite. Copiii denumesc ziua săptămânii, 

data, luna și anul, iar educatoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea acestora.  

V. Mesajul zilei 

 ,, E ziua ta, mamico!” 

 

VI. Activitatea de grup 

 Se realizeaza prin prezentarea activităților din din ziua respectiva. Educatoarea le prezintă 

copiilor centrele de lucru, dar și activitățile pe care le vor desfășura pe parcursul zilei. 

 

VIII. Tranziții 

,,Luați seama bine”- joc de mișcare. 

Copiii sunt recompensați la finalul întâlnirii de dimineață cu câte o floare (roșie, albă, 

galbenă, albastră) în funcție de care se vor împărți la sectoare după tranziția ,,Unu după altul/ În rând 

ne așezăm./ Unu după altul,/ Spre centre plecăm.” 
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” FII MĂMICĂ SĂNĂTOASĂ 

CĂ FRUMOASĂ EȘTI MEREU 

LÂNGĂ INIMA TA BUNĂ 

POARTĂ-MĂ ÎN GÂND MEREU 

TE IUBESC!” 
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Irimia Iuliana 
 

Data: 07.08.2022 

      Unitatea de învățământ: Grădinița Valea Seacǎ, comuna Bǎlţǎteşti 

      Propunător:Irimia Iuliana 

Grupa: mare 

Tema anuală:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânală:,,Mama, ochii cei mai dragi din lume” 

Tipul activității: consolidare de cunoștințe 

Forma de realizare: Activitate integrată: ”Daruri pentru mama” 

Domenii de activitate:  ALAI- DȘ-DOS-DEC-ALA II 

Categorii de activități: Activitate matematicǎ +Abilități practic-gospodǎreşti + Educatie plasticǎ 

Mijloc de realizare: joc didactic, activitate practic-gospodareasca, pictura; 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 

Durata: o zi 

Scopul activității: 

• Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 

• Realizarea unei lucrări artistico-plastice exersând deprinderile de lucru însuşite anterior; 

• Dezvoltarea capacităţii de a întelege şi utiliza numerele şi cifrele 

Obiective operaționale: 

• Cognitive 

• Să se exprime clar, coerent și corect gramatical; 

• Să numească materialele de lucru puse la dispoziţie; 

• Să realizeze o lucrare individuală, utilizând diferite materiale şi tehnici; 

• Să personalizeze lucrarea, în vederea realizării unei lucrări originale; 

• Afectiv-atitudinal : 

• Să participe activ la activități pe parcursul întregii zile; 

• Psiho-motrice 

•  Să mânuiască corect a materialele de lucru; 

•   Să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii . 

 

Întâlnirea de dimineață: ,,Mama mea e cea mai bunǎ!” 

 Salutul 

 Prezența 

 Noutatea zileia 

 Calendarul naturii,  

 Mesajul zilei 

 Activitatea de grup: “Ce o bucura pe mama?” 

 Rutine: sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-sanitare 

 Momentul de mişcare: “Inviorarea”-Ghiduşii 

II. Activități liber alese (ALA) 

 Artă : ,, Flori pentru mama” – activitate practica 

 Bibliotecă: ,,MAMA- e un cuvȃnt” decorare cu flori de diferite culori 
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 Joc de rol: “Micii cofetari”- ornam prajituri 

Tranziții: ,,Danseaza hopa hopa”- cântec,  

    “Ne invartim”-Gasca Zurli,  

 

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

 DȘ: Domeniul Știintǎ, Activitate matematicǎ- “Petrecere pentru mama mea” 

 DOS: Domeniul Om şi Societate: “Masa pentru petrecere ” 

 DEC: Domeniul Estetic-Creativ, Activitate artistico-plasticǎ: “Tablouri pentru mama mea”-

picturǎ pe sticlǎ 

Momentul poveştii:” Inimioare, inimioare” de Sarrina Cassvan 

 

IV. Activități liber alese 2 (ALA 2) 

,, Gospodinele“– joc de mișcare 

„Comanda de clǎtite”- traseu aplicativ 

 

 

Activități de dezvoltare personală 

Întâlnirea de dimineață 

 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ : 

 

,,Mama mea e cea mai bunǎ!” 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII : formare de priceperi şi deprinderi 

 

DURATA : 15 - 20 minute 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei şi invitatului surpriză ; 

-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp, lună). 

 

STRATEGII DIDACTICE  

                       FORME DE ORGANIZARE : frontal,  individual 

 METODE ŞI PROCEDEE : conversaţie, explicaţie 

 MIJLOACE DIDACTICE :Calendarul Naturii,  Jetoane, Panou inimioarǎ, 

 

Bibliografie: 

 Curriculum pentru învățământ preșcolar, August 2019 

 Cioflica Smaranda Maria, coord., ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Ed. Tehno-

Art, Pertoșani, 2010 
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Întâlnirea de dimineață 

Scenariu 

 

I.  Salutul: 

E o zi frumoasă de primăvară. Sala de grupă e pregătită să-și aștepte ,, Albinuţele”. Aceștia 

sunt întâmpinați de catre doamna educatoare . Albinuţele au venit la grădiniță curioși să vadă ce 

surprize le mai oferă și această zi, dar poate și emoționați știind  că vor avea și musafiri. 

Albinuţele se așează în semicerc cântând: ,,Ursuleţii s-au trezit, bunǎ dimineaţa”. 

“Bună dimineaţa! salutăm  

Şi voios ne asezăm. “ 

Grupa albinuţelor se prezintă recitând poezia grupei: 

“Albinuţe  ne numim 

 Gradiniţa o iubim  

Şi cu drag la ea venim.  

Să cântăm, să desenăm, 

Să pictăm, să modelăm. ... 

Suntem tare hărnicuţi, 

Şi la multe pricepuţi. 

Cam atât la prezentare, 

Mulţumim pentru răbdare.” 

II. Noutatea zilei 

Educatoarea va îndrepta atenţia spre musafirii din sala de grupă,  care au venit la ei sa îi vadă 

cât sunt de cuminţi şi cât de multe lucruri ştiu ei .                     .                                 .              III. Prezența 

 Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor total al 

copiilor prezenți,un copil verifică corectitudinea prezenței la panou. 

“Dimineaţa a sosit, 

Toţi copiii  au venit, 

În cerc noi ne-am aşezat , 

Şi frumos ne-am salutat. 

Am văzut  cine e prezent , 

Şi chiar cine e  absent. 

Calendarul  aşteaptă încântat 

Să  fie  iar completat!” 

 

IV. Calendarul naturii 

 Se realizează cu ajutorul cercetașilor de serviciu care au datoria de a merge la fereastră 

pentru a observa cum este vremea afară. Este precizat anotimpul primăvara si se stabilește cum este 

vremea . Apoi vin și completează calendarul cu jetoanele potrivite. Copiii denumesc ziua săptămânii, 

data, luna și anul, iar educatoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea acestora.  

V. Mesajul zilei 

 ,, Mama mea e cea mai buna!” 

VI. Activitatea de grup 

 Ce  o bucura pe mama? 
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 Educatoarea prezintă un panou pe care sunt aşezate mai multe imagini . Dacă activitatea 

descrisă în imagine  ar putea să o bucure pe mama, copiii vor aşeza in dreptul ei o inimioră roşie, 

dacă activitatea descrisa ar supăra-o pe mama,  vor aşeza o bulină neagră. Copiii vor veni la panou şi 

vor lipi inimioara potrivită imaginii. 

Educatoarea felicita copiii care au fost atenti  şi au lucrat corect.     

  VII. Gimnastica de inviorare: Aşezaţi de la mic la mare , copiii se pregǎtesc sǎ facǎ gimnasticǎ  

pe ritmul cantecelului ”Inviorarea- Ghiduşii” 

 

 

Activități liber alese (ALA I) 

 

DATA: 05.03.2020 

UNITATEA DE INVĂŢĂMANT: Şcoala Gimnazială , comuna Bălţăteşti 

GRUPA : Mare 

EDUCATOARE : Irimia Iuliana 

TEMA ANUALĂ: ,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA  SĂPTĂMANII : “Mama, ochii cei mai dragi din lume” 

TEMA ZILEI- “Daruri pentru mama” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Jocuri şi activităţi didactice alese 

CENTRE DE INTERES:  

Biblioteca-,,MAMA- e un cuvȃnt” -decorare cu flori de diferite culori 

Joc de rol- „Micii cofetari”-ornam turta dulce 

Artă- „Flori pentru mama”- activitate practica 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificarea si sistematizarea cunoștințelor și a deprinderilor 

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate pe grupuri mici ,pe centre de interes. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII : 

       Crearea unei atmosfere de joc si bună dispoziţie prin antrenarea copiilor în   jocuri si activităţi 

preferate. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să decoreze literele ce compun cuvantul MAMA cu flori, respectand ordinea datǎ; 

O2 –să orneze turtǎ dulce cu flori de zahǎr;                                                                                                    

O 3- să colaboreze între ei pentru a realiza o lucrare cât mai interesantă; 

O4 – sǎ realizeze, din carton, flori pentru mama; 

O5– să comunice cu partenerii din echipă folosind expresii « te rog », « mulţumesc »; 

STRATEGII DIDACTICE: 

MATERIAL DIDACTIC Fişe, material mǎrunt-flori, şorţuleţe, turtǎ dulce, creioane decor, 

platou, beţe pentru tulpinǎ, carton colorat, vazǎ pentru flori, 

METODE ŞI PROCEDEE:  conversaţia , explicaţia,demonstraţia,  instructajul verbal, munca 

independentă,jocul; 

DURATA: 20- 25 minute 

Durata: 30 min 
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Copiii ies din sala de grupă interpretând cântecelul ,,Unu după altul/ În rând ne așezăm/ Unu 

după altul/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ ….în cap de rând/ După el/ea vin alții/ Veseli toți 

mergând”.  Se așeaza în hol și cântăm împreună cântecelul ,, Vine, vine primavara”, apoi vor executa 

mișcări libere. 

Rutina: copiii se vor deplasa spre baie. 

 

Evenimentul 

didactic 
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric 

 

     Pentru asigurarea unei bune 

desfăşurări a activităţii se vor lua 

următoarele măsuri: 

-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului  

-pe mese vor fi aranjate materialele 

necesare  

 

 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

         3.Anunţarea 

temei şi enunţarea 

obiectivelor 

 

 

 

  4. Desfăşurarea 

jocului 

 

Se descopera  materialele asezate la 

fiecare sector. 

         Educatoarea  anunţa jocurile şi 

activităţile ce urmează a fi desfăşurate 

în fiecare centru de interes, invitând 

grupa de copii să le viziteze pentru ca 

apoi să se aşeze fiecare in funcţie de 

medalionul din piept. 

         Pentru fiecare centru de interes voi 

purta discuţii referitoare la ceea ce vor 

realiza cu ajutorul materialelor puse la 

dispoziţie, modul de utilizare al pieselor, 

ustensilelor şi accesoriilor enunţând 

totodată şi obiectivele 

       Copiii se organizează la centrul 

dorit, intuiesc şi se familiarizează cu 

materialele şi accesoriile pregătite. 

    La centrul ARTĂ se vor aşeza cei care 

au in piept medalionul cu ghiocei, unde 

vor descoperi sarmǎ pluşatǎ, hartie 

creponatǎ cu care vor realiza flori 

pentru mama şi le vor aşeza in vazǎ. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Demonstraţia 

Instructajul 

verbal 
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   La centrul BIBLIOTECA copiii cu 

medalionul mărţişor, vor descoperi fişe 

pe care este scris cuvantul MAMA,  o 

vor decora cu flori de diferite culori, 

respectand ordinea.  

   La centrul JOC DE ROL copii cu 

ecusonul prǎjituri vor descoperi turtǎ 

dulce pe care le vor decora cu diferite 

ornamente pentru prǎjituri. 

*Pe tot parcursul activităţii voi trece pe 

la fiecare centru, prezint elementele de 

comportament, asigur condiţiile optime, 

urmăresc modul cum relaţionează, cum 

comunică şi interacţionează cu 

partenerii de grup  

*Copiii se vor putea schimba la alt 

centru dacă au terminat lucrul la primul 

centru ales. Lucrarile realizate se 

afiseaza la panou in dreptul centrului 

*Semnalul de incepere si de incetare  a 

lucrului: clopotelul 

Când se aude zgomotul clopotelului 

copiii se vor opri din lucru, vor face 

ordine pe masă. 

Explicaţia 

 

 

 

Munca 

independentă 

Exerciţiul 

6. Realizarea 

feedback-ului 

„Ce am realizat? ” 

Se cere copiilor să facă aprecieri şi 

autoaprecieri, exprimând opinii 

referitoare la modul cum s-a lucrat, cum 

s-a comunicat, cum au colaborat şi la 

rezultatele pe care le-au obţinut. 

 

 

Exerciţiul 

Evaluarea 

lucrărilor 

aprecierea; 

autoaprecierea. 

7. Incheierea 

activitǎţii 

*Educatoarea va face aprecieri generale 

asupra activităţii: cum au lucrat şi cum 

s-au comportat. 

 

 Conversaţia de 

încheiere 

Aplauze 
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Activități pe domenii experențiale 

 

ACTIVITATE  INTEGRATĂ : “Petrecere pentru mama mea” 

DATA: 05.03.2020 

UNITATEA DE INVĂŢĂMANT: Şcoala Gimnazială , comuna Bălţăteşti 

GRUPA : mare 

EDUCATOARE : Irimia Iuliana 

TEMA ANUALA: ,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA  SAPTAMANII : “Mama –ochii cei mai dragi din lume” 

TEMA ZILEI- “ Daruri pentru mama” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activităţi pe domenii experenţiale 

MIJLOC DE REALIZARE : Activitate integrată  „Surprize pentru mama” 

     - DŞ ( Activitate matematică  ) 

     - DOS(Activitate practic gospodǎreascǎ) 

     - DEC ( Activitate artistico- plastică  ) 

TIPUL  DE  ACTIVITATE: Dezvoltare si consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

DOMENIUL ŞTIINŢE si DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activitate matematică şi Activitate practic gospodǎreascǎ 

TEMA ACTIVITATII:  “Surprize pentru mama”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunostinţelor 

SCOPUL:  Consolidarea şi sistematizare cunoștințelor copiilor cu privire la numǎratul in limitele 1-8, 

concomitent cu formarea deprinderilor de a lucra in echipă,de a coopera și colabora in scopul obținerii 

unor rezultate colective 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

O1. Să formeze mulţimi după criteriul dat; 

O2. Să pună în corespondenţă elementele celor două mulţimi; 

O3. Să numere aşeze in şir crescător, apoi descrescător paharele ; 

O4. Să utilizeze corect numeralul ordinal; 

O5. Să precizeze vecinii numerelor; 

              O6. Sǎ aranjeze fiecare obiect gǎsit in cutie, pe masa pregǎtitǎ pentru petrecere. 

 

SARCINA DIDACTICA : Să pună in perechi elementele celor două mulțimi, să formeze grupe, 

să  numere crescător și descrescător,sa precizeze vecinii numerelor, sǎ compuna si sǎ 

descompunǎ un numǎr de elemente, sǎ rezolve problema ilustratǎ.  

REGULILE JOCULUI:  

 Pe rand, copiii vor veni si vor descoperi cutii numerotate de la 1 la 8, dar pentru a le deschide 

va trebui sǎ rezolve anumite sarcini matematice. In fiecare cutie se aflǎ obiecte cu care ei vor aranja 

masa pentru petrecerea de Ziua Mamei. Vor ridica mana şi vor rǎspunde folosind un limbaj 

matematic adecvat. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, recompensa  

STRATEGII DIDACTICE:  

1. METODE SI PROCEDEE: jocul,  conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea, 
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2. MIJLOACE DIDACTICE:  jetoane flori, jetoane cifre, probleme ilustrate,  cutii surprizǎ 

numerotate de la 1 la 8, faţǎ de masǎ, şerveţele, farfurii, furculiţe, pahare, flori, prǎjituri. 

3. FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

DESFASURAREA JOCULUI: 

Copiii vor fi asezati in semicer.  In fiecare cutie din fata lor, se afla sarcini de lucru si materiale 

cu care se vor juca. 

Pe rând, cate un copil cuminte va veni si va  alege o cutiuta. Eu voi citi sarcina, iar ei se vor 

gandi şi o sa rezolva fiecare sarcina in parte. Daca raspunsul este corect  fiecare cutie va fi deschisa, 

iar in ea vor descoperi elemente cu care vor pregati o masa pentru petrecerea mamei.  

         La finalul jocului vor fi recompensati cu turta dulce. 

 DURATA: 35-40 minute 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic şi Creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  Activitate plasticǎ - picturǎ pe sticlǎ 

TEMA ACTIVITATII:  “Tablouri pentru mama”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MIJLOC DE REALIZARE: pictură pe sticlă 

SCOPUL: Dezvoltarea deprinderilor practic-aplicative prin mânuirea materialului pus la dispoziţie; 

-Dezvoltarea simţului estetic. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

a)Cognitive:  

▪O1. sǎ denumeascǎ unelte simple de lucru pentru realizarea activitǎţii. 

b)Socio-afective: 

              O2.sǎ manifeste spirit cooperant in activitatea de grup; 

             O3. sa exprime impresii, trǎiri afective şi idei proprii legate de tema datǎ. 

c)Psiho-motorii: 

              O4. sǎ picteze in contur, folosind culori vii; 

 

               O5. sǎ manuiascǎ materialele puse la dispozitie; 

               O6. sǎ lucreze cu grijǎ pentru a pǎstra aspectul ingrijit al tabloului.  

STRATEGII DIDACTICE:  

1. METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, demonstratia, exerciţiul. 

2. MIJLOACE DIDACTICE:  Sticlă , pensoane, culori acrilice, planşete 

3. FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

DURATA:   - 25  minute 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONTINUTUL  INVATARII STRATEGII 

DIDACTICE 

 

1Captarea 

        Atenţiei 

             La intrarea în sala de grupa copiii  vor 

descoperi cutii cu surprize  şi o scrisoare.  

Educatoarea citeste scrisoarea ce vine de la o 

fetiţă - Mara . “Dragi albinuţe, ştiu cǎ sunteţi 

copii harnici, de aceea am apelat la voi pentru 

cǎ eu m-am imbolnavit şi nu am reuşit să 

pregateasc o surpriza pentru mama . Am 

 

 

 

Conversatia/ 
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nevoie de ajutorul nostru pentru a o surprinde 

pe cea mai dragǎ fiinţǎ a mea . V-am pregătit  

sarcini- surpriză foarte frumoase. Fiecare plic 

cuprinde o sarcină. Doamna educatoare va 

deschide următoarea cutie doar dacă 

rezolvaţi corect sarcinile” 

Frontal 

2.Anunţarea  

temei şi a 

obiectivelor 

  “Ne vom transforma in prietenii Marei, vom 

incerca sa o ajutam sa desfaca fiecare cutie 

pentru a o surprinde pe mama ei.  Vom juca 

jocul didactic “Surprize pentru mama”  

        Ne vom juca cu materialele primite de la 

ea, le vom ordona, le vom numara, le vom 

compara,vom spune vecinii lor , vom 

compune si descompune numere, vom 

rezolva probleme.” 

Explicatia, 

 

Conversatia 

 

Frontal 

 

3.Dirijarea 

invăţării 

 

 

a)Explicarea   

  jocului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jocul de probă 

 

 

 

 

 

 

c) Desfasurarea 

jocului propriu-zis 

 

 

Varianta 1  

 

 

     Pentru a vedea care sunt  cei mai buni 

prieteni ai Marei va veţi aşeza pe scǎunele in 

semicerc. 

       

   In fiecare cutie din fata voastra, se afla 

sarcini de lucru si materiale cu care voi vǎ veţi 

juca. 

    Pe rând, cate un copil cuminte va veni si va  

alege o cutiuta. Eu voi citi sarcina, iar voi vǎ 

veţi gandi şi o sa rezolvati. Daca raspunsul 

este corect  fiecare cutie va fi deschisa, iar in 

ea veti descoperi multe surprize. 

 

    Educatoarea numeste un copil sa realizeze 

jocul de proba. Daca acesta rezolvǎ sarcina, 

va fi aplaudat şi felicitat. 

 

 

Exemple de sarcini:  

I cutie(fata de masa):  

• .Numara cate inimioare sunt puse pe 

colierul mamei. 

• Invarte roata si alege jetonul care 

arata acelasi numǎr de elemente, 

corespunzator cifrei de pe roata. 

II cutie(furculite si servetele) :  

• Formeaza grupe de elemente de 

acelaşi fel.(8 pahare si 7 furculite). Ce 

observi? 

 

 

 

 

 

Explicatia 

/ 

Frontal 

 

Demonstratia 

/ 

Frontal  

 

 

 

 

 

Exercitiul, 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Frontal 
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Varianta 2    

III cutie(pahare si farfurii):  

• Aranjeaza, in ordine crescatoare 

paharele. 

• Aranjeaza in ordine descrescatoare 

farfuriile. 

IV cutie ():  

 

• Pune o floare in al optulea pahar. 

• Pune o floare in al cincilea pahar

  

V cutie(prajituri): 

• Gaseste vecinul mai mic al lui 8.  

• Gaseste vecinul mai mare al lui 4.  

VI cutie(flori si vaza): Fetita ii daruieste 

mamei flori, te rog sa le numeri, dar vine si 

fratele ei cu un buchet. Cate flori primeste 

mama de la cei doi copii? 

  

VII cutie(bomboane). Mama, drept 

multumire, le imparte copiilor bomboane. Te 

rog sa o ajuti tu sa le imparta celor 2 copii. 

 

     Pentru  petrecere Mara are nevoie de o 

rochie speciala. Noi o vom decora cu floricele 

dar nu oricum ci asezand atatea floricele cat 

reprezinta raspunsul la o problema pe care va 

trebui sa o rezolvati.           Vor primi imagini 

cu probleme ilustrate (de adunare sau  

scadere) o vor rezolva apoi  vor  aseza pe 

marghinea de jos a rochiei atatea flori cat 

reprezinta rezultatul. 

DOS: obiectele care au fost descoperite in 

cutii, pe parcursul jocului didactic, vor fi 

aranjate pentru a pregati masa pentru 

petrecerea mamei. 

La finalul jocului vor primi turta dulce. 

Tranzitie: 

Copiii vor interpreta cantecul “Mama” 

R: Gustarea 

 

Momentul poveştii. Pentru relaxarea copiilor, 

vom citi povestea “Inimioare, inimioare” de 

Sarina Cassvan 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

Exercitiul  
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Intuirea 

materialelor 

 

 

 

 

Explicarea si 

demonstrarea 

modului de lucru 

 

 

Exercitii pentru 

încălzirea 

musculaturii 

 

 

 

 

 

 

 

Obtinerea 

performantei 

 

      Preşcolarii , sunt invitati sa ocupe  un loc 

la  mese unde sunt pregatite materialele 

necesare desfăşurării activităţii artistico-

plastice “Tablouri pentru mama”   

   Educatoarea explica modul de lucru . Copiii 

vor urmari cu atentie demonstratia, apoi vor 

fi  invitati la lucru, nu înainte de a executa 

exercitii pentru încălzirea musculaturii mâinii.  

“Umerii ii vom mişca, 

Spatele vom indrepta, 

Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare 

Iar apoi le răsfirăm  

Si ca la pian cantăm. 

Lebedele-n jur privesc 

Mainile eu le rotesc, 

Morişca o invartesc 

Şi la lucru apoi pornesc” 

Educatoarea supravegheaza activitatea 

copiilor si ofera indicatii   si ajuta pe cei care 

intampina dificultati. 

Cand clopotelul va suna, copiii se vor opri din 

lucru, vor face ordine, iar lucrarile  raman pe 

masa. 

Conversatia 

/ 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstratia, 

 

 

 

Explicatia 

/ 

Frontal 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

/ 

Individual 

 

 

 

 

Evaluarea 

performanţelor 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

Încheierea 

activităţii 

   Vom evidenţia „lucrările „ cele mai 

deosebite. 

    Copiii îşi vor autoevalua comportamentul, 

activitatea, vor aprecia pe cei mai activi 

colegi. 

   Apreciez efortul copiilor pentru întreaga 

activitate, stabilesc împreună cu ei ce au 

făcut astăzi.  

Copiii părăsesc sala de grupă, interpretând 

cântecul ,,” 

 

Turul galeriei 

 

Conversaţia 
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Activități liber alese (II) 

 

Joc de mișcare: ,,Gospodinele” 

Tipul de activitate: formare de priceperi și deprindere 

Mijloc de realizare: joc de mișcare 

Forme de organizare: frontal  

Durata: 15-20 min  

Scopul: aptitudini de cooperare 

Obiective operationale: 

- Să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare 

- Să plimbe elemente casnice pana cand se opreste muzica; 

- Să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;  

 

Materialul didactic: lighean, mǎturǎ. 

Desfășurarea jocului: copiii sunt asezati in cerc. Pornim muzica, iar ei pe ritm de dans vor da 

ligheanul de la unul la altul. In momentul cand muzica este oprita, cel care ramane cu ligheanul in 

mana va spala rufe, preluand activitatea casnica a mamei, asa se va intampla si cu mǎtura. 

La finalul activității se vor face aprecieri iar toți copiii vor fi recompensați 

 

 

 

Activități liber alese (II) 

 

Joc distractiv: ,,Comanda de clǎtite” 

Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: joc distractiv 

Forma de organizare: frontal, pe grupe 

Durata: 15-20 min  

Scopul: aptitudini de cooperare 

Obiective operationale: 

O1.Să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare 

O2. Să transporte clǎtite, pe un traseu stabilit; 

O3. Sǎ dezvolte spirit cooperant cu echipa lui; 

Materialul didactic: picioruşe din carton, franghie, joc PANCAKE, tunel, mǎşti. 

Desfășurarea jocului: Copiii sunt ȋmparţiţi ȋn trei echipe: echipa buburuzelor, echipa fluturasilor si 

echipa albinutelor.  Prima data vor  juca doua echipe, iar echipa castigatoare va juca cu a treia echipǎ. 

Fiecare echipa va extrage un cartonaş cu un numar de clatite aşezate intr-o anumita ordine. Copilul 

va transporta o clatita pe paleta parcurgand traseul dat. Va aşeza clatita pe farfurie, apoi trece prin 

tunel şi va ȋnmana paleta, altui copil din echipa sa. Jocul se termina atunci cand una din echipe a 

reuşit sa transporte toate cele 6 clatite in ordinea data pe cartonaş. Echipa caştigatoare va juca cu a 

treia echipa. 

La finalul activității se vor face aprecieri, iar toți copiii vor fi recompensați 

  



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

267 
 

 

Isac Paula-Piroska 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „UN GÂND FRUMOS PENTRU TINE, MAMA MEA!” 

CLASA: a III-a D 

CADRU DIDACTIC: Isac Paula-Piroska 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 

 

 

Perioada: 24.02-07.03.2022 

Locul: sala de clasă 

Competențe specifice: 

AVAP: 2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de 
tehnici de lucru adecvate 

      2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții 
textile, sticlă etc.) 

      2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice 

LLR:    4.2. Redactarea unor texte funcționale simple care conțin limbaj vizual şi verbal 

Resurse:  hârtie glasată, carton colorat, foarfece, lipici, elemente decorative, pistol de lipit, borcane 
cu capac, acuarele tempera, pensule 

Metode și tehnici: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriei, decupare, îndoire, 
lipire, pictură pe sticlă 

Evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, expunerea lucrărilor realizate 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia zilei de 8 martie, cu elevii clasei a III-a D, au fost realizate mai multe activități 

integrate, în care au fost incluse următoarele discipline: Arte vizuale și abilități practice și Limba și 

literatura română.  

Au fost confecționate felicitări cu floricele pentru mămici din cartoane, hârtie glasată, pe care 

elevii le-au decorat cu diverse elemente, în funcție de talent și imaginație.  

De asemenea, au realizat tablouri cu ghivece și flori colorate. Elevii și-au manifesta dragostea 

față de mamele lor și prin faptul că au confecționat inimioare decorative din pâslă, pe care le-au lipit 

pe frigărui, apoi le-au atașat fundițe. 

Pregătirea borcanelor cu mesaje a necesitat din partea elevilor mai mult efort deoarece pictura 

pe sticlă s-a realizat prin aplicarea mai multor straturi de culoare. Borcanele pictate au fost apoi 

decorate de către copii cu dantelă din hârtie, cu panglici, cu diverse obiecte mărunte. În interiorul 

borcanelor, fiecare elev a scris pe niște inimioare decupate din hârtie câteva mesaje dedicate mamei 

lui cu ocazia acestei sărbători speciale. 

Elevii s-au implicat cu multă dăruire pentru a pregăti aceste surprize dedicate mămicilor, fiind 

încântați de rezultatul muncii lor. 
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Iuga Mariana 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: “Dar pentru mama” 
GRUPA: Mică 
CADRU DIDACTIC: profesor învăţământ preşcolar Iuga Mariana 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. Biled / structură a Liceului Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Chipul mamei” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate integrată DOS + DEC: “Daruri pentru a mea dulce  mamă” – decorare 
fursecuri în formă de inimă (activitate gospodărească) şi lipire- confecţie felicitare 
 

“Mama este cea care poate înlocui pe oricine dar al cărui loc nu poate fi luat de nimeni altcineva”. – 

Cardinalul Mermillod 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

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 ! 

Cu ocazia zilei speciale de 8 Martie, copiii vor desfăţura activităţi în urma cărora vor rezulta daruri 

pentru mama.  

Ziua va debuta cu o activitate gospodărească unde copiii vor decora câte trei fursecuri în formă de 

inimioară, gata coapte, cu bezea (pe care o vom pregăti împreună) şi bombonele colorate. Acestea 

vor fi împachetate în folie şi vor fi servite acasă de către copii împreună cu mama. 

A doua activitate preşcolarii vor confecţiona o felicitare pentru mama. Au la dispoziţie o poză cu ei, o 

poezie pentru mama şi multe inimioare colorate pe care le vor lipi cu grijă. 

Toate aceste daruri împreună cu o diplomă pentru cea mai bună mamă, vor fi oferite de către 

preşcolari mamelor lor cu ocazia zilei de 8 Martie. 
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IUORAŞ CORINA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA 
CADRU DIDACTIC:  Prof.înv.primar Iuoraş Corina, 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Tăureni, jud. Mureş 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

               Parteneriatul educaţional la nivel local „UN MĂRȚIȘOR, UN GÂND, O BUCURIE”  

s-a desfăşurat în ultimii ani din dorinţa de a implica preşcolarii şi şcolarii mici în diverse  activităţi 

extraşcolare ocazionate de Ziua Internaţională a Femeii, ca eveniment intern  şi internaţional.   

             Desfăşurarea unor acţiuni pentru comunitate sunt menite să stimuleze şi să pună în valoare 

potenţialul  artistic şi creativ al elevilor din învăţământul  primar şi preşcolar, cultivarea sensibilităţii 

faţă de comunitatea din care fac parte, determină aprecierea valorilor prin care a înaintat societatea 

(umanitate, iubire, recunoştinţă, devotament), consolidează legătura deja existentă între şcoală şi 

comunitatea locală, promovează  imaginea  şcolii. 

Prin respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, faţă de lumea înconjurătoare, faţă 

de comunitatea în care se dezvoltă, se stimulează  şi se  pune  în valoare  potenţialul  şi bogăţia 

morală, una dintre cele mai importante dimensiuni ale personalităţii umane atrage după sine 

aprecierea oamenilor din comunitate. Calitatea umană denotă din  acţiuni, fapte şi acte voluntare.  

Un om cu calităţi are o comportare prietenoasă faţă de ceilalţi semeni, ajută la nevoie aproapele, iar 

prin altruismul său apar fapte morale care sunt apreciate de cei aflaţi în apropierea acestuia.  

Datorită  implementării proiectelor educaţionale, pe diferite tematici, se valorifică potenţialul 

de creativitate al copiilor, se transmit valori (prietenie, omenie), se dezvoltă capacităţile de 

comunicare cu cei din jur, se călăuzesc aspiraţiile sufleteşti ale copiilor către valorile morale şi 

creştine, se dezvoltă atitudini care favorizează dezvoltarea copilului  (receptivitatea, flexibilitatea, 

toleranţa, acceptarea necondiţionată şi nediscriminatorie, gândirea pozitivă), pregătesc viitorul 

cetăţean al societăţii moderne. 

 În cadrul proiectului UN MĂRȚIȘOR, UN GÂND, O BUCURIE” activitatea s-a derulat pe 

parcursul mai multor ani, având succes prin impactul avut asupra copiilor: așteptau cu multă 

nerăbdare perioada când pregăteam felicitările, ziua în care colindam satul și dăruiam felicitările 

femeilor (fie că lucrau în instituțiile din sat, fie că le întâlneam pe stradă sau le căutam acasă). 

Datorită activității desfășurate, copiii au învățat lucruri cu care nu se întâlnesc frecvent: modul în care 

se dăruiește un lucru cuiva, exprimarea, atitudinea, care sunt cuvintele potrivite în momentul în care 

oferim o floare sau o felicitare. 
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 În acest an școlar, copiii au sărbătorit Ziua Internațională a Femeii într-un mod inedit: au 

confecționat felicitări, au scris mesaje emoționante, au motivat de ce mama e de Nota 10 pe 

imprimate primite, au recitat versuri și au cântat cântece specifice evenimentului. Fiecare copil a 

recitat poezia învățată, iar înregistrarea am trimis-o fiecărei mame în parte. 

 Bucuria a fost imensă, emoțiile și-au spus cuvântul, iar rezultatul muncii depuse a fost pe 

măsura muncii copiilor. 

 Vă prezentăm câteva dintre felicitările dăruite femeilor din comunitatea noastră de-a lungul 

anilor, dar și cadourile pregătite în anul acesta: 
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IVAN GABRIELA 
 

FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama, cel dintâi cuvânt”  

CLASA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Profesor învățământ primar IVAN GABRIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Bârlad, Județ Vaslui 

SCOP: 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: 

• Să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 

• Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului şi Zilei Internaţionale a 

Femeii; 

• Să recite poezii şi să cânte cântece dedicate mamei; 

• Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

RESURSE:  

     a. umane: elevii şi doamna învăţătoare; 

     b. materiale: laptop, televizor,  hârtie pentru Quilling, ac pentru Quilling, șablon   

           pentru mărțișor din carton, lipici, ață, capsator, decorațiuni.     

            

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
           Elevii clasei a III-a B au fost informaţi cu privire la semnificaţia zilei de 8 Martie, urmărind o 

prezentare ppt. la televizor.    

           Aceştia au recitat poezii, au cântat cântecelul ,,Cântec pentru mama” şi au realizat mărțișoare 

cu acest prilej. La sfârșitul activității s-au acordat premiile I, II, III și IV, copiilor care au realizat cele 

mai deosebite mărțișoare, lucrări ce au fost premiate în cadrul Concursului ,,Mama, cel dintâi 

cuvânt”.     

           Copiii au fost recompensaţi cu diplome.  

REZULTATE:  

a. lucrări realizate de copii; 

b. expoziţie cu lucrările elevilor în sala de clasă. 

EVALUARE: aprecieri verbale, expoziţie cu lucrările elevilor, diplome. 

MEDIATIZARE: expoziţie cu lucrările elevilor, informarea părinţilor pe WhatsApp. 

ACTIVITATEA ÎN IMAGINI: 
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Ivan Silvia-Marina 
 

PROIECT DE LECȚIE 

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala nr.2, Caracal                  

Grupa: Mijlocie „C”  
Prof.înv.prescolar: Ivan Silvia-Marina 
Domeniul experiential: Domeniul estetic si creativ                                                
Tema anuala: „Cand, cum si de ce se intampla”                                             
Tema saptamanii: „Mama draga, te iubesc” 
Tema lectiei: „Buchetul cu flori’ - decupare, asamblare şi lipire. 
Locul desfăşurării: Sala de grupa 
Obiectiv de referinţă:  
1.1. Să observe caracteristici ale unor materiale din natură şi ale celor sintetice(forme, culori, 

dimensiuni). 
1.2. Să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice. 
1.3. Să recunoască instrumente specifice prelucrării materialelor din natură şi a materialelor 

sintetice. 
Obiective operaţionale:   
        Cognitive:  
     O1: Să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 
     O2: Să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la 
produsul model; 
   Psiho-motorii:  
     O3: Să traseze conturul buchetului; 
     O4: Să decupeze, după contur, floricelele, tulpina acestora şi ghiveciul; 
     O5: Sǎ  asambleze prin lipire elementele prelucrate pe suportul cartonat, pentru a  obţine 
produsul final – Buchetul cu flori;                                                                
     O6: Sǎ lucreze corect şi  îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei; 
     O7: Sǎ utilizeze corect instrumentele de lucru (foarfece, lipici, creion); 
Afectiv-atitudinale: 
      O8: Să manifeste interes în realizarea lucrǎrii; 
     O9: Să accepte opiniile colegilor; 
Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: Conversaţia, Expunerea, Demonstraţia, Explicaţia, Observaţia, 
Exerciţiul. 

• Mijloace de învăţământ: lucrarea model, hârtie cartonată, foarfece, lipici, laptop. 

• Formă de organizare: individual, frontal. 
 

                                                                                               
Secvenţele 

lecţiei 
 

Desfǎşurarea lecţiei Strategii didactice 

Activitatea educatoarei 
Activitatea 

prescolarilor 
Resurse 

procedurale 

Resurse 
materiale 

Forme de 
organizare 

1. Moment 
organizatoric 

 

Pregǎtesc materialele 
necesare desfǎşurǎrii 
lecţiei; 

Pregǎtesc 
materialele 
necesare; 

  frontal 
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2. Captarea 
atenţiei 

 

Prezint copiilor un 
buchet cu flori adevarat. 
Port o scurtǎ 
conversaţie despre 
buchetul cu flori 
prezentat, realizând 
astfel legǎtura cu 
subiectul lectiei; 

 
Privesc cu 
atenţie 
buchetul; 
Participă la 
discuţie, 
oferind 
anumite 
detalii 
despre 
modul de 
realizare al 
acestuia, 
culorile 
folosite şi 
eventual 
tehnicile 
utilizate; 
 

 
 
expunerea 
 
conversaţia 

 
 
Buchetul 
de flori 

 
 
frontal 
 
frontal 

3.Reactualizar
ea 

cunoştinţelor 
dobândite 
anterior 

 

Se  va  realiza  un  scurt  
dialog  despre  
anotimpul  primăvara,  
pe  baza  observaţiilor  
făcute  şi  a  
cunoştinţelor  însuşite  
la cunoaşterea 
mediului.  
Adresez prescolarilor 
următoarele întrebări: 

• În  ce anotimp ne 
aflăm? 

•   Ce  se  întâmplă  în  
acest  anotimp   
Cum  mai  este  
numită  luna  martie 
?  De  ce ? 

• Caracteristicile 
acestui anotimp. 
 

 
Copii  
participă  la  
dialog,  
răspunzând  
întrebărilor  
adresate. 

 
 
 
 

conversaţia 
euristică 

  
 
 
 

frontală 

4.Anunţarea 
temei 

 

Anunţ subiectul lecţiei şi 
obiectivele « Buchetul 
cu flori » – trasarea 
conturului, decupare, 
ansamblare prin lipire; 

Ascultǎ 
precizǎrile 
fǎcute; 
 

expunerea 
 

 frontal 
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5. Dirijarea 
învǎţǎrii 

 

Intuirea modelului şi a 
materialelor 
*Prezint lucrarea model 
– Buchetul cu flori; 
*Solicit copiilor sǎ 
numeascǎ materialele 
din care este 
confecţionat modelul; 
Demonstrarea şi 
explicarea modului de 
lucru 
*Prezint copiilor etapele 
de realizare ale lucrǎrii: 
   -  trasarea conturului 
buchetului; 
   - decuparea dupǎ 
contur a elementelor 
componente (florile, 
tulpinele acestora şi 
fundita); 
  - asamblarea prin 
lipire; 
 - lipirea lucrării pe o 
foaie cartonată; 
 - decuparea si indoirea 
buchetului cu flori; 
*Rog copii să îmi repete 
etapele de realizare ale 
lucrării practice. 
*Demonstrez modul de 
realizare a lucrării. 
Realizarea lucrǎrilor de 
cǎtre prescolari 
*Supraveghez modul în 
care lucreazǎ, ofer 
informaţii suplimentare 
acolo unde este nevoie; 
*Le cer copiilor sǎ 
lucreze cât mai corect şi 
estetic, respectând 
etapele de lucru; 
 
*Asigur un climat 
favorabil lucrului cu 
ajutorul muzicii – fond 
muzical:   

• Înfloresc grădinile;  
 

 
Observǎ 
lucrarea 
model; 
 
Precizeazǎ 
subiectul  şi 
materialele 
folosite; 
 
 
Urmǎresc 
demonstraţi
a şi 
explicaţiile 
educatoarei; 
 
Repetă 
etapele care 
trebuie 
parcurse în 
realizarea 
lucrării 
practice. 
*Trasează 
conturul 
*Decupează 
pe contur 
elementele 
componente 
ale lucrării; 
*Asamblează 
piesele 
componente 
prin lipire; 
*Lipeşte 
lucrarea 
obţinută pe 
o foaie 
cartonată;  
*Decupează 
si pliaza 
buchetul cu 
flori;  
Respectă 
etapele de 
realizare a 
lucrǎrii şi 
sugestiile 
date; 

 
 
observaţia 
 
conversaţia 
 
 
 
 
 
 
explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstraţia 
 
 
exerciţiul  

 
 
 
lucrarea 
model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hârtie 
cartonată 
de 
diferite 
culori, 
creion, 
lipici, 
foarfece 
 
 

 
 
 
frontal 
 
 
 
 
frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individual 
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6.Evaluarea 
lucrǎrilor 

 

Realizez o expoziţie cu 
lucrările copiilor; 
Se face aprecierea şi 
autoaprecierea lor, 
ţinând cont de 
următoarele criterii: 
*respectarea etapelor 
de lucru; 
*gradul de finalizare al 
lucrǎrii; 
*aspectul estetic. 

 
 
Prezintǎ 
lucrǎrile 
realizate; 
Sunt 
antrenaţi în 
aprecierea 
lucrǎrilor 
puse în 
discuţie; 

 
 
conversaţia 
 
aprecierea 
verbalǎ 

 
 
lucrǎrile 
realizate 

 
 
 
 
frontal 

7. Încheierea 
activitatii 

 

Formulez concluzii şi 
aprecieri .  

Recepteazǎ 
concluziile şi 
aprecierile 
de  

aprecierea 
verbalǎ 

 frontal 
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KUN ORSOLYA 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34, STRUCTURA G.P.P. NR. 48, ORADEA, JUD. BIHOR 

CADRU DIDACTIC: KUN ORSOLYA 

GRUPA: Mică „Rază de soare” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „De ziua Ta, mamă dragă!”  

DOMENIU EXPERIENȚIAL: DOS – Domeniul om și societate 

MODALITATE DE REALIZARE: Activitate practică 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi 

DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, copiii grupei noastre au confecționat cu mare entuziasm o narcisă 

mamicilor. Au decupat cu indemânare petalele și frunzele florii, după care au lipit șabloanele 

obținute pe un bețisor de frigărui. La sfărșitul zilei, mămicile au fost așteptate cântând și cu darurile 

pregătite. 
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Lazăr Ionela 
Mama ,cel dintâi cuvânt! 

 Tema activitatii : Pentru tine ,mama mea!  

    Cu toti stim ca se apropie primavara si in acest anotimp 

sărbatorim si ziua Mamei, o zi specială pentru noi toti. Prescolarii 

de la Gradinita cu program normal Ciocarlia de Sus au fost tare 

încantati când i-am intrebat daca vor sa le oferim mamicilor o 

surpriza,o felicitare simplă , confectionată  de ei cu mare 

dragoste. 

         Se va purta o scurtă conversaţie despre frumuseţea  primăverii şi a florilor , bucuria pe care o 

aduce în sufletele tuturor, despre culorile specifice şi elementele din natură care s-au trezit la viaţă, 

despre sărbătoareacare se apropie.Se intuiesc materialele, tehnicile şi modul de lucru specific.  

Se vor oferi informaţii şi precizări suplimentare referitoare la fiecare tehnică.  

Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să descrie materialele de pe mese: suprafaţa de lucru, 

inimioare,floricele,frunzulite,nasturi,creioane colorate ,paiete . 

Voi prezenta copiilor modul de lucru, insistând asupra etapelor de lucru şi tehnicii de mânuire, a 

elementelorşi a suportului de lucru. Demonstrez cum trebuie să lucreze şi le voi atrage atenţia 

copiilor că trebuie să facă o lucrare frumoasă şi ordonată, pentru ca mama sa fie incantata. După ce 

explic tehnica de lucru şi intuim materialele de care au nevoie, se trece la realizarea lucrărilor de 

către copii. 

Pe tot parcursul activităţii voi urmări îndeaproape modul de executare al lucrării (sugestii, explicaţii 

suplimentare, corectarea poziţiei la masa de lucru), voi stimula copiii în realizarea temei şi îi voi 

îndruma pe cei care întâmpină greutăţi. 

           După finalizarea lucrărilor se procedează, prin metoda turul galeriei, la aprecierea şi valorizarea 

rezultatelor şi a modului de lucru 

           Se realizează evaluarea lucrarilor evidenţiind efortul colectiv şi individual. Fiecare copil se 

poate autoevalua prin raportare la rezultatele obţinute de colegii lui, participă la analiza acţiunilor 

desfăşurate, face aprecieri despre activităţile celorlalţi. 
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Prof inv.prescolar: Lazăr Ionela 

Gradintia cu program normal Ciocarlia de Sus 
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Lazăr Ana Maria Iulia 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Din dragoste, pentru mama” 

CLASA: a IV-a D 

CADRU DIDACTIC: Lazăr Ana Maria Iulia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 2 “Diaconu”, Brașov, jud. Brașov 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei 

săptămȃni 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Discipline/arii curriculare integrate 

-Comunicare în limba română 

-Arte vizuale și abilități practice 

-Muzică și mișcare 

-Dezvoltare personală 

SCOP:  

• Dezvoltarea limbajului și expresivității prin crearea unor creații literare dedicate mamei 

• Dezvoltarea sentimentului de iubire și de de prețuire a valorilor naționale 

• Cultivarea sensibilității artistice 

OBIECTIVE: 

• Să cunoască importanța și legătura creată de-a lungul timpului 

• Să creeze creații literare folosind expresii frumoase 

• Să realizeze o felicitare și un tablou pentru a le oferi mamelor sau bunicilor. 

METODE DE EVALUARE: Realizarea unui concurs tematic pentru “cea mai bună și sinceră ” creație 

literară. 

MATERIALE: laptop, video-proiector, coli colorate, șaboloane colorate, creioane colorate 

REZULTATELE AȘTEPTATE: Stimularea interesului elevilor pentru activitățile extracurriculare. 

EVALUARE: creații literare, desene, felicitări, tablou 
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: A II- A C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DAR DIN SUFLET PENTRU MAMA 

 

Mama este acea ființă de lumină care reprezintă prima noastră legătură cu această lume, 

ființa cea mai iubită și îndrăgită de pe Pământ de către copiii ei, pe care îi iubește necondiționat și le 

poartă grijă neîncetat, cu care rămâne conectată pentru tot restul vieții, fără a aștepta ceva în 

schimb.  

Acesta este motivul pentru care, odată cu venirea lui Martie cu ale sale mărțișoare, cu Ziua 

Internațională a Femeii, ne-am gândit să răsplătim pe măsura puterilor noastre, dragostea 

necondiționată pe care mamele o poartă pentru copii.  

Și cum am fi putut face acest lucru dacă nu prin oferirea unui cadou creat cu mare drag de 

mânuțele copiilor?  

Au confecționat astfel, mini-tablouri mărțișoare personalizate de către fiecare în parte, cu 

mesaje și desene create de ei, pe care le-au oferit mamelor cu ocazia primei zile de primăvară, Ziua 

Mărțișorului. 

Mămici vesele și colorate ne-au bucurat privirile și inimile din colajele realizate de copii cu 

ocazia zilei de 8 Martie.  

Copiii au lucrat cu mare drag micile tablouri- mărțișoare, mandale colorate cu drag, colaje cu 

chipul mamei și magneți de frigider cu mesaje de iubire pentru ființa cea mai dragă lor, MAMA.  
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Lința Cristina-Maria 

 

E ZIUA TA, MĂMICO! 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: E ziua ta, mămico! 

GRUPA: Mică E (Buburuzele) 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Lința Cristina –Maria 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc- Structură Grădinița cu Program Prelungit  

Giroc, Timiș 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 08.03.2022 

 

 

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. 

 

Ziua de 8 Martie este cea mai importantă zi în care să ne aducem aminte că alături de noi 

este întodeauna MAMA. Activitatea dedicată mamei 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,  în 

secret ,,E ziua ta, mămico”. 

Astfel, preșcolarii grupei mici E de la Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc- Structură Grădinița 

cu Program Prelungit  Giroc, Timiș  au pregătit cu seriozitate și emoție, din timp, activitățile prilejuite 

de ziua mamei. Au rostit poezii, au cântat cântecele și au tinut ritmul unei melodii cu ajutorul bețelor 

muzicale. Pe lângă momentele artistice pregătite de preșcolari, aceștia  au pictat pentru mămicile lor 

câte o inimioară cu poza lor.    

Totul a fost pregătit în mare secret, printre celelete activități și a fost păstrat cu sfințenie 

acest lucru. Dorința copiilor de a-și bucura și surprinde mama într-un mod plăcut i-a motivat și i-a 

mobilizat pentru reușita organizării evenimentului.  

Activitatea s-a desfășurat în data de 8 Martie, cu un număr de 16  preșcolari în sala de grupă. 

S-a realizat ambientarea sălii de grupă cu decorațiuni specifice primăverii și a zilei de 8 Martie pentru 

a intra cu adevărat în atmosfera de sărbătoare. Această zi a fost dedicată veseliei, mamei și sosirii 

primăverii.  

În incheierea activității, micii preșcolari s-au putut lăuda cu munca lor analizându-și  

împreună reușita și concluzionând că mama va fi foarte fericită si va fi mândra de copilul ei 
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Luca Dana Alina 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:”La mulți ani,mămica mea!”-Felicitări  

CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Luca Dana Alina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Simion Balint”, Copăceni 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

       Una singură din univers este mama fiecăruia dintre noi. Este cea care ne dă viață, ne 

îngrijește atunci când suntem bolnavi, ne ascultă, ne dă povețe și se neliniștește atunci când nu ne 

are prin preajmă. Cu siguranță, unui asemenea chip bland, trebuie să îi mulțumim zi de zi și să îi 

arătăm că o prețuim pentru tot ce face pentru familie. Așa că , am hotărât să facem o serbare 

închinată mamelor. Le-am pregătit și niște felicitări,brățări, diplome, pe care elevii le-au oferit la 

finalul programului artistic. 

 

        SCOPUL: Dobândirea unor cunoștințe legate de semnificația zilei de 8 Martie 

 

        OBIECTIVE: 

    -să conștientizeze importanța zilei de 8 Martie; 

    - să confecționeze felicitări și desene pentru mame; 

    - să ofere felicitările realizate de ei , mamelor; 

    - să realizeze expoziții cu produsele realizate; 

 

       RESURSE MATERIALE: 

- culori; 

- hârtie colorată; 

- alte materiale necesare pentru realizarea produselor expuse; 

- mărgele,nasturi, flori artificiale, gliter,etc. 

 

Lucrarea în sine s-a axat atât pe imaginația fiecărui elev în parte, cât și pe un anume tip de model( 

felicitare cu un buchet de inimi,în loc de flori). 

Lucrările obținute au fost vesele, divers decorate, ilustând nu numai personalitatea fiecăruia 

dintre copii, dar și dragostea necondiționată pe care o poartă în suflet , mamei. 

Rudyard Kipling spunea că ”Dumnezeu  nu putea fi pretutindeni, așa că a creat mamele. 
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Luca Maria 
 

GRUPA: combinată 

CADRU DIDACTIC: Prof.inv.preşc. Luca Maria 

UNITATEA ŞCOLARA: Grădiniţa cu Program Normal Ideciu de Jos 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI : “Zvon de primăvară” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “E ziua ta, mămica mea cea bună!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Din suflet pentru mama!” 

Scopul:  

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor artistico-plastice  

şi practice şi stimularea curiozităţii copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua mamei. 

                                 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

     Ziua de 8 Martie este o zi cu totul specială în care sărbătorim şi preţuim femeile din întreaga lume. 

Mai mult, în ţara noastra, pe 8 Martie nu se sărbatoreşte doar Femeia, ci şi (sau mai ales) 

Mama.Pentru copii este ziua în care îşi arată preţuirea, recunoştinţa şi iubirea faţă de cea mai 

importantă şi specială persoană din viaţa lor: MAMA. 

     Pentru această zi importantă am desfăşurat împreună cu copiii diverse activităţi, printre care  o 

activitate practică cu scopul de a le pregăti o surpriză mămicilor. 

Introducerea în activitate s-a realizat prin prezentarea unui material legat de această zi,  prin imagini 

sugestive, copiii fiind motivaţi să realizeze fiecare câte un cadou pentru mama. 

Intreaga activitate s-a desfăşurat pe un fond muzical adecvat. 

Copiii s-au implicat afectiv in această activitate, realizând cu o deosebită plăcere şi interes produsul 

finit, special pentru mama. 

     La finalul activităţii am recitat poeziile şi am cântat cântecele dedicate mamei.  
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LUNGU-VLAICU LOREDANA-CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 55, BUCUREȘTI, SECTOR 3 

 

MAMA  - cel dintâi cuvânt 

Mama – un cuvânt mic, dar cu o semnificație definitorie pentru orice ființă. Copil fiind, 

niciodată nu puteam participa la evenimentele organizate de Ziua Mamei pentru că mă îneca plânsul. 

Învățam poeziile și cântecelele, dar nu le puteam rosti. Le simțeam sensul adânc în suflet, dar nu le 

puteam scoate din mine. 

Astăzi, ajunsă la maturitate, eu însămi mamă și, totodată profesoară, îmi propun în fiecare an 

să organizez un mic eveniment care să nu le înece elevilor sufletele firave în emoții furtunoase. 

Anul acesta, aleg clasa a VI-a, alcătuită din 25 de elevi, dintr-o școala modestă din sectorul 3 

al Bucureștiului. Îmi stabilesc ca obiectiv crearea unei scrisori pentru Mama.  

Sentimentul dominant al scrisorii este de recunoștință. Consider că elevii se află la vârsta 

potrivită pentru a putea așterne pe hârtie idei din care să reiasă acest simțământ înălțător. 

Din punct de vedere cognitiv, urmăresc să învețe regulile redactării unei scrisori, dat fiind că 

la examenul final de la clasa a VIII-a, scrisoarea, alături de email și de pagina de jurnal, face parte din 

programă. 

In plus, pentru a transmite sentimentul mai sus amintit, elevii includ  în scrisoarea lor o 

secvență narativă – un eveniment cu punct culminant, din care să reiasă devotamentul, iubirea 

mamei pentru care ei îi sunt recunoscători.  

Pe lângă acest episod al narării, elevii descriu o jucărie primită cadou de la mama lor. 

Bineînțeles, că evenimentul narat și obiectul descris pot să facă parte din rememorarea aceluiași 

moment din viață. Dincolo de rostul lor didactic enunțat – reactivarea cunoștințelor despre narațiune 

și despre pasajul descriptiv, studiate pentru prima dată în clasa a V-a, conform Programei, 2017 -  

scrisoarea care le cuprinde trebuie să transmită mamei – destinatarului – sentimentul amintit. 

Opțional, elevii pot face trimitere la un text literar închinat mamei. Pot să citeze versuri sau 

pasaje, cu indicarea sursei – trebuie profitat de fiecare ocazie pentru a lupta, de la cele mai mici 

vârste, împotriva plagiatului - sau pot aminti un text pe care mama îl citea copilului, ceea ce îi oferă 

operei, în prezent, o nouă încărcătură emoțională. 
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Așadar, elevii concep o scrisoare al cărei destinatar este mama. În textul scrisorii trebuie să 

includă o secvență narativă, una descriptivă și să facă o trimitere la un text literar. Sentimentul care 

trebuie să reiasă din scrisoare este cel de recunoștință.  

Urmărim pașii scenariului didactic: pregătirea în vederea scrierii – reactualizarea 

cunoștințelor despre rigorile acestui tip de text – scrisoarea, redactarea planului de idei, scrierea 

propriu-zisă, reflectarea asupra a ceea ce s-a scris, etapa de corectare și cea de scriere finală sub 

forma în care va fi prezentată. Bineînțeles, completează o grilă de evaluare. 

După finalizarea sarcinii de lucru, elevii postează scrisoarea redactată în Word sau scrisă de 

mână, pe Google Classroom, unde le este corectată. Pasul final, este ca ei să o rescrie ținând seama 

de corecturi, de sugestii și, de 8 Martie, să o ofere persoanei dragi – mama. 

În ceea ce privește evaluarea, câțiva elevi au conceput un tip de felicitare – ca la clasele 

primare, alții nu au reușit să includă toți itemii. Dintre aceștia, majoritatea a uitat sau nu a știut să 

facă referire la textul literar. Alții au avut un rezultat foarte bun, reușind să rezolve sarcina de lucru 

integral. Mai mult, unii au inclus chiar și imagini relevante pentru temă sau au creionat ei înșiși. 

Așadar, finalul actului educativ este unul practic, ceea ce îi motivează chiar mai mult decât 

recompesarea efortului cu o notă. 

Sunt de părere că astfel de proiecte sunt antrenante, pentru că elevii le fac cu drag în timp ce 

învață atât conținuturi din Programa școlară, cât și să conștientizeze sentimente și să le transmită, 

dezvoltându-și inteligența emoțională. Cu această ocazie, înțeleg rostul învățăturii, aplicabilitatea ei 

în viața curentă. Pe lângă asta, părintele are ocazia să se bucure de munca fiului/a fiicei, să țină în 

mâini produsul efortului depus de el și să rememoreze împreună momente emblematice din trecut 

pentru care copilul nutrește sentimentul recunoștinței. 

Întorcându-mă la ideea de la care am plecat în crearea acestei activități, furtuna emoțională 

pe care o poate resimți elevul în timpul redactării are loc în intimitate, acesta nefiind obligat să se 

cenzureze. Și, totodată, îi poate transmite sentimentele sale Mamei – primul lui cuvânt. 
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LUP MIHAELA ȘI NEDEA IULIA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Daruri pentru mama” 

GRUPA: mijlocie „Buburuzele” 

CADRE DIDACTICE: Lup Mihaela și Nedea Iulia 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GPP. 34 AR GPP. 48, Oradea 

DOMENIUL: Om și societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderii de a utiliza diverse materiale pentru realizarea unei 

felicitări 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea pe care am desfășurat-o de 8 martie a avut ca temă „Daruri pentru mama”. 

Aceasta a fost una practică și s-a desfășurat în cadrul Domeniului Om și societate, urmărind 

stimularea creativității și consolidarea deprinderii de a utiliza materiale pentru a realiza felicitări. Ca 

metode și procedee didactice s-au folosit explicația, demonstrația, conversația. Pentru realizarea 

activității, s-au folosit ca materiale didactice: hârtie colorată, carton, lipici și  aplicații autocolante. 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 20 de minute. 

Dat fiind faptul că s-a lucrat cu preșcolari de niveluri diferite, grupa fiind combinată, copiii au 

fost împărțiți în două grupe. Grupa mică a avut de realizat o felicitare având pe ea un ghiveci cu flori. 

Am decupat ghivecele, apoi le-am desenat forma mâinii copiilor pe o coală verde, urmând ca aceasta 

să fie decupată – aceasta fiind trunchiul florii. Capetele florilor le-am realizat din hârtie perforată. 

Copiii au avut de lipit pe partea din față a felicitării ghiveciul, forma mâinilor lor și florile colorate. 

Grupa mijlocie și mare a avut de realizat o felicitate având pe ea lalele. Am decupat tulpinile, frunzele 

și petalele roșii și portocalii ale lalelelor. Sarcina copiilor a constat în a lipi tulpinile, frunzele și 

petalele florilor pe partea in față a felicitării. În interiorul felicitărilor au fost lipite poezia și cântecul 

pe care copiii le-au învățat cu ocazia zilei de 8 martie. În final, s-au făcut aprecieri asupra activității 

desfășurate de copii și s-a realizat o expoziție cu felicitările copiilor. 
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Lupusoru Daniela 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Data : 8 – martie-2022 

Tema : 8 MARTIE, ZIUA MAMEI ! 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Concesti- Botosani 

Clasa a IV-a, 16 elevi. 

Propunator:Prof. Lupusoru Daniela 

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 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 ṣi stimularea curiozitãţii şi interesului copiilor pentru manifestãrile ce exprimã ziua 

mamei. 

Obiective generale: 

- Stimularea creativitãţii ṣi a potenţialului artistic al elevilor  ; 

- Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 

Obiective specifice: 

- Sã cunoascã  originile  Zilei Mamei ṣi s-o integreze ȋn contextul celorlalte “Legende ale  primăverii” ; 

- Sã cunoascã maxime ṣi cugetãri  despre mama create de-a lungul timpului; 

- Sã realizeze desene, colaje, felicitări  prin care sã oglindeascã chipul mamei. 
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Manole Aurora 
 

Proiect activitate 

Simpozion „Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

Unitatea școlară: C.S.E.I. Brăila/ Școala Gimnazială Chiscani, jud. Brăila  

Tema: „Mama, cel dintâi cuvânt” 

Subiectul lecției: Felicitare pentru mama 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi  

Scop: Integrarea elevilor cu CES, prin stimularea creativității și a expresivității în activități practice și 

artistice, cât și educarea simțului estetic la acești elevi 

Clasele: a V-a, a VI-a, a VII și a VIII-a 

Profesor itinerant și de sprijin Manole Aurora Camelia 

COMPETENȚE GENERALE  

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte  

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate 

COMPETENȚE SPECIFICE  

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual 

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

intenționat 

2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE  

O1 – să plieze hârtia;  

O2  - să decupeze pe contur;  

O3 - să asambleze bughetul de flori în interiorul felicitării;  

O4 – să coloreze în contur. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, munca independentă, 

demonstrația și instructajul.  

Mijloace de învățământ: lipici, foarfecă, hârtie/ carton colorat, creioane colorate, model de felicitare 

și flori.  

Timp de lucru: 50 minute.  

Modalități de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor/ 

comportamentelor corecte.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Mama este fiinţa cea mai iubită de toţi copiii. Ea este cea care îi este alături copilului în toate 

momentele vieții acestuia. Mama e izvorul vieţii, de la ea porneşte viaţa şi-n braţele ei renaşte 

speranţa. Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a 

femeii.  
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Pentru a o sărbători cum se cuvine elevii au realizat buchete de flori, sub formă de felicitare, 

pentru ființele cele mai dragi și importante din viața lor. Elevii au colaborat, au împărtăşit idei, iar la 

sfârşitul activităţii şi-au prezentat lucrările realizate pe care le vor oferi mamelor. 

Activitatea terapiei ocupaționale acționează asupra formării deprinderilor de viață cotidiana 

(inclusiv artistice), formării capacităților și aptitudinilor pentru muncă, educării abilităților pentru 

diverse jocuri și petrecere a timpului liber.  

Efectele terapiei ocupaționale în plan psihic sunt: calmarea stării de neliniște, dezvoltarea 

atenției, dispariția descurajării și renașterea speranței, păstrarea obișnuinței activităților zilnice și 

diminuarea complexelor de inferioritate. În plan psiho-social efectele sunt: întreținerea relațiilor cu 

celelalte persoane în căpătarea încrederii în sine și în alții, obținerea incluziunii sociale. 

Utilizarea activităților de terapie ocupațională în lucrul cu elevii cu CES duc la dezvoltarea 

personală a acestora, la socializarea și independența lor în cadrul activităților desfășurate. 
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Manole Mariana 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa PP „Comenius” ,Constanța  

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR : Manole Mariana  

DATA:02.03.2022  

GRUPA: Mică „ Disney”  

TEMA ANUALĂ: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? ”  

TEMA ZILEI: „Colier pentru mămica mea”  

TIPUL DE ACTIVITATE:Activitate integrată  

FORMA DE ORGANIZARE: individual  

SCOPUL ACTIVITĂŢII  

Familiarizarea copiilor cu diferite materiale de lucru precum şi observarea diferitelor însuşiri şi 

transformări ale acestora  

PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII: se pregătesc șnururile de mărțișor , pastele pictate cu multă atenție de 

preșcolarii grupei.  

Activitatea am desfășurat-o individual pentru a putea fi supravegheați preșcolarii ca să nu înghită 

materialul.  

Obiectele de înșirat vor fi așezate pe masa, la îndemâna copiilor.  

Activitatea s-a desfășurat pe fond musical.  

Fiecare copil primește ața și este ajutat să înșire primul obiect, apoi este lăsat singur să înșire câte 

obiecte dorește.Când a terminat am legat capetele colierului. Pe parcursul activității copii sunt tot 

timpul încurajați cu mult entuziasm.Dacă copilul dorește să probeze colierul, l-am ajutat pentru a-l 

pune la gât..  

Cu multă creativitate și iubire pastele au fost transformate în minunate pandative pline de culoare. 
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Marcu Adina-Mihaela 
 

PROIECT DE ACTIVITATE „FLORI PENTRU MAMA MEA” 

 

 

EDUCATOARE: prof. Marcu Adina-Mihaela 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 3-5 ani, nivel I,  Grupa mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”  

TEMA PROIECTULUI:„Culori și sentimente” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV  

DISCIPLINA: Activitate artistico-plastică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Flori pentru mama mea” 

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ. 

COMPONENTE VIZATE: Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice , muzicale și 

practice, în conversații și povestiri creative. 

SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de a reda elemente din natură folosind tehnici specifice picturii. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1 – să execute corect exercițiile pentru încălzirea mâinilor; 

O2 – să picteze florile pentru mama, folosind culori adecvate;  

 O3 – să realizeze autoaprecieri asupra modului de realizare a temei; 

O3 – să includă lucrarea într-o expoziție pentru mămici. 

STRATEGII DIDACTICE :  

1. METODE SI PROCEDEE :  conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul, munca individuală. 

2.MIJLOACE DIDACTICE:  flori naturale, imagini cu flori de diferite culori, planșă model, personajul 

„Mama”, zâna primăvară, medalii. 

3. FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual 

Bibliografie: „ Curriculum pentru educație timpurie 2019” , Suport pentru explicitare și întelegere 

curriculum ET 2019. 

 

Nr. 

crt. 

Etapele 

activității 

Conținutul științific Strategii didactice Evaluare / 

Metode şi 

indicatori 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

1. Captarea şi 

orientarea 

Apelul la curiozitatea 

intelectuală a copiilor şi 
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atenţiei 

 

orientarea şi concentrarea 

activităţii psihice cognitive 

se realizează prin 

elementul surpriză –

apariţia Zânei Primăvara. 

Se orientează atenţia 

copiilor către vaza cu flori 

din faţa lor adusă de Zâna 

Primăvara. 

Conversaţia 

Observaţia 

 

 

Păpuşă 

îmbrăcată 

în Zâna 

Primăvara 

Vaza cu flori 

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se prezintă copiilor tema şi 

obiectivele activităţii sub 

forma unei invitaţii din 

partea Zânei Primăvară de 

picta picta flori pentru 

mama cu ocazia zilei de 8 

Martie – Ziua mamei. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

  

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se realizează cu ajutorul  

Zânei Primăvara care are 

pe rochiţă flori de 

primăvară (ex: lalele, 

zambile, narcise, ghiocei). 

Se cere copiilor să 

numească toate florile de 

pe rochiță și să le precizeze 

culoarea. 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

 

Flori de 

primăvară 

de pe 

rochiţa 

Zânei 

Primăvara 

 

 

4. Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

 

Se organizeaza colectivul 

de prescolari la mese iar în 

fața lor pe masa vor avea 

fiecare materialele 

necesare. 

*Intuirea materialelor: 

Copiii impreuna cu 

educatoarea privesc  si 

enumere materialele ce le-

au primit. 

*Prezentarea modelului si 

demonstrarea realizării 

sarcinii de lucru : 

Educatoarea le prezinta 

planșa model. Acesta 

ramane pe panou in fata 

copiilor. Educatoarea 

picteaza model florile si le 

explica copiilor tehnica de 

 

 

    Conversația 

 

    Demonstrația 

    Explicația 

 

 

 Conversația 

 

 

 

Munca 

individuală  

 

 

 

 

 

 

 

O vază cu 

flori 

naturale, 

imagini cu 

flori de 

diferite 

culori, 

planșă 

model, 

personajul 

„Mama”, 

zâna 

primăvară 

acuarele 

pensule 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  a 

comporta- 

mentului 

copiilor 

 

 

Respectarea 

pașilor de 

lucru în 

realizarea 

sarcinii 

Finalizarea 

lucrării 
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lucru. 

*Exercitii de incalzire a 

muschilor mainilor : 

Impreuna cu educatoarea 

executa diferite exercitii cu 

degetelele pentru 

incalzirea musculaturii 

mainilor.(inchidem si 

deschidem pumnii, ploaia, 

prastia,etc) 

*Realizarea picturii de 

catre copii: copiii pictează 

florile conturate pe foaia 

de bloc după indicatiile 

educatoarei. Aceasta 

urmărește îndeaproape 

munca individuală a celor 

mici și oferă informații 

suplimentare și ajutor. 

  

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

Se realizeaza prin 

organizarea unei expoziții 

cu lucrările copiilor. Se 

realizează jocul „Spune 

cum” prin care cei mici 

explică modalitatea de 

realizare a lucrării. 

Conversația 

Exercițiul 

Munca  

individuală 

Lucrările 

copiilor 

 

 

6. Evaluarea Se realizează prin 

autoevaluare și 

interevaluare: 

Autoevaluare: „Cum m-am 

simțit astăzi la activitate și 

de ce?” 

Interevaluare: „ Care 

lucrare mi-a plăcut cel mai 

mult și de ce?” 

Se fac aprecieri individuale 

și colective despre modul 

de participare la activitate. 

Copiii primesc recompensă 

câte o medalie în formă de 

lalea. 

  Conversația 

 

Medalii  
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MARGELATU AURELIA 
 

PROIECT  DE ACTIVITATE  INTEGRATA 

“ INIMIOARE, INIMIOARE, NOI VĂ DĂRUIM!” 

 

                                        PROIECT DIDACTIC 

 

DATA: 8.03.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:GRADINITA NR.218 

EDUCATOARE:MARGELATU AURELIA 

GRUPA:MARE ,,LICURICII ZGLOBII’’ 

TEMA ANUALĂ: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? ” 

 SUBTEMA: „Zâmbetul mamei” 

TEMA ZILEI: „Inimioare, inimioare, noi vă dăruim!” 

TIPUL DE ACTIVITATE:Activitate integrată 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal; 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII 

• Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame, prin realizarea temei 

propuse, utilizând diferite tehnici de lucru. 

 

   ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:ADP-ALA-ADE 

   ADP:Întâlnirea de dimineaţă: „ De ce  o iubesc pe mămica mea?” 

   ALA: 

                                                                                                                                       

 

 

Biblioteca: “Discutăm despre mama” – citire de imagini 

 

Arta: “Inimioare din flori” – colorare 

 

Joc de masă: “Inimioare ” 

 

 

 

   ADE:  DLC+DOS: „Inimioare, inimioare, noi vă dăruim!” 

            DLC- Povestirea educatoarei: „Inimioare, inimioare”, de Sarina Cassvan 

            DOS- Colaj:”Inimioare pentru mame” 

 

   OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
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ADP: - să poarte discuţii libere pe baza temei alese la întâlnirea de dimineaţă; 

 

• ALA: 

-să „citească” şi să sorteze imagini referitoare la mama, la familie; 

- să folosească culori corespunzătoare pentru a colora „Inimioare din flori”; 

- să construiască prin îmbinare, suprapunere, alăturare „Inimioare”; 

- să exerseze norme de conduită civilizată prin jocurile propuse; 

- să participe activ la activităţile de joc; 

 

• ADE: DLC +DOS 

-Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 

-Să răspundă  la întrebările adresate de către educatoare, utilizând propoziţii clare din punct   de   

vedere gramatical; 

-Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de întâmplările povestirii; 

-Să inţeleaga grija şi dragostea pe care trebuie s-o manifeste faţă de mame; 

-Să realizeze tema propusă, mânuind corect materialele de lucru; 

-Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă  de lucrările celorlalţi. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,exerciţiul, problematizarea, 

turul galeriei. 

MATERIAL DIDACTIC: planşe cu imagini din poveste, creioane colorate, fişe de lucru, inimioare 

confecţionate, paie, inimioare de turtă dulce, text suport. 

DURATA: O zi  

BIBLIOGRAFIE:  

              1. Învăţământul preşcolar şi primar 3-4/2013, Editura Arlequin, 2013; 

              2. Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House, 2008; 

              3.Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor , de la 3 la  6/7 ani, M.E.C.T. – 2008. 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

       I. ADP 

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă:  

 

    Salutul: „Dimineaţa a sosit  
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                  Toţi copiii au venit. 

                  În cerc să ne aşezăm 

                  Cu toţii să ne salutăm 

                  „Bună dimineaţa, dragi voinici! 

                   Mă bucur că sunteţi aici! 

                   A început o nouă zi, 

                   Bună dimineaţa,  copii!” 

.  Împărtăşirea cu ceilalţi:  

„De ce o iubesc pe mămica mea?” 

 

   Activitatea de grup: Copiii îşi dau cu părerea răspunzând la întrebare. Activitatea continuă cu jocul cu text 

si cânt ” Cine ne iubeşte, cine ne îngrijeşte?”. 

   Prezenţa: 

        O fetiţă şi un băiat vor enumera copiii absenţi. Vom stabili numărul fetelor şi baieţilor prezenţi în sala 

de   grupă. 

 

Calendarul naturii 

 

Completarea calendarului naturii cu reperele temporale ale zilei: anotimp, ziua, data, anul. Precizarea 

caracteristicilor climatice ale zilei. 

 

    Noutăţile zilei .Astăzi vom vorbi despre cea mai iubită fiinţă de pe Pământ-mama şi în semn de 

recunoştinţă vom face inimioare pentru dânsele. Cele mai frumoase lucrări vor fi recompensate.  

 

 

     II. ALA 

Copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de interes: la Bibliotecă copiii vor citi şi vor sorta 

imagini referitoare la mama, la familie, la Artă copiii vor folosi culori corespunzătoare pentru a colora 

„Inimioare din flori”, iar la Joc de masă,  copiii vor construi prin îmbinare, suprapunere, alăturare, 

inimioare. 

 

Tranziţii: De ziua ta, mămico! -cântec 

  

       III. ADE  DŞ+DOS:  Inimioare, inimioare, noi vă dăruim! 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE               

Moment 

organizatoric 

Se vor asigura condiţiile optime pentru 

desfăşurarea activităţii: 

-aerisirea clasei; 

-copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în formă de 

semicerc; 
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-se pregăteşte materialul didactic necesar 

pentru activitate. 

 

Captarea 

atenţiei 

Captarea atenţiei se face cu ajutorul unui 

coşuleţ plin de inimioare de  turtă dulce, pe 

care îl vor găsi împreună în sala de clasă. 

 

 

Observaţia 

 

Observarea 

comportamen

tului copiilor 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel captată atenţia, le voi spune copiilor că 

astăzi, la educarea limbajului,  le voi citi 

”Inimioare, inimioare”, de Sarina C., o 

poveste despre aceste inimioare de turtă 

dulce, şi la activitatea practică vom realiza 

împreună pentru mămicile noastre dragi, 

„Inimioare pentru mame”. 

 

 

Expun conţinutul poveştii, folosindu-mă de 

inflexiunule vocii, mimică şi gestică 

corespunzătoare, pentru a le trezi emoţii 

copiilor şi pentru a asigura motivaţia învăţării. 

 Povestea este expusă după următorul plan: 

1. Un băieţel 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. 

2. Vânzătorul aflând pentru cine vrea s-o 

cumpere, i-o oferă fără să primească 

niciun ban. 

3. Copilul, fericit alergă la mama sa cu 

turta dulce, spunându-i să-şi arunce 

„inima rea” că i-a adus alta din turtă 

dulce. 

4. Mămica lui cu lacrimi 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 însănătoşi. 

5. De-atunci,  mama băieţelului începu 

să se simtă  din ce în ce mai bine. 

6. După vindecarea mamei, băieţelul s-a 

reîntors să-i mulţumească  

vânzătorului  de turtă dulce, alături de 

mama lui, de care era tare mândru că 

era tânără, frumoasă şi sănătoasă. 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

capacităţii de 

atenţie 

voluntară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului copiilor 
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Obţinerea 

 performanţei 

şi asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Evaluarea  

    activităţii 

Fixarea conţinutului se va face prin 

prezentarea imaginilor din poveste prin 

intermediul întrebărilor: 

-Ce  mai avea vănzătorul de dulciuri la 

vânzare?                                                         --Cât 

l-a costat pe băieţel inima de turtă dulce?                                                                        

-De ce era bolnavă mama băieţelului?                                                                         

-Ce s-a întâmplat după ce au mâncat 

împreună din turta dulce?                                                         

-Ce credeţi, dacă băieţelul nu i-ar fi cumpărat 

mamei inimioara de turtă dulce, aceasta, se 

putea vindeca? 

 

Pe cântecul „De ziua ta, mămico!”se va face 

TRANZIŢIA spre activitatea din cadrul  DOS- 

„Inimioare pentru mame” 

După intuirea materialului primit pe măsuţe, 

copiii vor fi anunţaţi că la activitatea practică 

vor realiza cu ajutorul unui pai şi carton roşu o 

inimioară pe care fiecare o va dărui mamei. 

Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: 

Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o 

vor folosi pentru a realiza tema propusă: 

Fiecare copil va primi câte o inimioară şi un 

pai, cu ajutorul acestuia vor fixa inimioara. 

Vor privi cu atenţie modelul educatoarei. 

Efectuarea unor exerciţii pentru încălzirea 

mâinilor: 

1. Închiderea şi deschiderea pumnilor; 
2. Morişca; 
3. Ne spălăm pe mâini; 
4. Bate vântul. 

Fixarea tehnicii de lucru 

Voi fixa cu ajutorul unui copil tehnica de lucru. 

Realizarea lucrării de către copii 

Pe parcursul lucrului îi voi supraveghea pe 

copii şi îi voi îndruma pe cei care cer ajutorul. 

Voi acorda explicaţii suplimentare şi ajutor 

copiilor care întâmpină dificultăţi. Activitatea 

se va desfăşura pe fond muzical. Când 

majoritatea copiilor au terminat lucrările, voi 

anunţa încetarea lucrului. 

 

După expirarea timpului de lucru fiecare copil  

îşi afişează lucrarea la panou,  apoi vor trece 

 

Observaţia 

 

 

Problematiza-rea  

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

asupra 

execuţiei 

exerciţiilor de 

încălzire a 

mâinilor 
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pe rând pe la fiecare lucrare expusă şi le vor  

analiza, realizând astfel, turul galeriei. Copiii 

îşi vor expune părerea venind cu idei noi 

referitoare la fiecare lucare, îşi vor  exprima  

propriile păreri, comentarii, aşezând  o  bulină 

veselă în dreptul lucrării care le-au  plăcut cel 

mai mult. 

Aprecierea lucrărilor şi a modului cum au 

participat copiii la activităţi.                                                                          

Se fixează tema şi se face retrospectiva 

întregii activităţi pe domenii experienţiale. 

Lucrarile copiilor vor fi expuse la Centrul 

tematic; se face Turul galeriei pentru 

evaluarea lucrărilor.  

Conversaţia 

 

 

Turul galeriei 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

practică; 

Autoevaluarea 

şi 

interevaluarea

. 

 

 

Incheierea 

activităţii 

 

 

In finalul activităţii se fac aprecieri asupra 

modului de comportare şi participare al 

copiilor pe parcursul activităţii şi se împart 

inimioare de turtă dulce. 

 

 

 

Aprecieri 

verbale; 

Inimioare de 

turtă dulce. 

 

 

 

 

 

                                                              ANEXE 

 

                                                                               
 

                                                  INIMIOARE,   INIMIOARE 

 

                                                                                        de Sarina Cassvan 

 

 

- Inimioare! Cine mai cumpără inimioare de turtă dulce ?  

-Inimioare! aşa striga întruna negustorul cel cu luleaua în colţul gurii şi cu pălăria mare cât roata 

carului. 

Un băieţaş se apropie de dânsul şi alese o inimioară de turtă dulce, presărată cu bomboane colorate. 

În ghereta lui,  vânzătorul de dulciuri are inimioare,  păpuşele şi soldaţi de turtă dulce . 
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Băieţelului îi place însă inimioara. Şi nu pentru că are de gând s-o mănânce, ci fiindcă vrea s-o ducă 

mamei lui, care s-a îmbolnăvit de “inimă rea” . 

Aşa a auzit el pe cineva din casă spunând. De aceea, îşi făcu repede socoteala: “Îi va duce mamei 

inima aceasta de turta dulce, ca să şi-o puie în locul inimii celei rele şi să se facă sănătoasă .” 

– Cât ceri pe inimioara asta? îl întrebă el pe vânzător. 

- Cinci lei, răspunse acest. 

- E prea scump pentru mine, făcu băiatul, întristat. 

- Dar câţi bani ai tu? 

Copilul se căută prin buzunare şi-şi numără grijuliu bănuţii . 

- N- am mai mult de doi lei ... 

- Dar pentru cine o cumperi ? îl iscodi omul cu pălăria cât roata de car. 

-Pentru mama. E bolnavă de “inimă rea”. 

Vânzătorul zâmbi şi-i dădu turta dulce fără să primească niciun ban. 

Copilul mulţumi şi alergă într-un suflet acasă . 

- Mămico , mămico ! Ţi-am adus altă inimă ! Arunc-o pe cealaltă, care e rece şi pune-o pe asta, să te 

faci sănătoasă! 

Mămica nu înţelese întâi ce vrea să spună copilul, dar când văzu în mâna lui inimioara de turtă dulce,  

îl luă în braţe şi-l sărută: 

- Să trăieşti, dragul mamei! Eşti un băieţel bun. Nu înţeleg însă de ce vrei s-o arunc pe cealaltă? 

- Fiindcă toţi din casă spun că te-ai îmbolnăvit de” inimă rea”. M-am dus la  piaţă  cu ceilalţi copii  şi 

când am văzut inima asta de turtă dulce, m-am gândit s-o cumpăr pentru tine. Nu-i aşa că am făcut 

bine, măicuţă ? 

- Foarte bine, băiatul meu drag, răspunse mama, mângâindu-l. 

Dar, să ştii că inimile oamenilor nu se pot schimba. Eu, însă mă voi face bine, dacă tu vei mânca în 

locul meu inimioara asta de turtă dulce. 

La început, băiatul nu vru să se atingă de ea, dar mama lui o rupse  în două, muşcă o bucată şi îi dădu 

lui restul. 

Şi,parcă din ziua aceea, cu   sănătatea începu să-i meargă din ce în ce mai bine . 

Peste câteva zile, doctorii îi îngăduiră chiar să iasă din casă, şi ea se duse împreună cu băieţelul la 

vânzătorul de turtă dulce. 

- Bună ziua, nene! îl salută bucuros băieţaşul. 

- Bună ziua, băiete! Ce doreşti? 

- Nimic. Uite, ţi-am adus-o pe mămica. Vrea să-ţi mulţumească pentru turta dulce pe care mi-ai dat-o 

şi care a făcut –o sănătoasă. 

- Care turtă dulce? se miră vânzătorul, nemaiamintindu-şi de loc întâmplarea cu “inima rea “  

Mama băiatului îi spuse însă în câteva cuvinte cum stăteau lucrurile. 

- Am fost foarte bolnavă, povesti ea. Într-o zi, copilaşul meu a venit la dumneata să cumpere o inimă 

de turtă dulce, cu care  să mi-o înlocuiască pe a mea. 

- Da, da ! Aşa e ! zâmbi vînzătorul. Acum îmi  aduc aminte. 

- Tocmai de aceea am venit, să-ţi mulţumesc încă o dată. E drept că băiatul meu are inimă bună, dar 

şi dumneata eşti un om de ispravă. 

Apoi, îşi luă băieţaşul de mână şi porni la plimbare prin parc . 

Copilului îi sălta inima de bucurie. Era mândru că mergea alături de mama lui, care era tânără, 

frumoasă şi sănătoasă. 
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Şi cum să nu te faci sănătoasă, când ai un copil cu o inimă atât de bună?  
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Marin Ionela 
 
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 
 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:  “MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

 

CLASA/GRUPA:  Grupa mare 

 

CADRU DIDACTIC:  Prof. Înv. Preșc. Marin Ionela 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  Domeniul Estetic și Creativ – “Eu- fluviu de speranță, iubire și dor, / 
Mama-nceputul, este izvor!” 

GRUPUL ȚiNTĂ:  Grupa mare 
 
 

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 ,, MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT!’’, urmăreste dezvoltarea sentimentului de 
dragoste în rândul 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. 
 

OBIECTIVE 
1. Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii;  
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor. 
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Lucrări realizate în cadrul activităților Domeniului Estetic și Creativ 
 
 

      
 

 
1. “Din inimă, pentru mama, un marțișor”            2. “Un ghiveci cu lalele și multă iubire” 
 

 

      
 

 
3. “Cărticică pentru mama mea!”                         4. “Dulceață de suflet pentru mama din petale de 

iubire” 
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Mathias Mihaela 

                      

 

VĂD ... o inimioară specială, decorată cu multe mânuțe 

CRED CĂ ... este realizată de copii cu ocazia Zilei Femeii 

MĂ ÎNTREB ... oare cum a fost activitatea dedicată acestei zile? 

       

        Activitatea s-a intitulat ,,La mulți ani, măicuță dragă! ”. 

        Elevii clasei pregătitoare A de la Școala Gimnazială Nr. 6, sub 

îndrumarea doamnei prof. Mathias Mihaela, s-au implicat în 

pregătirea cu multă ,,seriozitate’’ a programului artistic, organizat 

cu ocazia Zilei de 8 Martie. 

        În cadrul activității s-a urmărit dezvoltarea sentimentelor de dragoste, grijă și respect față de 

ființa care le-a dat viață, cea mai dragă de pe lume, ,,MAMA’’. Și-au propus să sărbătorească acest 

eveniment prin activități care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, 

,,surprize” pentru mămici,  utilizând mai multe forme de activitate: învățarea, munca și creația, 

recitând poezii sau interpretând cântece dedicate acestei zile. 

        Activitatea a început cu interpretarea cântecului ,,De ziua ta, mămico”. Pe parcursul melodiei, 

elevii au folosit materialul realizat, special pentru aceste versuri, în cadrul orelor de AVAP: ghiocei, 

steluțe, soare, decupate după contur, colorate și lipite pe bețe de frigăruie. Au animat astfel versurile 

cântecului, fluturând simbolurile realizate. În continuare, elevii au recitat poezia ,,Spune-mi care 

mamă-anume?”, folosind imagini sugestive ce surprind speciile plantelor și animalelor ce apar în text. 

Rând pe rând, copiii au recitat în lanț câte un fragment, apoi în cor partea finală a poeziei, 

demonstrând faptul că pentru fiecare specie în parte, mama acesteia este ,,cea mai scumpă de pe 

lume”.  

        În final, elevii au interpretat cântecul ,,Mami, te ador”, încheind momentul artistic cu 

prezentarea unei inimi decorată cu amprentele mânuțelor lor, sugerând astfel faptul că nimic nu 

demonstrează mai bine dragostea ce i-o poartă mămicii decât inima lor. 

        Elevii au pregătit pentru mămicile lor câte o floare ce are poza lor în centru și câte un tablou 

realizat în tehnica amprentei, simbolizând o lalea și tehnica mototolirii hârtiei creponate-cocoloașe 

pentru rama tabloului. Mămicile au fost răsfățate de ziua lor cu momente unice, emoționante, 

pregătite cu multă dragoste de copii. 
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MĂCĂU-DINU MARIA-ALEXANDRA  
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: PREGĂTITOARE B  

CADRU DIDACTIC: MĂCĂU-DINU MARIA – ALEXANDRA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA” PLOIEȘTI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 Activitatea s-a desfășurat cu un colectiv format din 25 de elevi, având ca scop principal 

stimularea creativității, dar și cultivarea sensibilității artistice precum și îmbunătățirea relațiilor de 

prietenie și a muncii în grup.  

În vederea desfășurării activității, elevii au lucrat la realizarea unei expoziții de mărțișoare, 

moment oportun și pentru discuții referitoare la anotimpul primăvara și la bogățiile ei.  

Împreună cu elevii clasei pregătitoare B am hotărât să punem în valoare bogățiile și 

frumusețile primăverii prin realizarea unor lucrări originale, îmbinând o suită de tenhici de lucru. 

Expoziția de mărțișoare s-a desfășurat în perioada 1 – 8 martie 2022, în curtea școlii, unde părinții au 

achiziționat lucrările realizate. Cu banii strânși în urma târgului de marțișoare au fost achiziționate 

materiale necesare pentru Ziua Mamei. 

EXPOZIȚIE DE MĂRȚIȘOARE 

Elevii au realizat mărțișoare și felicitări pentru a organiza Târgul de Marțișoare din curtea 

școlii. Astfel, au fost folosite o multitudine de obiecte decorative: scobitori, ochișori mobili, hârtie 

colorată, paste făinoase, flori, sârmă plușată, mărgele, șabloane de diferite forme și mărimi, pene 

colorate, fire textile, fetru, lemn. 

TABLOU PENTRU MAMA 

Elevii au realizat câte un tablou, utilizând următoarele materiale: rama de tablou și acuarele. 

Elevii și-au pictat palma în culorile favorite, apoi au imprimat urma palmei pe o bucata de carton alb, 

realizând astfel, un frumos tablou pentru mama. 

FELICITARE PENTRU MAMA 

Elevii au realizat câte o felicitare pentru mama, utilizând următoarele materiale hârtie și 

carton colorat, inimioare colorate, foarfecă, lipici. Au realizat câte un frumos ghiocel care a fost lipit 

pe felicitare, iar în interior au scris un mesaj emoționant pentru mama, decorat cu inimioare 

colorate. 
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Activitatea a fost foarte reușită, elevii realizând lucrări deosebite, iar în final, în urma turului 

galeriei, și-au apreciat munca cu corectitudine, făcând aprecieri în ceea ce privește originalitatea, 

acuratețea lucrării, finalizarea acesteia. 

Produsul final: expoziție de creații 

Evaluarea a fost realizată folosindu-se metoda ,,turul galeriei”.  

Pe parcursul activității elevii au audiat cântece și au primit explicații în vederea desfășurării 

acesteia în condiții optime. La final, elevii au prezentat un moment artistic pentru mame și toți elevii 

au primit diplome. 
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Mărăndoiu Dorina Daniela 
 

Cadrul didactic: Mărăndoiu Dorina Daniela 

Unitatea: Colegiul Național ”Ana Aslan”, Brăila 

Nivel I/ Grupa mică 

Tema anuală: ,,Ce si cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema activității: ,,Daruri pentru mama” 

Domenii experientiale: Domeniul psihomotric 

Forma de realizare:parcurs aplicativ 

Tipul activitatii : consolidare de priceperi şi deprinderi 

Scop: 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de baza şi aplicativ-utilitare; 
- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însuşite. 
 

Obiective operaționale : 

                       

• sǎ respecte regulile  jocului; 

• să perceapă componentele spaţio-temporale vizând direcţia şi traiectoria; 

• să răspundă prompt şi corect comenzilor date. 
Materiale folosite: jaloane, cercuri, tunel, cadouri (inimioare, steluțe, flori, ghiocei), cutii de cadouri. 

Conținutul jocului:  

Explicarea, demonstrarea și executarea jocului: 

În sala de grupă sunt amplasate mai multe obiecte (cercuri, tuneluri, jaloane). Se anunță 

tema și se expune conținutul la nivelul de înțelegere al copilului, menționându-se principalele reguli. 

Copiii vor fi împărțiți în două echipe. 

Reguli de parcurgere a traseului: 

1. Să sară din cerc în cerc. 
2. Să se târască prin tunel. 
3. Să aleagă din cutie un dar pentru mama. 
4. Să alerge printre jaloane. 
5. Să așeze darul ales pentru mama în cutie. 

Desfășurarea jocului:  

La semnalul educatoarei, câte un membru al echipei, parcurge traseul aplicativ. Copiii sar din 

cerc în cerc, se târăsc printr-un tunel, apoi dintr-o cutie mare, își  aleg un dar pentru mama , aleargă 

printre jaloane și așează darul în cutia care are poza mamei. În timpul jocului, se urmărește cu atenție 

modul de participare al fiecărui copil, se fac observațiile necesare și se acordă încurajările de rigoare.  

La final, copiii decorează cutiile și interpretează cântecul ”De ziua ta, mămico!” 
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Mărculescu Monica 
 

Prof.înv.primar:Mărculescu Monica                                                                                                                                                                                 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Arad  

Secțiunea:Învățământ primar-Arte 

  

CHIPUL MAMEI 

   

 Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a 

femeii. Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care natura renaște și razele soarelui 

încep să ne încălzească sufletele. Dacă evenimentul coincide, ca perioadă din an, cu un nou 

început, semnificaţiile acestuia sunt legate şi de lupta femeilor pentru dobândirea unor drepturi, 

confundându-se ulterior cu o sărbătoare a mamelor în țările din fostul bloc sovietic. 

             În anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite 

pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută 

internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărâtă încă din 1910, de Internaționala 

Socialistă reunită la Copenhaga. După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 martie ca Ziua 

Internațională a Femeii, dar procesul de emanciparea femeii nu a fost încheiat. 

În Anglia, unde pe 8 Martie au loc marșuri și întruniri în memoria acestor femei. În România 

în ziua de 8 Martie se sărbătorește femeia, bucuria vieții și motivația de a trăi. Până în decembrie 

1989 se vorbea de ziua mamei, prilej cu care se organizau spectacole dedicate mamelor.    

          În cadrul proiectului “Mama,cel dintâi cuvânt” am organizat in data de 8 martie un concurs de 

desene , care reprezinta chipul mamei . 

Înainte de a desena fiecare din cei 22 de elevi  din clasa I A,portretul mamei și-au descries fiecare 

mama. 

Pentru că imaginea mamei este cea mai importanta si iubita icoană a unui copil, am hotărât 

ca in acest proiect, având clasa I,să participam cu această temă la AVAP. 

Toți elevii și-au dat silința să-si reprezinte mama prin desene minunate. 

Ziua de 8 Martie a fost o zi deosebită atât pentru elevii mei cât și pentru mine deoarece este 

și ziua mea de naștere. 

Din cei 22 de elevi,toți au fost premiați și felicitați,însă patru elevi au realizat cele mai reușite 

portrete ale mamei, după cum se poate observa și in fotografia atașată. 

https://alba24.ro/mesaje-de-8-martie-2019-cele-mai-frumoase-urari-pentru-femeile-din-viata-ta-ce-sa-ii-transmiti-mamei-iubitei-colegelor-sau-profesoarelor-280367.html
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MEDINȚU ELENA-CLAUDIA 

 

MAMA, UNIVERSUL MEU 

 

Prof. ELENA-CLAUDIA MEDINȚU, Școala Ferdinand I, București 

 

Anul acesta, la începutul lunii martie, am organizat cu elevii cărora le sunt dirigintă o 

activitate ce a avut ca scop realizarea de mărțișoare pe care să le ofere mămicilor dar și marcarea 

într-un mod diferit a zilei de 8 martie. Tema centrală a activității a fost MAMA. Am început cu discuții 

în cadrul orelor de limba franceză pe care le predau la clasă și am continuat, la ora de consiliere și 

orientare, cu realizarea obiectelor pe care să le ofere mămicilor.  

Am început cu povestea si originea sărbătorii, am discutat despre cum și când este sărbătorită în 

Franța, despre obiceiuri comune, am citit poezii din care ei au ales-o pe cea preferată pentru a o scrie 

pe o felicitare sau o diplomă creată pentru mama. Cu ajutorul meu, copiii au povestit momentele 

cele mai frumoase pe care le-au trăit alături de mămicile, surorile, bunicile lor. Voi da exemple, în 

cele ce urmează, de întrebări ce au stat la baza discuțiilor noastre din cadrul orei de limba franceză. 

 

Questions pour la causerie : 

 Combien as-tu de grands-mamans? 

 Comment les appelles-tu (Mamie, Mémère, Grand-maman, etc.)? 

 Qu’aimes-tu faire avec ta maman et tes grands-mamans? 

 Est-ce qu’elles habitent près de chez toi ou plus loin? 

 As-tu des arrière-grands-mamans? 

 Quelle est la couleur préférée de ta maman? 

 Décris ta maman. 

 Que fait une maman pendant la journée? 

 Dis-moi ce que tu aimes le plus de ta maman? 

 Parle-moi de ce que ta maman aime. Quel est son repas préféré? Sa boisson préférée? 

 Quel est le métier de ta maman? 

 Quel(s) mot(s) d’amour utilises-tu pour ta maman? 

 

 Obiectele rezultate la sfârșitul orei de consiliere și orientare: 
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Megyeș Andrei 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA: a III-a A (25 de elevi) 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Andrei Megyeș 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Argument: 
Participând la această activitate am urmărit ca elevii clasei a III-a A să se manifeste creativ, să 

își valorifice potențialul și să își exprime iubirea, recunoștința și încrederea față de mama- ființa cea 
mai dragă. 

 
Obiective: 
- Cultivarea respectului față de familie, în general și față de mame, în special; 
- Stimularea expresivității și creativității prin conceperea de mărțișoare și creații plastice 

(tablouri); 
- Valorificarea potențialului creativ al fiecărui elev; 
- Dezvoltarea spiritului competitiv. 
 
Grup țintă: 25 de elevi ai clasei a III-a A 
 
Durata: 21 februarie- 8 martie 2022 
 
Proiectul a cuprins următoarele activități: 
 

Nr. 

crt. 
Activități realizate Nr. de elevi Perioada Locul desfășurării 

1. Joc de rol- familia mea 25 21-25.02.2022 Sala de clasă 

2. Legenda mărțișorului- lectură 25 28.02.2022 Sala de clasă 

3. Confecționare de mărțișoare 25 1.03.2022 Sala de clasă 

4. 
Cântec pentru mama: ”De ziua 

mamei” 
25 1-8.03.2022 Sala de clasă 

5. 
Tablou pentru mama (pictură pe 

pânză) 
25 1-8.03.2022 Sala de clasă 
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MICLOI EMILIA MIHAELA 
 

MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ 
 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: CLASA a II-a D 
CADRU DIDACTIC: MICLOI EMILIA MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.169, SECTOR 6, BUCURESTI 
 

Scopul activităţii:  

• Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor;  

• Promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei Internaționale a Femeii, a Zilei 

Mamei;  

Obiectivele activităţii:  

• Să manifeste atitudine de preţuire şi cinstire faţă de mame, bunici, printr-un moment artistic;  

• Să memoreze/ creeze/ recite poezii şi cântece dedicate mamei; 

Desfășurarea Activităților: Confecţionare  Păpuși -mărtisoare si o felicitare pentru mama 

,,Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi cunoştinţe, în 

braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei petrecem toată pruncia şi copilăria noastră; în 

faptele ei începem şi noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-un cuvânt, drumul pe 

care ni-l apucăm în această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe care mama ne 

îndreaptă şi care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a ni-l desfăşura’’. I.HELIADE 

RĂDULESCU 

Ziua Mamei este o sărbătoare ce comemorează mamele sau dedicația acestora pentru copii. 

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.  

Activitățile s-au desfășurat în perioada 28 februarie – 8 Martie 2022 și au debutat cu 

asigurarea materialelor necesare și introducerea în atmosfera de sărbătoare: pregatirea materialelor 

de lucru ( păpuși din lemn, acuarele, fire de lână, etamină, nasturi colorați, fire colorate de ață și de 

lână, lipici, foarfeca, sabloane). 

Copiii au memorat și au intonat un cântecel de primăvară și cântecul ,,Mama, cel dintâi 

cuvânt. Au vizionat material power point despre semnele primăverii și unul despre ziua 

internațională a femeii. Copiii au prezentat schimbarile care vestesc sosirea acestui anotimp. Am 

discutat despre sărbătorile de primăvară: Mărțișorul, Ziua Femeii și Sfintele Paști. Elevii au arătat ce 

sentimente au pentru mama lor, de ce este considerată cea mai importantă ființă din viața lor și ce i-
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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. Au confecționat plicuri în care au așezat bilețele colorate 

cu mesaje pentru mamele lor. 

Pentru realizarea păpușii –mărțisor, copiii au avut nevoie de păpușile din lemn, fire de lână, 

acuarele/ carioci, fir de mărțisor. Elevii au fost supravegheaţi şi îndrumaţi cu explicaţii individuale, dar 

şi frontale. S-a urmărit îndeaproape modul în care ei lucrează, acurateţea lucrării.  

De asemenea, aceștia au confecționat, atât pentru mămici, cât și pentru bunice, mărțișoare 

din etamină și nasturi colorați. Copiii au cusut nasturii colorați pe etamina, aceștia reprezentând 

floarea, apoi au desenat tulpina si frunzele. Au avut o satisfacție deosebită când au văzut roadele 

muncii lor. 
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MIHAI MARINELA 
MAMA, 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 noastră; în faptele ei începem 

şi noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare.’’.                                                        

         I.HELIADE  RĂDULESCU 

Argument: 

 Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mărţişor. La 

începuturi, 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.  

Clasa Preg[titoare B 

Cadru  didactic : învățătoare Mihai Marinela 

Unitatea școlară : Școala Profesională Holboca 

Durata proiectului: 2martie – 8 martie 2022 

 Locul de desfăşurare sala de clasă, holul şcolii 

Grup  ţintă: elevii clasei pregătitoare  B  

Scopul proiectului 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. 

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. 

  Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Resurse materiale: hârtie, materiale din natură, creioane colorate, carton, hârtie glasse, hârtie 

creponată, etc. 

Spațiale: sala de clasa decorata pentru a oglindi trezirea la viață a naturii 

Metode și procedee: conversaţia, jocul de rol, problematizarea, munca în grup, scenografia şi 

regia spectacolului. 

   Metode  de evaluare:       expozitie cu mărţişoare şi  felicitări;  

       Descrierea pe scurt a activității      Pentru aproape orice copil primul cuvânt rostit este cuvântul 

„MAMA”. Fiecare încearcă să-l definească în felul său propriu, atinsă fiind coarda inimii, a 

sensibilităţii, gândindu-se la mama lor.Prețuind gingășia,frumusețea și farmecul  mămicilor ,cei  

prezenți au creat  într-un decor special de primavară mărțișoare și felicitări,surprinzându-le pe 

acestea  prin dezinvoltură și creativitate ,fiind răsplătiți cu multe aplauze,pentru frumosul marțișor 

oferit. 

Elevii au intrat în sala de clasă unde pe bănci îi așteptau materialele  
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necesare confecționării mărțișoarelor și felicitărilor. În timp ce au lucrat  individual la tablouri  au 

povestit  întâmplări hazlii si au intonat cântece cunoscute  
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Mihalache Cristina-Valentina 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Din inimă pentru inima mamei” 

CLASA: Pregătitoare C, Step by  Step 

CADRU DIDACTIC: profesor învățământ primar Mihalache Cristina-Valentina 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 17, Galați 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Utilizarea deprinderilor și abilităților artistico-plastice pentru realizarea de 

obiecte decorative, cu ocazia sărbătoririi Zilei Femeii . 

 

MATERIALE NECESARE: acuarele, pensulă, ipsos, matriță, apă, castron, lingură, cutie de cadou, 

lumânare decorativă. 

 

TEHNICI FOLOSITE: pictură, pliere, modelaj. 

 

MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: 

Pe 7 martie, la Întâlnirea de dimineață, am descoperit ce se sărbătorește în această 

săptămână, în fiecare an. Am completat o planșă cu ce semnifică mama pentru fiecare dintre ei apoi 

am făcut o listă cu ce putem face pentru mama. Printre ideile copiilor s-a aflat și aceea de a 

confecționa un cadou în semn de prețuire. Pornind de la această idee, am propus acestora să 

realizăm un suport decorativ pentru masa mamei. 

În continuare au observat materialele avute la dispoziție și au încercat să descopere modul 

de folosirea acestora. Având în vedere că ne-am propus să confecționăm și să pictăm suportul 

decorativ, am împărțit activitate pe 2 zile:  

 

ZIUA 1: confecționarea suportului de lumânare;  

Pentru realizarea suportului am folosit matrițe de plastic, ipsos, apă, ulei pentru uns matrița, 

castron pentru amestecarea ingredientelor și lingura pentru dozarea materialelor.  

Pasul 1: amestecăm apa și ipsosul- pentru fiecare suport am folosit 4 linguri pline cu ipsos și 

8 linguri de apă- până am obținut o pastă de consistența smântânii 

Pasul 2: ungem matrița cu foarte puțin ulei; 

Pasul 3: turnăm compoziția în matriță și lovim ușor matrița de masa, pentru a ieși aerul din 

compoziție și pentru a se așeza uniform în model.; 

Pasul 4: după 20 minute, scoatem suportul din matriță și îl lăsăm pe calorifer la uscat până a 

doua zi ; 

  

ZIUA 2: pictarea și impachetarea lui. 

 Pentru a picta suporturile de lumânări, am folosit acuarele tempera și pensule de diferite 

grosimi. Fiecare copil și-a folosit creativitatea și a pictat cât de bine a putut. După ce s-au uscat, au 

pus lumânarea. Au pliat laturile cutiei și au ambalat în cutii cadoul. 

La finalul zilei, am înregistrat un cântecel dedicat mamei, pe care l-am trimis acestora.      
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Mihalachi Oana-Nicoleta 
De la copii adunate….mama …. 

                                        Prof.înv.primar Mihalachi Oana-Nicoleta  

                                      Școala Gimnazială,,Veronica Micle Iași  

 

                     Am gândul acum la dragostea de mamă, care îmi pare cea mai pură formă de iubire, 

exceptând dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Mama ne așteaptă dinainte să ne conceapă, dinainte 

să ne naștem și chiar dinainte să se nască ea însăși. Pentru că a fi mamă e scris de către Dumnezeu în 

ADN-ul fiecărei femei, dintotdeauna.  

                     Ne învață cu răbdare să mergem, să întrebăm, să mulțumim, să ne rugăm, să ne ferim și 

mai ales să ne bucurăm. Căci zâmbetul mamei e primul semn că dragostea există și că trebuie să ne 

bucurăm de ea. 

                   În timpul acesta, mama, preocupată de liniștea și sănătatea noastră, uită de ea. Uită că e 

om, uită de ea, uită de moarte, uită de toate fricile de până atunci, fără să uite, însă, să iubească. 

Toate câte au fost până atunci, mama le lasă pentru noi, involuntar. Din dragostea imensă pentru 

părticica ruptă din ea pe care o leagănă în brațe. Acea mică speranță că tot ce a avut mai bun și mai 

frumos în ea va crește și îi va zâmbi cu drag înapoi. 

        Dar nu așteaptă nimic în schimb. Nu vrea nici premii, nici răsplată, nici medalii. Totul e în sufletul 

ei, totul e natural și firesc, de aceea oricât de greu îi este, nimic nu o poate obosi. Nimic nu o lasă fără 

speranță. 

         Încet-încet, creștem. Am învățat să mâncăm singuri, am învățat să luăm o haină în plus când e 

frig și începem să vedem că lumea e mai mare decât mama. Practic vorbind, căci sufletește nimic pe 

pământ nu e mai mare decât sufletul mamei. 

În drumul vieții noastre, treptat, înconjurați de prieteni, orbiți de nevoile personale, mereu în 

căutarea și descoperirea propriului sens, fermecați de vicii sau de faimă, de averi sau de succes, 

uităm de cea care n-a încetat o clipă să ne iubească. Așa uităm de mamă, cum uneori, uităm și de 

Dumnezeu. 

          Mama – cea care a privit neputincioasă cum încet, cu timpul, ne-am luat zborul din cuibul ei, 

după ce tot ea ne-a învățat să zburăm, să mâncăm și ne-a hrănit cu tot ce-a avut mai bun. Cea care ne 

cunoaște sufletul copilăros în ciuda impresiilor noastre de măreție și maturizare. Cea care ne 

așteaptă să revenim mereu, oricât de departe am fi de ea și de sufletul ei. 

          Mama e cea care ne învață că dragostea nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Ba mai mult, e cea 

care ne iubește știind că nu va primi nimic în schimb. Cea care înțelege în lucrurile mărunte toate 

misterele vieții. 

            Mama – cea pentru care, cea mai mare mulțumire a vieții sale e zâmbetul nostru, indiferent 

cât de departe îl ducem de ea… 
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MIHĂILĂ MIRELA 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA NR. 234  

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: MIHĂILĂ MIRELA 

GRUPA MARE 3 “Ștrumfii veseli” 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Inimi colorate” 

MIJLOC DE REALIZARE: Modelaj 

MATERIALE NECESARE: planșe cu inimi 

multicolore, plastilină. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

       În cadrul activității “Inimi colorate” am pornit de la iubirea  preșcolarilor față de mamele lor, iar 

cea mai bună ocazie de a le arăta acest sentiment este chiar de ziua lor, prin realizarea unei lucrări 

care să emane toată iubirea ce o simt pentru cele mai dragi ființe din viața lor, în forme și culori. 

      Mai întâi am discutat cu preșcolarii despre semnificația zilei de 8 martie și despre dragostea lor 

pentru mămici, apoi le-am prezentat o fișă model și le-am propus să realizăm și noi un asemenea 

cadou pentru mămici. Copiii au fost foarte entuziasmați și așteptau cu nerăbadare să lucreze. 

 

Am distribuit fiecărui copil materialele necesare realizării fișei cu inimi pentru mămici și am 

intuit împreună materialele primite. 

După ce am demonstrat modul de lucru copiilor, aceștia au început să realizeze biluțe colorate 

din plastilină și să le preseze pe fișă, acoperind fiecare bulină albă folosind culoarea corespunzătoare.  

Am distribuit fiecărui copil materialele necesare realizării fișei cu inimi pentru mămici și am 

intuit împreună materialele primite. 

După ce am demonstrat modul de lucru copiilor, aceștia au început să realizeze biluțe colorate 

din plastilină și să le preseze pe fișă, acoperind fiecare bulină albă folosind culoarea corespunzătoare.  
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Toți preșcolarii au fost încântați să realizeze “Inimi colorate” pentru mămici și s-au străduit să 

le facă cât mai bine, astfel încât lucrarile să aibă un aspect estetic plăcut. 

Copiii erau nerăbdători să ofere surprizele mămicilor și să le fure un zâmbet. 
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MILEA MIOARA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVANT 
CLASA/GRUPA: CP 

CADRU DIDACTIC: MILEA MIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Mărunțișu 

 
ARGUMENT: 
      Proiectul a fost declanşat printr-o discuţie începută de către elevi și doamna învățătoare. 
Doamna învățătoare întreabă elevii ce preparate dulci fac mamele pentru ei. Printre răspunsuri a fost 
amintită și dulceața, atunci doamna învățătoare le spune copiilor că astăzi vor ”prepara” ei dulceață 
pentru mame. Aceasta se numește ”Dulceață de suflet pentru mama” și este făcută din petale de 
iubire. Fiecare elev va decupa mesajele scrise pe petale de flori. Mesajele vor fi introduse în borcan. 
Lângă borcan va fi atașat un mesaj special pentru mame. Borcănelul cu dulceață va fi oferit în dar 
mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie. 
 
Scopul: 

• informarea elevilor despre semnificația zilei de 8 Martie 
 
 
Obiectivele: 

➢ să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 
➢ să decupeze corect după contur;  
➢ să lipească conform indicațiilor; 
➢ să recite poezii despre mama; 
➢ să participe afectiv la activitate. 

 
     

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

 Descrierea activităţii : 
 

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

Evaluare:  
    Se verifică cât de bine au lucrat elevii. La analizarea lucrărilor se va ține cont cât de bine au 
decupat  și cât de bine au lipit.. 
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MINDA CORINA 

FIȘA DE ACTIVITATE  

TEMA  : “ Mama, cel dintâi cuvânt “  

CLASA : I B 

CADRUL DIDACTIC: MINDA CORINA 

UNITATE ȘCOLARĂ : LICEUL TEORETIC „ ALEXANDRU MOCIONI“ CIACOVA 

           Mama este ființa căreia i se alatură atributul de iubire necondiționată, dragostea ei ne 
urmărește toată viața.Dragostea maternă nu poate fi înlocuită cu niciun alt fel de afecțiune.Este un 
transfer de energie complementară între mamă și copil.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 activitățile desfăşurate cu copiii am urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă 
de fiinţa care le-a dat viaţă, MAMA.. Numai dragostea ei aduce zâmbetul copilului pe buze, numai 
mângâierea ei vindecă bolile, și numai vocea ei alină visele copilului.Dragostea maternă este unică si 
nepărtinitoare. Intensitatea ei se divizeaza in atatea parti cati copii are. Daruieste mereu si nu cere 
nimic in schimb : asta e dragostea mamei  și ea merită celebrate în aceste zile de început de 
primăvară. 

SCOPUL Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artisticoplastice şi practice, stimularea curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce 
exprimă ziua mamei. 

 OBIECTIVE: - să prezinte semnificaţia zilei de 8 Martie; 

 - să-şi dezvolte creativitatea în lucrări plastice;  

- să cânte  cîntece și să  recite poezii dedicate zilei de 8 Martie;  

- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse; 

 - sensibilizarea copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai semnificaţiei mărţişorului şi Zilei 
Internaţionale a Femeii;  

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Limbă şi comunicare, Arte, Tehnologii  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

1. Convorbire despre semnificaţia zilei de 1 şi 8 Martie;  

2. Confecţionare de mărţişoare; 

 3. Realizarea unei expoziţii cu mărţişoarele confecţionate;  

4. Confecţionarea “inimioarelor vesele” pentru mama; 

 5. Confecţionarea de felicitări pentru MAMA;  
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6. Memorizare poezia  „De ziua mamei“; 

 7. Învăţarea cântecelor:  „E ziua ta ,mamico“, „De ziua mamei“; Dedicaţie specială mamei mele 
(înregistrarea poeziilor şi cântecelor, postarea lor pe grupul clasei).  

EVALUARE : - expoziţie cu mărţişoare ;  

- poezii şi cântece dedicate mamei; 
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Mirela Mistodie, Oana State 
 

Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja” 

Profesori: Mirela Mistodie, Oana State 

Data: 8.03.2022 

Clasele: a II-a B, a II-a C 

 

Simpozionul Național - ,,Mama, cel dintâi cuvânt”                                                                                 

 

Activitatea desfășurată în cadrul Simpozionului Național - ,,Mama, cel dintâi cuvânt” .                                                                                

• Se prezintă materialul Power Point„ Anotimpul primăvara„. Se discută fiecare slide. 
Prezentarea se încheie cu poezia  ,,Cea mai scumpă de pe lume” de Nichita Stănescu.  

 „Spune-mi care mamă-anume 

Cea mai scumpă e pe lume? 

Puii toți au zis de păsări, 

Zarzării au zis de zarzări, 

Peștișorii, de peștoaică, 

Ursuleții, de ursoaică, 

Șerpișorii, de șerpoaică, 

Tigrișorii, de tigroaică. 

Mânjii toți au zis de iepe,  

Firul cepii-a zis de cepe, 

Nucii toți au zis de nucă, 

Cucii toți au zis de cucă, 

Toți pisoii, de pisică, 

Iară eu, de-a mea mămică. 

Orice mamă e anume, 

Cea mai scumpă de pe lume.” 

• Întrebări și discuții legate de text.  Elevii care pun întrebări numesc colegul care răspunde. 
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Pe un post-it elevii scriu răspunsul la întrebarea „Ce reprezintă mama pentru tine?” un cuvânt sau un 
enunț. Elevii citesc răspunsurile. Cele mai frumoase și emoționante au fost notate la tablă: 

„o bucurie infinită„, „ o caldă îmbrățișare„, „ un înger păzitor„, „iubire necondiționată„, „o inimă 
mare„, „o icoană„, „cel mai frumos dar pe care îl poate avea un copil„. 

• Prezentarea activității: Felicitarea pentru mame 

                                                  Confecționarea felicitării 

                                                  Scrierea textului felicitării 

Elevii confecționează felicitările folosind tehnici diferite.  

Activitatea s-a desfășurat pe fond muzical: Chopin „Spring walz„, „Joie de vivre” 

După realizarea felicitării, aceștia au scris mesajul. 

• Activitatea s-a încheiat după prezentarea lucrărilor.  
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MIRON ROXANA 
 

MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT                                           

❖ TEMA  ACTIVITĂȚILOR :  Mama mea e ca o floare (Activități integrate - Arte, Limbă și 

comunicare, Științe ale naturii) 

❖ UNITATEA  ȘCOLARĂ: Colegiul Tehnic ,, Mircea Cristea” Brașov 

❖ CADRU  DIDACTIC: MIRON ROXANA – profesor în învațământul  primar 

❖ CLASA I A ,, Spiridușii ”  

                DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚILOR : 

        În întâmpinarea sărbătorii Ziua Mamei , marcată la noi în țară în 8 martie , am desfășurat cu 

elevii clasei I A ,,Spiridușii , 3 activități , care au avut ca scop realizarea unor lucrări care vor fi oferite 

cadou mamelor , intonarea unor cântece despre mama și memorarea unei poezii cu aceeași 

tematică, care va fi recitată mamei . Tema acestor activități integrate a fost ,, Mama mea e ca o 

floare” și s-au desfășurat pe parcursul a 3 ore ,în diferite zile.  

        Prima activitate a început cu o discuție despre anotimpul primăvara : frumusețea acestui 

anotimp , schimbările care se produc în natură atunci când vine primăvara , lunile de primăvară și 

date din calendar care marchează sărbători în luna martie  ( Mărțișorul – 1 martie , Ziua Mamei - 8 

martie). În condițiile pandemiei sanitare Covid-19 , ne-am gândit că nu putem organiza o serbare 

obișnuită cu această ocazie, ca în anii trecuți , și astfel că am distribuit fișele cu câte o poezie dedicată 

mamei care va fi memorată și recitată acasă de fiecare copil. În timpul activității din clasă , elevii au 

lecturat individual poezia , mai întâi în șoaptă apoi cu voce tare, și s-au explicat cuvintele neînțelese. 

De asemenea , s-a actualizat repertoriul de cântece care au ca temă mama . Elevii au propus cântecul 

,, E ziua ta , mămico”  , foarte îndrăgit de ei, să fie repetat des în orele de muzică pentru a fi intonat 

cât mai corect și apoi să fie filmați . M-au rugat ca filmarea s-o postez pe grupul clasei noastre în ziua 

de 8 martie , ca un cadou muzical din partea lor , ceea ce a emoționat foarte mult mamele. 

       Următoarea activitate a început cu prezentarea celor trei fișe de lucru : o coroniță , o felicitare , o 

diplomă și un pliant cu cuvântul MAMA. În continuare am prezentat câte un  model al lucrărilor 

finale, realizate de mine, și le-am explicat etapele de lucru : colorare , decupare , lipire , îndoire. În 

concordanță cu tema activităților și ale lucrărilor ce se vor realiza, am discutat cu elevii despre florile 

de primăvară ( denumiri, culori, locul unde cresc) și le-am prezentat un material Power-point  cu 

aceste flori, care să le fie un sprijin în colorarea elementelor de pe cele trei fișe. Pe un fond muzical 

adecvat , elevii au colorat cât mai corect și mai îngrijit , apoi au decupat coronița și felicitarea.  

      În a treia activitate , elevii au finalizat cele trei lucrări ,respectând etapele de lucru anunțate din 

nou de cadrul didactic : au lipit una de cealaltă benzile coroniței, au îndoit felicitarea și au scris un 

mesaj de felicitare , au scris numele mamei pe diplomă ,au decupat o poezie dedicată mamei și au 

lipit-o pe spatele pliantului cuvântului MAMA.  

       Toți elevii au realizat lucrări foarte frumoase și vă prezint câteva dintre ele în imaginile de mai jos. 
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Lucrările realizate de un elev 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Câteva dintre lucrările elevilor 
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Mitrică Floriana 
 

De Ziua Mamei 

 Prof.înv.preșcolar Mitrică Floriana 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”, Corabia 

 

TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 Dos-„Borcănelul de iubire”- activitate practică  

Dec- Cântec-„Mamă, la mulți ani !  

CLASA/GRUPA: Mare  

CADRU DIDACTIC: Mitrică Floriana Cornelia  

Ziua Mamei este sărbătorită peste tot cu aceeași mare bucurie, reprezentând o ocazie 

deosebită pentru a ne exprima respectul, mulțumirea și recunoștința față de cele care ne-au crescut, 

educat și oferit o dragoste necondiționată. Anul acesta,am sărbătorit Ziua Mamei fără prezența 

acestora.  

 Pentru început am pregătit un program artistic. Fiecare copil a avut de învățat câte o poezie 

dedicată mamei și pe care au învățat-o majoritatea la grădiniță, pentru a nu fi deconspirată surpriza 

mamelor. Copiii care nu au reușit să memorize poezia la grădiniță, au apelat la tătici sau bunici 

pentru a-I ajuta, astfel încât, în ziua de 8 martie, am desfășurat un scurt program artistic dedicate 

mamelor și pe care l-am filmat distribuindu-l mai apoi tuturor părinților. 

 De asemenea, în cadrul activităților liber alese, am realizat felicitări dedicate acestei zile. 

Copiii au decupat floricele și frunzulițele după care au le-au lipit pe felicitare și fiecare copil  

personalizat-o după bunul său plac. 

 După Târgul de mărțișoare pe care l-am organizat în prima săptămână din luna martie, 

imediat ne-am pregătit pentru Ziua Mamei. Am achiziționat borcănele cu capac pentru fiecare copil și 

fiecare dintre copiii a venit cu mesaje pentru mama lor.  

Astfel, înainte de programul artistic, am realizat activitatea practică ”Borcănelul de iubire”, în care 

fiecare copil a dispus de un borcănel cu capac, bilețele colorate cu diferite mesaje pentru mama, 

fotografii cu fiecare copil, dar și etichete cu ”Dulceață de iubire”. Mesajele copiilor le-am scris pe 

bilețele colarate pe care copiii le-au decupat și pus în borcănel, fiecare borcănel având lipit pe față,  

eticheta cu ”Dulceață de iubire”, iar pe verso, având fotografia copilului. 

 Un alt cadou făcut mamelor a fost un mic breloc, având pe față fotografia copilului, iar pe 

verso, un desen reprezentativ al fiecărui copil. Pentru aceste mici atenții, copiii au păstrat acest 

secret față de mămici, au fost complici și nu au dezvăluit nimic din surpriza pregătită acestora. 
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De asemenea, am pregătit tradafiri din hârtie pentru fiecare mămică, dar și panseluțe 

plantate de copii încă din luna ianuarie și care acum erau tocmai bune de oferit. 

Programul artistic a fost presărat cu cântece dedicate Zilei mamei. Astfel, pe lângă cântecele 

învățate din anii trecuți, dar și pe parcursul anului școlar, am învățat și cântat pentru mămici, 

cântecul ”Mama, la mulți ani”, cântec interpretat de formația Picături muzicale. 

Ziua s-a încheiat cu momentul în care copiii au plecat acasă și au oferit mămicilor darurile 

realizate pentru ele. 

La mulți ani, mămici minunate ! 
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Mohorea Ramona 
 

Tema activității: „Mama- primul exemplu în viața și educația copilului”- felicitare de 8 Martie 

Clasa: a IV-a B 

Cadru didactic: profesor învățământ primar Mohorea Ramona 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova 

Desfășurarea activității:  

Argument 

 Mama începe să dea învățarea. Familia este locul în care sunt dobândite primele obiceiuri 

care vor funcționa ca instrumente de viață, astfel încât copilul să poată funcționa în contextul său. 

Mama constituie pentru copii un exemplu, un punct de reper, într-o lume pe care abia încep să o 

înțeleagă, învățăminte care netezesc drumul cunoașterii în lume.  

Pentru ca fiecare copil să-și onoreze mama s-a hotărât la nivelul clasei desfășurarea unei 

activități de confecționare a unor felicitări de 8 Martie.  

 Scopul 

• Înțelegerea semnificației zilei de 8 Martie. 

• Dezvoltarea simțului practic și estetic.  

• Consolidarea relației elev- mamă, prin realizarea unei felicitări dedicată zilei de 8 

Martie.  

Competențe specifice:  

• Formarea și consolidarea deprinderilor tehnice corecte de îndoire, decupare și lipire.  

• Asamblarea părților componente ale felicitării. 

• Respectarea etapelor de lucru. 

• Manifestarea interesului față de activitate, concretizată în comportament, prin atenția 

sporită și implicarea activă.  

Grup țintă: elevii clasei a IV-a B 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Perioada: 4 martie 2022 

Discipline implicate: limba și literatura română, arte vizuale și abilități practice, educație civică.  

 Activitatea începe cu  momentul organizatoric în care se pregătește materialul didactic 

necesar. Captarea atenției se realizează prin răspunderea corectă a unei ghicitori al cărui răspuns 

este: „MAMA”, apoi se anunță tema: „Felicitare pentru mama” cu ocazia zilei de 8 martie. Se intuiesc 

materialele și se prezintă lucrarea model. Se execută lucrările de către elevi. Pe măsură ce lucrările 

sunt gata se vor așeza în fața clasei, obținându-se o mică expoziție.  
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MOISA GEANINA 
 

Ce cuvânt e mai sfânt, mai dulce și mai ușor de pronunțat decât cuvântul mama?...  

Anul acesta am organizat o activitate alături de colectivul clasei a V-a. Pot spune că m-am 

bucurat aproape ca un copil anul acesta de ziua mamei, întrucât a fost prima activitate organizată cu 

mamele copiilor din generația actuală. M-am bucurat pentru fiecare mamă care a putut participa 

fizic, sau online la activitate, pentru fiecare zâmbet, pentru fiecare emoție ...și pentru fiecare lacrimă 

din colțul ochiului. 

Activitatea am gândit-o în mai multe etape: am început cu un moment artistic clasic, poezii, 

cântece și dansuri dedicate mamei (unele dintre ele înregistrate înainte), am continuat cu o 

prezentare pe videoproiector în care elevii au realizat portretele mamelor. Am continuat cu un 

moment în care elevii au realizat caracterizările mamelor și fiecare mamă a avut ca sarcină să se 

recunoască în descrierea făcută.  Am terminat activitatea cu un moment înregistrat înainte, în care 

fiecare copil îî făcea mamei o declarație prin care îi spunea de ce o iubește.  

Cuvintele sunt de prisos pentru a descrie emoțiile trăite...pot doar să inserez aici două dintre 

descrierile elevilor care m-au emoționat profund...  

„Ca orice copil și eu îmi laud mama ca fiind o zână din povești că îmi aduce bucurii și îmi dă 

sfaturi atunci când am nevoie.  

 Mama are ochii negri ce în noapte strălucesc ca doua stele pe cer,are părul negru și are o 

siluetă de invidiat. Pot spune că e inteligentă, știe când să tacă și când să vorbească și mă mândresc 

cu o asemenea mămică. 

 Mama mea e singura persoana care mă înțelege aproape în toate, chiar dacă câteodată ea 

mă învață de bine, eu fiind copil mă mai supar  că nu e de acord cu ceea ce vreau eu. 

 De mama pot spune că e o gospodină desăvârșită, îi place curățenia și nu suportă să fie 

cicălită. 

Mama mea e perfectă.  TE IUBESC, MAMI ! ”   (B.M.  clasa a V-a) 

„Mama mea m-a născut când avea 18 ani; o mătușă de-a mea mi-a zis că atunci când eram 

mic eram ca bebelușul de pe cutia de lapte praf. 

Ea are acum 32 de ani și stă în Italia. Vorbim des la telefon și pe messenger. Eu o iubesc foarte mult și 

cred că și ea mă iubește la fel. Nu am mai văzut-o de 3 ani și jumătate, dar am văzut-o pe messenger, 

iar după cum arăta, are părul alb în cap de la atâta dor. 

Ea mi-a spus că va veni în vacanța de vară, îmi va lua un laptop sau un Play Station , și cine știe, poate 

mă va lua în Italia. Eu mai am doi frați mai mici care și ei o asteaptă cu nerăbdare. ”(V. A. Clasa a V-a) 
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MOISEI MĂDĂLINA - VASILICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”FLORI PENTRU MAMA”  

CLASA: PREGĂTITOARE A  

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR  MOISEI MĂDĂLINA - VASILICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN PLATON” BACĂU  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

”Cel mai frumos dar”, un început timid de activitate, un debut emotiv al celebrării zilei 

internaționale a femeii. Cele mai dragi ființe pot fi apreciate și recompensate pentru eforturile lor, 

răbdare, dragoste și zâmbete.  

Prin ascultarea poveștii ”Cel mai frumos dar”, copiii au fost sensibilizați și provocați să 

confecționeze pentru mămicile și bunicile lor cele mai frumoase cadouri. Așadar, fără să mai stăm pe 

gânduri, am plecat în frumoasa aventură a decupatului, lipitului și decoratului.  

Pentru că mărțișoarele sunt un simbol de neuitat, am confecționat pentru mămici mărțișoare 

la dimensiune mare, să le pună în vitrină și să nu uite că o zi din an le este dedicată doar lor. 

Mărțișoarele în forma cifrei 8 au fost decupate, lipite și decorate cu flori și fluturi.  

A doua parte a activității dedicate Zilei Femeii a fost realizarea unor coșulețe cu flori pentru 

mămici și bunici. Toți elevii și-au folosit toată îndemânarea, au pus în acțiune toată atenția lor pentru 

ca obiectele obținute să fie cele mai frumoase daruri pentru persoanele dragi din viața lor.  

La final, copiii au dedicat un cântec mămicilor pe care l-am înregistrat și l-am trimis alături de 

fotografiile din cadrul activităților desfășurate.  
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MOMOI LILIANA-MONICA 
 

FIȘA PROIECTULUI 

Tema activității:,,Mărțișoare văzute  prin ochi de copil” 

Clasa : a-VIII-a  

Cadru didactic:Prof. MOMOI LILIANA-MONICA 

Unitatea școlară:ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIKES KELEMEN”- ZAGON,JUD. COVASNA 
 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

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

MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe toţi în fiecare an.Ele marchează începutul primăverii şi 
momentul în care în fiecare dintre noi se petrece o schimbare 

Astăzi, MĂRŢIŞORUL înseamnă altceva ...mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre noi. 

Legendele ne amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi de rolul important pe care îl 
aveau micile obiecte considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate. 

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

Pe un fundal muzical,elevii lucrează cu sârguință pentru a realiza cele mai frumoase  și 
interesante mărțișoare.   

Suntem chiar şi numai preţ de o clipă emoţionaţi de mărţişoarele din jurul nostru şi ajungem să 
ne oprim în loc şi să privim....... 

 
Activitatea s-a desfășurat pe durata a două ore , având următorul program: 

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

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

A fost o activitate încărcată de sensibilitate,emoție și bucurie în care copiii  au lucrat   pentru a 
realiza cele mai frumoase mărțișoare ecologice . 
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MORAR EUGENIA ȘI LAZĂR ANA-MONICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”PENTRU TINE, MAMĂ DRAGĂ” 

GRUPA: MARE,,PANSELUȚE” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV.PREȘCOLAR  MORAR EUGENIA /LAZĂR ANA-MONICA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE ȘINCAI”, FLOREȘTI, CLUJ  

DOMENIU EXPERENȚIAL: D.O.S (Domeniul om și societate)  

MODALITATE DE REALIZARE: Activitate practică 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Captarea atenţiei se face prin intermediul unei ghicitori:  

,,Cine ne iubeşte? 

Cine ne-ngrijeşte?  

Zi de zi munceşte  

Pentru a ne creşte?” 

 -(MAMA) 

   Urmează o discuţie referitoare la semnificaţia zilei de 8 Martie, ziua tuturor mămicilor.  

   Prin tranziţia: ,,E ziua ta, mămico! - cântec, vom trece la  

activitatea practică, în cadrul căreia, copiii vor încerca să facă şi ei ,,cel mai frumos dar pentru mama 

lor”, un buchet de lalele. 

  Pentru confecționarea buchetului de lalele am pus la dispoziția copiilor următoarele materiale: 

● hârtie colorată – roșie, roz, galben și verde ( pentru lalele, tulpină și frunze) 

● o coală de hârtie colorată  – verde (am folosit un verde  mai deschis decât verdele folosit 

pentru frunzele și tulpina lalelelor) 

● un tub de carton (de la hârtie igienică) 

● foarfecă 

● lipici 

● panglică roşie 

Modul de realizare: 

Pasul 1 

Incalzirea mușchilor mici ai mâinii.  

Pasul 2  

Din hârtia colorată am decupat tulpinile, frunzele și petalele lalelelor.  

Pasul 3 

Tubul de carton de la hârtia igienică l-am înfăşurat în hârtie colorată verde deschis.  

(Am folosit o fâşie de hârtie mai lată cu aproximativ 1 cm decât tubul de carton, pentru a putea face 

fâşii care imită firele de verdeaţă)  

Pasul 4 

Am tăiat hârtia pe margine imitând verdeața.  

Pasul 5 

Am lipit tulpinile, frunzele și lalelele.  

Pasul 6 

Am legat buchetul de lalele cu o panglică roşie.  
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   Activitatea a scos în evidențǎ plǎcerea, implicarea și dăruirea copiilor de a obține  cel mai frumos 

buchet, pentru cea mai specială ființă din viața lor ,,MAMA". Ei și-au folosit imaginația și creativitatea 

pentru a da o notă personală lucrărilor. Atmosfera a fost relaxantă, pe un fond muzical tematic.  

   După terminarea buchetului de lalele, fiecare copil a primit o coală de hârtie cu un mesaj pe care ei 

trebuiau să completeze cuvântul,,MAMA".  

   La finalul activității practice copiii au cântat și au recitat poezii  pentru acest eveniment special, care 

a fost filmat și trimis mămicilor pe rețeaua de comunicare (WhatsApp).  

   La plecare, fiecare copil și-a luat buchetul de lalele și mesajul pe care l-a dăruit mămicii spunându-i 

cu multă emoție în glas,,La mulți ani, iubită mamă!".  

Această activitate ne-a oferit feedbackul necesar pentru a considera cǎ s-a atins scopul propus şi 

anume acela de cultivarea sentimentelor de atenție, respect şi dragoste faţă de mame. 
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MORAR LOREDANA-MIHAELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMA,SOARELE MEU,, 

CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: MORAR LOREDANA-MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NUCET 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
  

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unei ore de ,,Arte vizuale şi abilităţi practice,, cu tema  
,,MAMA,SOARELE MEU,,. 
           În introducerea lecţiei elevii au ascultat poezia,,Mama,,.In decor,la finalul orei a aparut un 
cos cu materiale pentru activitatea desfasurata.După discuții despre ființa dragă din viața lor am 
explicat de ce considerăm atât de  importantă această ființă.  

Cu emoție ne-am apucat de lucru.Am anuntat tema si obiectivele si am demonstrat etapele 
de lucru 
-realizarea coșului 
-realizarea florilor 
-asamblarea acestora 
-realizarea gentuței pentru mama 
-scrierea mesajelor pentru mama 
-finalizarea cadourilor. 
  

Materialele de lucru 
-hârtie glasată; 
-hârtie creponată ; 
-borcan 
-lipici; 
-foarfecă; 
-tuburi cu sclipci; 

In timp ce elevii lucreaza vor audia cântecul,,Pentru tine,mamă dragă,, 
   
In finalul activitatii lucrarile vor fi prezentate pe rand si vor primi aplauze din partea 

colegilor. 
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MORARU MIHAELA 
Mitul mărţişorului în spaţiul românesc 

 

 prof. înv. primar MIHAELA MORARU 

                                                                                                      Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA 

                   loc. ROMAN,  jud. NEAMŢ 

 

 Mărţişorul este un obicei specific românesc, pe care nu îl regăsim la alte popoare. În timp, 

tradiţia mărţişorului a fost preluată şi de alte populaţii de la sud de Dunăre. Obiceiul dăruirii 

mărţişorului este moştenit de la daci şi romani şi îşi are originea în credinţele şi practicile agrare.  

 Finalul lunii februarie este marcat de nerăbdarea, bucuria şi dorinţa celor mici de a oferi 

mărţişoare pe 1 martie celor dragi. Înainte de oferi mărţişoare este necesar să prezentăm elevilor 

importanţa şi mai ales originile acestui obicei.  

 Am pornit de la întrebarea firească: Care este semnificaţia mărţişorului? 

 Prin excelenţă mărţişorul rămâne simbolul   primăverii şi al revenirii la viaţă ce ne aduce 

optimism şi credinţă. Forma acestuia s-a schimbat în timp. La început mărţişorul era simbolizat 

printr-o monedă. Mai tarziu apărea sub forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu înşirate 

pe o aţă. Acum mărgelele frumos colorate, ceramica şi florile le-au luat locul. Despre mărţişor sunt 

multe legende care încearcă să explice originea. Cert este că aceasta se pierde în negura 

vremilor.Cultura românească păstrează cu grija memoria strămoşilor ei, astfel că printre cele patru 

mituri importante ale românilor îl vom întâlni alături de "Mioriţa" şi pe cel al "Babei Dochia", ultimul 

fiind în strânsă legatură cu data de 1 Martie şi cu mărţişorul. 

 Există numeroase variante ale mitului “Baba Dochia”, fiecare dintre ele surprinzând prin 

originalitate şi frumuseţe. Am prezentat elevilor mei o parte din aceste legende şi am fost surprinsă 

să constat curiozitatea nemărginită a celor mici.  

Şi pentru că minunatele legende au stârnit curiozitate şi au făcut plăcere celor mici au fost 

adresate şi alte întrebări: Când se oferă mărţişorul? şi Cât timp purtăm în piept simbolul primăverii? 

Mărţişorul se dăruia de regulă în zorii primei zile din Martie şi se purta o săptămână sau 

două, uneori chiar până la vederea primului pom înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, 

crezându-se că tot astfel va fi şi anul celui care l-a purtat. În funcţie de zonă distingem şi câteva 

particularităţi. 

În Dobrogea mărţişorul se purta până la venirea berzelor, apoi era aruncat spre înaltul cerului 

ca norocul să fie “mare şi înaripat”. 

“Mărţişorul” era un dar ce şi-l trimiteau românii, unul altuia, în ziua de 1 Martie. Se constituia 

dintr-un bănuţ de aur spânzurat de un găietan de mătase împletit cu fire albe şi roşii, pe care 
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persoana ce-l primea în dar îl purta la gât până când întâlnea cea dintâi roză înflorită, pe crengile 

căreia depunea apoi darul primit. Bănuţul însemna îmbelşugarea, firele albe şi roşii ale gaietanului 

simbolizau faţa albă precum crinul şi rumenă ca roza, iar ofranda făcută reginei florilor era o salutare 

poetică adresată primăverii. 

În satele Transilvaniei, mărţişorul roşu-alb din lână se agaţă la porţi, ferestre, la coarnele 

animalelor, la strungile oilor, la torţile găleţilor, pentru îndepărtarea deochiului, a spiritelor malefice, 

pentru invocarea vieţii, a puterii regeneratoare care se credea că ar fi stimulată prin însăşi “culoarea 

vieţii”. 

Prima zi a lui martie se numea în calendarul tradiţional al satelor carpatine şi Dragobete, 

când fetele se spălau “cu apa de omăt” ca să fie “curate, frumoase, albe ca neaua”. 

Bihorenii credeau că însăşi apa de ploaie adunată de 1 Martie sau din “zilele babelor” te face 

frumos şi sănătos, iar în Banat, datina spune ca fetele să adune stropii de apă sau nea de pe frunzele 

fragilor din pădure, să se spele pe obrăjori rostind descântecul de dragoste al drogobetelui: “Floare 

de fragă/ Din luna lui Mart/La toată lumea să fiu dragă / Urăciunile să le desparţi”. 

În zona Moldovei pe 1 Martie se oferă mărţişoare băieţilor de către fete, aceştia oferind la 

rândul lor fetelor mărţişoare de 8 Martie (o mică diferenţă faţă de restul ţării). 

Care este simbolul mărţişorului în zilele noastre? 

În zilele noastre, mărţişorul este un simbol al primăverii care va să vină, iar realizarea lui a 

devenit o adevarată operă de artă. Oamenii oferă cu multă plăcere de 1 Martie mărţişoare celor pe 

care îi iubesc, ca simbol al admiraţiei lor, ca respect şi stimă specială pentru cei dragi. 

Mărţişorul semnifică astfel prima zi de primăvară, momentul în care întreaga natura revine la 

viaţa şi apar primele flori, ghioceii. Mărţişorul realizat dintr-un fir alb şi unul roşu este un pandantiv 

care aduce noroc, sănătate şi fericire. 

Micii şcolari au înţeles că a dărui şi a primi un mărţişor e o adevărată artă. Arta de a te bucura 

de fiecare primăvară, de a trăi întreaga schimbare a naturii, de a privi cu încredere şi optimism spre 

ziua ce va să vie. 

Mi-am îndemnat elevii să-şi deschidă sufletul cu bucurie spre a primi asemeni strămoşilor 

noştri minunatul simbol al primăverii şi, totodată spre a duce mai departe această străveche tradiţie 

înrădăcinată de secole pe  pământul românesc. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. TUDOR ARGHEZI,  Cu bastonul prin Bucureşti, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1961; 

2. www.didactic.ro 

3. www.wikipedia.org/wiki/mărţişor   

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.wikipedia.org/wiki/mărţişor
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MOROIU CERASELA-IOANA 
 

CEA MAI DRAGĂ FIINȚĂ DIN LUME, MAMA 

  

Cu ocazia zilei de 8 Martie, am desfășurat o activitate-concurs pe echipe, mamă-copil astfel 

încât mamele să petreacă timp de calitate împreună cu copilul, să se simtă bine și să rămână cu 

amintiri de neuitat. 

Activitatea a debutat cu oferirea de flori sărbătoritelor zilei. Copiii au oferit floarea și au făcut 

o declarație de dragoste și prețuire mamelor așa cum au știut mai bine și cum au simțit în acel 

moment foarte emoționant de ambele părți. 

În continuare au prezentat poezii și cântece dedicate mamelor, ființelor cele mai dragi, 

neprețuite din viața lor. Mamele au primit felicitări realizate în cadrul orelor de abilități practice, 

însoțite de urările cuvenite acestei zile. 

Activitatea- concurs a cuprins câteva probe foarte distractive și anume: întrecere pe echipe 

mamă-copil împotriva altei echipe, împachetarea în hârtie, tip mumie, cine termină primul iese 

câștigător, desenează portretul mamaei, respectiv copilului cu ochii închiși, scrie pe o colă albă trei 

mâncăruri preferate ale mamei, respectiv ale copilului, invitație la dans, cea mai bună echipă câștigă, 

completarea unei fișe informative în cât mai scurt timp. 

Atmosfera a fost una relaxantă, s-a râs mult, au fost valuri de emoție și bucurie, amintirile 

strânse vor rămâne pentru mult timp în sufletele mămicilor și ale copiilor. 

Fișă de lucru dn cadrul activității: 

 

 

RĂSPUNDE CÂT DE REPEDE POȚI! 

 

1. Care este mâncarea preferată a mamei tale?......................................................... 

2. Ce culoare preferată are mama ta?......................................................................... 

3. Ce anotimp preferat are?......................................................................................... 

4. Ce culoare au ochii mamei tale?.............................................................................. 

5. Care este ziua ei de naștere?.................................................................................. 

6. Care este melodia/interpretul/trupa ei preferată?.................................................... 

7. Cum te alintă mama ta?........................................................................................... 

 

La final, realizează portretul mamei tale! 
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MUNTEANU GABRIELA 
 

MAMA, IN POVESTEA DE SEARĂ 

PROF. INV. PRIMAR GABRIELA MUNTEANU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HILIȘEU HORIA, BOTOȘANI 

     Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat,educația în familie 

precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia 

nu trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-

socială, corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice 

a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmăreasca pas cu pas evoluția fizică,urmărindu-

se concomitent educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. 

    În  cariera didactică lungă, de aproximativ douăzeci și doi de ani, am observat că se obțin rezultate 

remarcabile acolo unde familia și școala dau mâna , iar credința în Dumnezeu aduce o încununare a 

eforturilor depuse de mediul școlar și cel familial. 

    În anul 2019 , ducând fișe de lucru unor elevi în perioada de predare on line, am ajuns acasă la 

câțiva dintre elevii mei care locuiesc într-un fost pichet militar, aflat la distanță de 15 km de școală și 

la un kilometru distanță de granița cu Ucraina. Situația acestor copii era una deosebit de grea. Fiecare 

familie din cele nouă câte erau  cazate în acel imobil, avea câte o camera de maxim 12 m2 în care 

trebuiau să locuiască la un loc 6 pâna la 9 persoane. Mobilierul consta doar în paturi. Nicio masă nu 

se găsea în vreo cameră. Am realizat atunci că acești copii nu aveau unde să își pregătească lecțiile și 

nici unde să studieze în liniște. Nu se punea problema ca acești copii să aiba vreodată rezultate bune 

la școală deși părinții încercau din răsputeri să le asigure un trai căt de căt decent.  

    Am inițiat atunci un proiect cu titlul ” Copiii din pichet”, încercând să realizez pentru ei, acolo, în 

pichet, o sală educativă echipată cu mese, scaune, internet, calculator, dulapuri pentru rechizite și o 

mică bibliotecă pentru a le oferi posibilitatea să studieze acasă și să își aprofundeze cunoștințele 

dobândite la școală.  

    În trei luni, cu ajutorul donațiilor și a voluntarilor care mi s-au alăturat, am realizat acea sală, am 

reușit să schimbăm geamurile sparte ale camerelor si usile defecte , contribuind considerabil la 

starea de bine a tuturor copiilor.  

    Cu ajutorul multor voluntari în educație , situația școlară a acestor copii s-a ameliorat considerabil. 

Rezultatele la învățătură au crescut, a crescut și interesul pentru școală atât al copiilor cât și al 

părinților acestora. Dacă la început ne confruntam cu abandonul școlar, acum interesul pentru o 

școală profesională a crescut, elevii din clasa a VIII a cerând ei înșiși ajutorul voluntarilor pentru 

pregatirea suplimentară.  Părinții de asemenea au conștientizat valoarea educației , au învățat să 

acceseze diverse platforme educationale, venind în sprijinul nostru, al voluntarilor și al propriilor 

copii. 

    Implicarea bisericii în activitatea mea de voluntariat a adus de asemenea mari beneficii. 

Comportamentul copiilor si al părinților s-a schimbat în bine. Zilnic, de luni până vineri desfășor 

activitatea cu titlul „Povestea de seara” , in cadrul căreia citesc sau am voluntari din toate mediile și 

de toate profesiile care le citesc povești moralizatoare copiilor.  
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    Și-au dat mâna educația, familia și biserica iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate! 

    Dacă acum doi ani am găsit niște copii izolați la propriu și la figurat, astăzi în pichet trăiesc niște 

copii radical schimbați în bine. Sunt dezinvolți, dornici să cunoască mai mult, deschiși spre nou și mai 

ales dornici să își schimbe destinele învățând. 

    Care este rolul familiei și al școlii în educația copilului? Cel mai mare! 

    Fără educație nu existăm , cum nu existăm fără părinți și fără Dumnezeu! 

Anul acesta , de 8 martie, am organizat la școală activitatea cu titlul „Mama, cel dintâi cuvânt”, în 

cadrul căreia am recitat poezii dedicate mamelor, am confecționat felicitări, iar seara la poveste, am 

citit povestea „Rmami”, povestea unei mămici –robot. Am conștientizat citit cât de importantă este 

pentru fiecare dintre noi, iubirea mamei, atenția ei, îmbrățișările, gesturile pline de tandrețe, 

moliciunea brațelor sale.  

Rmami, mama robot nu putea substitui cu nimic prezența mamei om. Povestea a intristat dar a dat și 

de gândit micilor ascultători, care au constientizat o dată în plus cât de valoroase sunt mamele. 

Seara de poveste a fost grație doamnei profesor Valentina Costea, invitata noastră, o seara de 

neuitat! 
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Munteanu Ionela 

 

ACTIVITATE SIMPOZION ” MAMA, CEL DINTÂI CUVANT ” 

                                                       

                                                   Prof inv primar: Munteanu Ionela 

                                                  Școala Gimnazială General Nicolae Șova, Poduri 

         

           În data de 8 martie 2022, în cadrul Școlii Gimnaziale ”General Nicole Sova”, Poduri,  d-na inv 

MUNTEANU IONELA a susținut activitatea ”Mama, cel dintâi cuvânt”, alături de elevii clasei 

pregătitoare A, ”Românașii”.   

           În cadrul acestei activități, elevii au susținut un mic recital de cântece si poezii dedicate 

mamelor și anotimpului de primăvară. Ca activitate practică, elevii au confecționat Felicitarea de  8 

Martie și au completat diplomele ” Pentru cea mai bună mamă”. La finalul acestei activități, mămicile 

prezente în sala de clasă au primit din partea elevilor  flori ,diplome si felicitările realizate , pe 

fundalul melodiei ”Cântecul acesta delicat”. 
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Murășan Diana 
    

Tema activității: ,,Toată dragostea din lume pentru mama” 

     Grupa: Mijlocie 

     Cadru didactic: Murășan Diana 

     Unitatea școlară: GPN Udești 

     Prin desfășurarea activităților am urmărit:  

- dezvoltarea sentimentelor de dragoste, admirație, prețuire și recunoștință față de persoanele dragi, 

mamele; 

- cunoașterea semnificației zilei de 8 Martie;  

- dezvoltarea creativității prin realizarea de lucrări practice; 

- stimularea expresivității prin recitarea de poezii și interpretarea cântecelor dedicate zilei de 8 

Martie. 

     Desfășurarea activităților: 

8 Martie este o zi specială nu numai pentru mame, dar și pentru copii. Este ziua în care se 

sărbătorește mama, cea mai dragă ființă din lume. Deși dragostea de mamă este nemăsurată și nu 

poate fi transpusă în nimic, micuții pot oferi câteva dovezi pure de iubire, mici cadouri pline cu 

emoție. Astfel, preșcolarii din Grupa Buburuzelor de la GPN Udești au sărbătorit Ziua Mamei prin 

activități diverse, menite să aducă multă bucurie în sufletelor mămicilor.  

Dimineața, la lucrul pe centre copiii au pictat prin tehnica dactilopicturii floricele pentru 

mămici, au modelat inima mamei sau floricele și inimioare pentru ea și au scris cuvântul mama. 
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După ce au vizionat povestea ,,Inimioare, inimioare!” și au discutat despre textul și mesajul 

acesteia, copiii au pictat la rândul lor câte o inimă pentru mămici, iar apoi au realizat o felicitare pe 

care și-au amprentat forma mâinii în care au lipit inimioara pictată. Felicitarea a cuprins un mesaj 

referitor la iubirea pe care copiii o poartă mămicilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârșit, copiii au cântat împreună ,,De ziua ta, mămico/ În dar ți-am adus inima!”, le-au 

oferit mămicilor o floare împreună cu felicitarea și cu lucrările realizate.  
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MUREȘAN GABRIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA/GRUPA: a III-a B 
CADRU DIDACTIC: MUREȘAN GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială Nr. 169 
 
Argument :  
 

 “Mamele au o vârstă unică, nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau 
urâte. Exista doar mame.” Alba de Cespedes 

 "Exista o fiinta minunată fața de care vom rămâne întotdeauna datori: Mama" Nikolai 
Alexeevici Ostrovsky  

 "Mama mea cântă fără încetare în sufletul meu, despre alinare, fericire si viață. Poate ca 
uneori uit cuvintele, dar îmi amintesc întotdeauna melodia". Graycie Harmon 

 „Mama este începutul tuturor începuturilor”. Grigore Vieru 
 
Scopul : 

• dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, 

mama 

• 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 : 

In cadrul proiectului, elevii : 

 vor identifica semnificaţia şi importanţa zilei de 8 Martie 

 vor confecţiona  macheta pentru mama 

 vor exprima în scris  păreri şi impresii proprii despre Ziua Internaţională a femeii 

 vor evalua prezentări ale produselor finale: felicitări,macheta pentru mama. 

   Resurse: 

• materiale: imagini, foi A4, creioane colorate,hârtie colorată,sabloane,lipici, 
       foarfecă, videoproiector 

• umane : elevii, învăţătoarea 

• procedurale: lectura,audiția,observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia,    
demonstraţia,exerciţiul, problematizarea 

• forme de organizare: frontală, în grup, individual 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

• Invăţarea melodiei „ Poveste pentru mama ” 

• Confecţionarea machetei pentru mama 
Expoziţie de lucrări 
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Nacu Gianina 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mărțișor pentru mama mea” 

CLASA: Pregătitoare C, Step by  Step 

CADRU DIDACTIC: profesor învățământ primar Nacu Gianina 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 17, Galați 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Utilizarea deprinderilor și abilităților practice pentru realizarea de obiecte ce 

respectă tradițiile românești specifice Zilei Internaționale a Femeii. 

 

MATERIALE NECESARE: lipici cald, aracet pentru tehnica decoupage, pensulă, șervețel decorativ, 

baze de lemn pentru broșe, șnur alb-roșu, ac de broșă, trandafir mic de plastic, carton pentru 

prinderea mărțișorului și ambalaj transparent. 

 

TEHNICI FOLOSITE: decupare, lipire, înnodare,  tehnica decoupage. 

 

MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: 

Pe data de 1 martie, la întâlnirea de dimineață, am discutat despre semnificația zilei și am 

analizat mărțișoarele aduse de copii  la școală. Aceștia au observat ce au în comun toate 

mărțișoarele: șnurul alb-roșu. Pornind de la această observație, am vizionat Legenda mărțișorului, 

apoi un documentar despre cum a evoluat mărțișorul de-a lungul anilor, de la șnurul oferit băieților 

ca recunoaștere a vitejiei lor, la cadoul sau bijuteria oferită femeilor și fetelor, în semn de respect, 

prețuire și iubire.   

Am exersat modul în care se oferă un mărțișor și cuvintele pe care le adresăm atunci când îl 

oferim, apoi am propus copiilor să spună care este prima persoană care le vine în gând dacă trebuie 

să ofere un mărțișor cuiva. Majoritatea s-au gândit la MAMA. De aceea le-am propus să 

confecționăm un mărțișor pentru ea. 

În continuare am intuit materialele avute la dispoziție și au încercat să ghicească modul de 

folosire/îmbinare a părților componenete.  A urmat explicarea și demonstrarea tehnicii decoupage: 

Pasul 1: decupăm un oval din șervețelul decorativ, cât să încapă pe baza de lemn, fără a 

acoperi marginile; 

Pasul 2: aplicăm cu o pensulă moale un strat generos de aracet special pe baza de lemn; 

Pasul 3: așezăm cu grijă stratul imprimat al șervețelului și apăsăm foarte ușor cu degetele, 

fără să îl deplasăm; 

Pasul 4: aplicăm un strat subțire de aracet peste șervețelul lipit și lăsăm să se usuce; 

Pasul 5: lipim trandafirul și acul de broșă folosind lipici cald; 

Pasul 6: cu ajutorul unui coleg realizăm fundița din șnurul de mărțișor apoi o atașăm broșei; 

Pasul 7: prindem broșa pe carton și punem în ambalațul transparent. 

Pașii au fost reluați și explicați/ demonstrați din nou, pe măsură ce copiii lucrau.  

 

La finalul zilei, copiii au oferit  mamelor creațiile lor.     
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NAZÂRU OANA 
 
 
COORDONATOR :  prof. înv. primar  NAZÂRU OANA 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ”Buchet cu flori pentru o floare - Mami, te iubesc !” 
GRUP ȚINTĂ: elevii clasei I-B 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială ”DIMITRIE CANTEMIR”, Brăila 
PREZENTAREA PROIECTULUI:  
 

Tema aleasă, destul de complexă,  a reprezentat o provocare pentru micii școlari, solicitându-
le atenția, imaginația, îndemânarea, valorificându-le aptitudinile, creativitatea, simțul artistic și 
estetic și punându-le la încercare răbdarea. 

Modelul utilizat a fost inspirat și descărcat de pe internet și ulterior îmbunătățit, astfel încât 
buchetul de flori din vază să  aibă două fețe, nu numai una, iar postamentul vazei să prezinte 
stabilitate. 

Elevii au colorat și decorat vaza și  buchetele de flori după bunul plac,  ulterior le-au decupat, 
le-au îndoit după conturul marcat cu linie întreruptă, le-au asamblat și lipit corespunzător 
instrucțiunilor oferite de către cadrul didactic. La final au atașat postamentului vazei un carton de 
culoare verde, cu rolul de a oferi stabilitate mai mare vazei cu flori. 

Cu mare bucurie și emoție au scris cu litere de mână, mesajul de dragoste dedicate mamei : ” 
Mami, te iubesc”. 

A urmat expunerea, aprecierea lucrărilor și o sedință foto plină de emoții,  zâmbete, râsete, 
entuziasm și satisfacție. Cu siguranță mămicile se vor simți speciale, iubite și împlinite! Primăvară de 
poveste, dragi mămici! 
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NĂSTASĂ NADIA-ALINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „DE ZIUA MAMEI” 

CLASA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar NĂSTASĂ NADIA-ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială, Comuna Gâdinți, județul Neamț 

 

ARGUMENT:  

 

„Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este o mamă.”  

Grigore Vieru 

 

 Primăvara debutează cu cea mai frumoasă sărbătoare: ziua mamei. E o perioadă mirifică, în 

care toți copiii desfășoară activități dedicate celei mai importante ființe din viața lor.  

 „Mama este începutul tuturor începuturilor” (Grigore Vieru), iar dragostea și respectul 

pentru ea trebuie să reprezinte structura pe care se clădește întreaga viață a copiilor ei. De aceea, 

prin derularea de proiecte educaționale pe această temă, dezvoltăm elevilor abilități de relaționare, 

de cooperare și de exprimare artistică, precum și capacitatea de a vedea lumea și prin ochii celorlalți. 

SCOPUL:  

• stimularea creativității și a expresivității prin realizarea de creații literare şi plastice; 

• sensibilizarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de ființa cea mai 

de preț – mama. 

OBIECTIVE: 

- să realizeze prezentări ale propriilor mame pe baza unor colaje de fotografii, a unor descrieri sau 

a unor portrete realizate de ei; 

- să surprindă aspecte semnificative ale mamei de pretutindeni, completând organizatori grafici; 

- să organizeze în sala de clasă un colț tematic dedicat mamei, selectând elemente definitorii ale 

acestei ființe; 

- să realizeze lucrări plastice și literare – „Cadouri pentru mama mea”, valorificând experiențele 

anterioare și deprinderile de lucru însuşite; 

- să expună produsele realizate, utilizând modalități diverse de prezentare, prin aplicarea 

competențelor de comunicare, organizatorice și digitale. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Activitatea a fost concepută pentru săptămâna 1 – 8 martie.  

Cea dintâi sarcină a vizat realizarea de prezentări ale propriilor mame. Fie că au asamblat 

colaje cu fotografii ale mamelor, fie au redactat descrieri sau texte narative cuprinzând întâmplări 

semnificative din viața familiei, fie au compus poezii, copiii au evidențiat calitățile pe care le au 

mamele lor. 

 Valorificând toate aceste informații, activitatea următoare a avut ca scop crearea portretului 

mamei universale. A fost construit un șablon din carton al conturului corpului unei persoane adulte. 

Acesta a fost colorat în toate culorile, justificând semnificația fiecăreia în parte. Apoi au fost lipite 

etichete cu calitățile pe care le are o mamă. La final s-a discutat despre faptul că fiecare dintre noi își 

identifică propria mamă în acest șablon. 
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 Toate materialele realizate au fost expuse în colțul tematic dedicat mamei. De asemenea, 

elevii au adăugat transcrieri ale unor fragmente din texte literare semnificative, precum și copii ale 

unor creații plastice.  

 Valorificând cunoștințele dobândite, elevii au realizat cadouri pentru mamele lor: 

felicitări și creații plastice. De asemenea, au organizat un mic recital pe care l-au înregistrat video și l-

au postat pe grupul clasei pentru a fi vizionat de părinți. 
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NEDELCU MANUELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: a II-a E (25 de elevi) 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Manuela Nedelcu 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Valorificarea creativă a cunoştinţelor referitoare la primăvară, simbolul 
mărțișorului, ziua internațională a femeii, tradițiile începutului de primăvară 

OBIECTIVE:  
- să conștietizeze caracteristicile anotimpului primăvara; 
- să cunoască semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie; 
- să învețe cântecul ”Gingași ghiocei” 
- să realizeze mărţişoare; 
- să confecționeze un dar pentru mama (tablou). 
 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 
 

Nr. 

crt. 
Activități realizate Nr. de elevi Perioada Locul desfășurării 

1. 

Discuție sub formă de joc pentru 

evidențierea caracteristicilor 

anotimpului primăvara 

25 21-25.02.2022 Sala de clasă 

2. Legenda mărțișorului- audiție 25 28.02.2022 Sala de clasă 

3. 
Mărțișoare- primii pași în 

tehnica quilling 
25 1.03.2022 Sala de clasă 

4. 
Cântec pentru mama: ”Gingași 

ghiocei” 
25 1-8.03.2022 Sala de clasă 

5. 
Tablou pentru mama (pictură + 

colaj) 
25 1-8.03.2022 Sala de clasă 

 
 Elevii au participat cu bucurie și entuziasm la activitățile desfășurate. Mărțișoarele și 
tablourile au fost oferite mamelor în dar și au fost primite cu mare bucurie și emoție.  
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Negrean Monica-Mariana 
 

MAMA, DRAGOSTE NEMĂRGINITĂ 

 

 

                                                                  Autor: Negrean Monica-Mariana 

                           Prof.înv.primar Școala Gimnazială „ Porolissum” Zalău 

 

 

Blândă ca o briză a mării, frumoasă ca o primăvară, suavă ca un ghiocel și darnică ca o 

toamnă încărcată cu daruri alese , aceste ne sunt mamele. 

Ființe divine, hărăzite de Dumnezeu pentru a ne ghida pașii spre poteci ferite de primejdii. În 

noi dăinuiește o dragoste nebună, în ea dăinuiesc toate simțămintele acestei lumi. 

Dar,cum? Cum poate această ființă firavă, cu chipul mereu cald, dar totuși brăzdat de griji, să 

stea împotriva furtunilor devastatoare, să urnească din loc sori și stele pentru a-și vedea copiii 

fericiți? 

De unde-și alimentează puterile această femeie sortită ,,jertfirii” veșnice?  Mă uit la ele, la 

mamele noastre și mă întreb: Oare mai poate exista în noi acel grăunte de îndoială, că îngerii n-ar 

exista pe pământ? 

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

renaște Speranța. 

Atunci când ridicăm spre cer primul strigăt de viață, mama e la căpătâiul nostru și ne surâde 

cald. Atunci când febra ne arde greu sau când poznele cu urmări dureroase ne țin pironiți în pat, 

mama e acolo, cu buzele-i calde pe fruntea noastră.  

Și ne-ntrebăm, atunci: Oare mai există în această lume un cineva care să ne iubească mai 

mult?  

Există doar două ființe divine în această lume, care ne iubesc mai presus decât orice, Mama și 

Dumnezeu. 

Noi suntem lumina ochilor mamei, pe genele ei atârnă nopți nedormite, în care ne-a vegheat 

somnul, luptând cu coșmarurile asemeni unui erou, ca nu cumva unul dintre ele să ne zbuciume 

visele senine. Nopți, în care ne-a așteptat la fereastră cu lampa aprinsă să ne întoarcem acasă, să 

vadă că suntem bine și să ne spună: Noapte bună! Sărutându-ne pe frunte. 

Pe chipul mamei stau întipăritefericirile și tristețile noastre,iar în sufletul ei sălășluiește 

infinitul. Acolo, unde Iubirea și Iertarea sunt regine. 

Prima noastră iubire, primul nostru prieten,prima noastră alinare. Ar fi putut exista un prim 

cuvânt mai frumos decât Mama? 

Un proverb evreiesc, spune: Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele. Nu, 

scumpele noastre, voi nu sunteți doar îngerii lui Dumnezeu, dăruiți nouă pe pământ. Voi sunteți 

ghidul ce ne conduce spre Impărăția Cerului, în brațele voastre stă Raiul, în ochii voștri se scaldă 

Credința, iar pe buzele voastre crește Floarea nemuririi.  

 Nu știu dacă Dumnezeu ne-ar fi putut oferi un dar mai frumos și mai de preț. În mama 

trăiește iubirea lui Dumnezeu față de noi. 
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Cei mai bogați oameni din această lume sunt oamenii care au o mamă, în rugile căreia stă zi 

și noapte numele nostru. Căci, pe tronul averilor ei, stăm noi, copiii, cei pentru care mama si-ar da și 

ultima suflare, ar trece prin foc, printr-un potop de dureri, și apoi, arsă, împrăștiată-n mii de bucăți și-

ar scoate și inima din piept și ne-ar oferi-o nouă. 

E harnică ca o albină, știe că vom crește, știe că vom porni la drum într-o zi și chiar din prima 

secundă, știe că vom crește, știe că vom porni la drum într-o zi și chiar din prima secundă, în care ne-

a cuprins la piept, începe să alerge din deal în vale. 

 Pornește în căutarea celui mai luminos loc și celui mai roditor pământ, și seamănă acolo o 

livadă de Valori. Fuge zilnic intr-un suflet la fântână, ca să ude livada cu dragoste și udă fiecare pom 

cu grijă. Udă și curăță pomul Dragostei, apoi se oprește nițel la pomul Credinței, al Respectului, al 

Omeniei, al Demnității, al Bunătății,al Dărniciei, vorbește cu toți, îi mângâie pe toți și îi roagă să facă 

fructe gustoase pentru copilul ei. Căci atunci când crește mare, mama vrea sa-i pună în desaga cu 

care pornește la drum, fructe dulci din fiecare pom, pe care l-a îngrijit și l-a udat cu atâta grijă și 

dragoste. 

 Vrea să poarte toate aceste fructe valoroase cu el prin lume și sa-i servească și pe cei ce-i vor 

ieși din cale, cșci, se spune că oameniinu se întâlnesc întâmplător, avem de învățat câte ceva de la 

fiecare dintre ei. 

 Acestea ne sunt mamele, grădini în floare la care mergem oricând să sorbim cea mai 

parfumată miere. 

 Dar, ce ne cer ele în schimb pentru atâta bunătate? 

 Aproape nimic, dragostea lor e necondiționată și-ar dori doar să le lăsăm să-și zidească 

sălașul de veci în inima noastră, ca să ne țină sufletul în curățenie și să ne încălzească cu pâine și 

plăcinte calde pereții sufletului, în vremurile de răstriște. 
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Nevrincean Luminita 
,,CADOU PENTRU MAMA, 

Tema proiectului: „Cadou  pentru mama” 

Categorii de activități: Educarea limbajului + Abilități practice 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 

Scopl activității: 

• Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 

Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

 DLC: Domeniul Limbă și Comnicare – lectura educatoarei ,,Inimioare,inimioare” 

 DOS- Abilități practice ,,Cadou pentru mama ”- lipire,ansamblare 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață”.compusă din: “Salut” (Bună dimineaţa, 

Ingerașilor!), „Prezenţa” (aşezarea de către fiecare copil a fotografiei personale pe calendar), 

„Calendarul naturii”, ,,Noutatea zilei”: Educatoarea va îndrepta atenția spre elementul surpriză din 

sală de grupă :  ,,doamna îngrijitoare ,,care a venit să îi vadă cât sunt de cuminți și cât de multe 

lucruri știu. Copiii sunt anunțați că astăzi e o zi mare :,, Ziua mamei,,de aceea doamna  îngrijitoare 

fiind și ea mamă ar dori să participe și ea la activități . 

 Tranziția către DLC se realizează prin cântecelul ,,Dacă vessel se trăește..”. Copiii sunt 

aşezaţi în semicerc şi vor asculta povestea „Inimioare, inimioare”. Educatoarea va expune povestea 

folosind un ton, o mimică şi gesturi adecvate. În timpul lecturării se prezintă planșele pe un panou. cu 

ajutorul cărora vor răspunde la întrebările adresate de educatoare şi vor desprinde învățătura 

povestirii.  La DOS copiii vor realiza diferite cadouri pentru mama cu elementele aflate pe măsuțe: 

floricele, fluturași,inimioare,ajutați de invitatul surpriză,pe care îl vor recompensa cu un cadou 

realizat de ei. 

Copiii sunt recompensați la rândul or la finalul activității cu câte o inimioară roșie. 
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Nișulescu Ramona Laura 
 

Mărțișoare confecționate de elevii cu CES 

Tema activității: ”Mama, ființa cea mai dragă!” 
Clasa: a IX-a 
Cadru didactic: Nișulescu Ramona Laura 
Unitatea școlară: CSEI ”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin 
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. Legendele ne 

amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi de rolul important pe care îl aveau micile obiecte 

considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate . Astăzi, MĂRŢIŞORUL înseamnă 

altceva …mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre noi. MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe 

toţi în fiecare an. Ele marchează începutul primăverii şi momentul în care în fiecare dintre noi se 

petrece o schimbare. 

Cu gândul de a păstra şi promova tradiţiile legate de mărţişor, în perioada 21-28 februarie, 

elevii clasei a X-a A de la CSEI ”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin, sub atenta coordonare și 

supraveghere a profesorului-educator al clasei, au confecționat mărțișoare și felicitări pe care le vor 

oferi persoanelor dragi din viața lor. Activitatea s-a derut sub forma unui ”Atelier de creație”, la care 

au participat 8 elevi cu deficiențe moderat-ușoare și grave. Această activitate de confecționare a 

mărțișoarelor și felicitărilor a fost complexă deoarece i-a provoacat pe elevi să se implice afectiv şi 

efectiv în realizarea temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi 

curiozităţi referitoare la tema aleasă. 
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Nițu Alina 
 

Proiect educațional „UN MᾸRŢIŞOR DIN MÂNUŢELE NOASTRE“ 

Prof. Nițu Alina,Școala Gimnazialǎ Șelaru, Județ Dȃmbovița 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI: “UN MᾸRŢIŞOR DIN MÂNUŢELE NOASTRE” 

TIPUL PROIECTULUI: local  - TÂRG DE MᾸRŢIŞOARE 

DOMENII DE ACTIVITATE ÎN CARE SE ÎNCADREAZᾸ PROIECTUL: educaţie pentru dezvoltare personală, 

educaţie ecologică, educaţie antreprenorială, educaţie financiară. 

UNITATEA APLICANTᾸ: Grădiniţa P. N. Fierbinţi 

INIŢIATOR: prof. Niţu Alina 

PARTENERI: Şcoala Gimnazială Şelaru 

                     Părinţii preşcolarilor 

                    Comunitatea locală 

ARGUMENT: 

 

         An de an sărbătoarea de 1 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în 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 „ cap de primăvară”. 

         Şnurul alb şi roşu cu o amuletă (un bănuţ, o scoică, o pietricică) îl legau părinţii la mâna copiilor, 
îl dăruiau flăcăii fetelor, îl schimbau fetele între ele cu sens de urare de noroc, de sănătate: „ca 
argintul curat, ca piatra de râu, ca scoica din ape”. 

Mărţişorul dăruit în zorii primei zile din Martie se purta 9-12 zile, uneori chiar până la vederea 
primului pom înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, crezându-se că astfel va fi şi anul celui care 
l-a purtat. 

       Sunt frumoase tradiţiile  româneşti de mărţişor pe care nu am vrea să le lăsăm să piară! Şi ne-am 
gândit că un bun început ar putea să fie derularea acestui proiect. 

 

1 MARTIE călător  vă aduce un  MĂRŢIŞOR !!!!! 

         Proiectul propus nu atinge doar obiective care se înscriu în sfera educaţiei estetice, ci şi a celei 
morale, ecologice, financiare şi atreprenoriale, dat fiind faptul că preşcolarii vor comercializa 
mărţisoarele realizate pe parcursul  lunii martie. Latura de educaţie ecologică a proiectului se va 
reflecta în realizarea unor  mărţişoare şi felicitări utilizând materiale refolosibile. 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. 
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Drept pentru care, din rodul muncii noastre, vom organiza un târg de mărţişare  prin care să ne 
punem în valoare munca şi să dezvoltăm spiritul antreprenorial. 

Proiectul îşi propune să dezvolte încrederea în sine, abilităţile de comunicare şi  negociere, 
capacitatea de convingere şi spiritul antreprenorial al copiilor prin jocuri şi activităţi practice. 

SCOPUL PROIECTULUI: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al preşcolarilor, educarea 
spiritului antreprenorial. 

 

OBIECTIVE:  

• Dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiei populare; 

• Dezvoltarea simţului estetic şi spiritului practic; 

• Stimularea iniţativei şi creativităţii 

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial. 
 
GRUP ŢINTᾸ: preşcolari, părinţi, cadre didactice. 
 
RESURSE UMANE: preşcolari, părinţi, educatoare. 
RESURSE MATERIALE: reviste, cărţi, material didactic, casetofon, laptop,cd, aparat foto. 
 
 

NR. 

CRT 

TEMA ACTIVITᾸŢII MODALITATEA DE 

REALIZARE 

LOCUL DE 

DESFᾸŞURARE 

RESPONSABILI DATA 

1. Propunerea lansării 

acestui proiect în 

şedinţa cu părinţii. 

Întâlnire cu părinţii Sala de grupă Educatoarea  

2. Mărţişor – 

semnificaţie, legende, 

tradiţii. 

Povestire, power 

point 

Sala de grupă Educatoarea  

3. Un mărţişor din 

mânuţele noastre 

Activitate practică Sala de grupă Educatoarea 

Preşcolarii 

 

4. Târg de mărţişoare. 

 

Expoziţie cu 

vânzare 

Sala de grupă Educatoarea  

Preşcolarii 

Părinţii 

Comunitatea locală 

 

 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Valorificarea de către copii şi părinţi a informaţiilor obţinute în timpul derulării proiectului; 

• Implicarea a cât mai mulţi  copii în acţiuni de participare şi colaborare; 

• Realizarea expoziţiei cu vânzare din produsele confecţionate de copii în cadrul proiectului; 

• Album cu fotografii ce surprind moment din desfăşurarea proiectului. 

• Organizarea unei petreceri pentru copii cu tort şi  suc, din banii colectaţi îi urma donaţiilor 

oferite 
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EVALUAREA PROIECTULUI: 

Expoziţie cu produsele obţinute în cadrul activităţii practice. 

 

IMPACTUL PROIECTULUI:  

Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă toleranţa, bucuria de a dărui. 

Familia va fi stimulată în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în cadrul grădiniţei. 
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Oana Oana – Rebeca 
 

MAMA, DOAR MAMA 

PENTRU CĂ O PREȚUIM ȘI O IUBIM 

prof. Oana Oana – Rebeca 

Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

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 

 

Prin desfășurarea activităților am urmărit: 

 

✓ Stimularea curiozității şi interesului pentru a-și arăta prețuirea și cinstirea față de mame  

printr-un filmuleț care conține mesaje emoționante; 

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

plastice şi practice; 

✓ Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor. 
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Mamele au un loc aparte în inima fiecărei persoane. Anul acesta desfășurat mai multe activități care 

în care să cuprindem dragostea noastră pentru cele mai dragi ființe. 

 Fiecare elev a decorat un borcan în interiorul căruia a adăugat „Dulceață pentru suflet”- 

bilețele care conțin mesaje de prețuire pentru mămici. 

 Apoi a urmat momentul artistic în care au interpretat melodia „Mama, doar mama”, pe care 

o puteți audia pe canalul de YouTube: Oana Oana https://youtu.be/9iwg2lWLvQ0  

 Surpriza cea mai emoționantă a fost înregistrarea în care fiecare copil a transmis un mesaj 

mamei lui. Și-au luat câte un angajament astfel încât să o poată face fericită pe mama. Și acesta 

poate fi urmărit aici: https://youtu.be/dw_Cp9QEqO0  

 

 

 

 

 

PREȚUIRE, IUBIRE, DĂRUIRE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9iwg2lWLvQ0
https://youtu.be/dw_Cp9QEqO0
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OANEA PARASCHIVA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Un vers, un cântec și o floare pentru mama”  

CLASA: I  

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar OANEA PARASCHIVA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru" Cornu Luncii, Jud. Suceava  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

MOTTO : „Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru)  

 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei I au sărbătorit Ziua Internațională a Mamei, zi în care au oferit 

un omagiu mamelor lor. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două ore, fiind o activitate integrată 

ce a implicat disciplinele:  arte vizuale și abilități practice, muzică și mișcare, comunicare în limba 

română. Activitatea a urmărit dezvoltarea sentimentelor de dragoste, de recunoștință și de prețuire a 

elevilor față de ființa cea mai dragă din viețile lor, MAMA.  De asemenea, a stimulat creativitatea și 

potențialul artistic al elevilor.  

Scopul activității a fost acela de a crea felicitări și versuri pentru a le dărui / dedica mămicilor.  

S-au purtat  discuții introductive despre semnificația zilelor de 1 Martie și 8 Martie.  

Pentru realizarea acestei activități au fost necesare următoarele materiale : foi A4 cartonate 

(colorate), foarfecă, lipici - pentru confecționarea felicitărilor tip colaj; benzi de hârtie, ac și lipici - 

pentru confecționarea felicitărilor prin tehnica quilling. 

Pe tot parcursul activității, elevii au audiat și au cântat cântece specifice Zilei Internaționale a Mamei. 

La final, am realizat o expoziție cu lucrările elevilor. Am acordat feedback pozitiv tuturor elevilor.  

La concursul de creație ,,Versuri pentru mama" s-au remarcat mai mulți elevi, dar le-am ales spre 

publicare pe cele evidențiate cu un număr mai mare de voturi. 

Activitatea a fost un succes. 

 

Mama 

 

Ești frumoasă ca o floare, 

Ești bună și iubitoare. 

Tu ești soare, tu ești vânt, 

Ești lumină pe pământ,  

Ești putere și credință, 

Ești cea mai dragă ființă. 

 

Macovei Anisia Ariana - clasa I 

Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru" Cornu 

Luncii, jud. Suceava 

 

 

 

 

 

 

De ziua ta 

 

De ziua ta, măicuță dragă,  

Aș coborâ din ceruri Luna 

Și Soarele l-aș coborî ... 

Rămâi așa întotdeauna. 

 

Frumoasă, bună, iubitoare, 

Fii lângă mine întotdeauna,  

Cum vor fi Soarele și Luna. 

 

Cora Alesia Sofia - clasa I 

Școala Gimnazială ,,Constantin Blănaru" Cornu 

Luncii, jud. Suceava 
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Audiții / interpretare / dans: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0xWbU4JDPg  - Mama, doar mama 

https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs   - Un cuvânt: Mama 

https://www.youtube.com/watch?v=JtFUqzRIA64  - De ziua ta, mămico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0xWbU4JDPg
https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs
https://www.youtube.com/watch?v=JtFUqzRIA64
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OANȚĂ ADRIANA MIHAELA 

 

MAMA – CEL DINTÂI CUVÂNT 

OANȚĂ ADRIANA MIHAELA 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7  

PETROȘANI – HUNEDOARA 

 

Legătura cea mai importantă din viața unui COPIL este reprezentată de atașarea de MAMA sa, 

această primă relație constituind “matrița” biologică și emoțională pentru oricare dintre relațiile 

ulterioare ale actualuluii copil, viitor adult.                                                

O relație sănătoasă și durabilă între COPIL și MAMA se asociază cu o probabilitate crescută de creare 

de noi relații interumane normale, în timp ce un atașament deficitar, sărac din punct de vedere 

sentimental, este asociat cu deficiențe emoționale şi comportamentale pe parcursul întregii vieți. 

Mama și copilul se caută unul pe celălalt instinctiv chiar imediat dupa naștere când bebelușul 

reuseste să ajungă singur la sânul mamei. Această legatură este ca un fluviu de emoții ce nu se 

oprește și care se revarsă dinspre mamă spre copil, ajutându-l astfel pe copil să învețe ce este 

iubirea.     

Pentru a se dezvolta, copilul are nevoie să crească într-un mediu de viață bun. 

Principalul element al mediului copilului, în primii ani de viață, este mama. 

Dacă mama îi oferă bebelușului în primele luni de viață o bună adaptare la nevoi, un cadru stabil și 

securizant, totul intră în normalitate.         

Dacă relația cu mama sa a fost una pozitivă, hrănitoare, atunci va avea încredere în a iniția și susține 

relațiile la vârsta adultă. În schimb, dacă relația cu mama a fost tulburată și precară adultul de mai 

târziu va fi temator și îi va fi extrem de dificil să stea într-o relație. 

În primii ani de viață copilul este ca o extensie a mamei, a trăirilor sale emoționale, conștiente sau 

inconștiete, de suprafață sau foarte profunde. Din această cauza copiii sunt agitați atunci când mama 

este supărată și îngrijorată și sunt liniștiți și veseli când ea se simte bine. În psihoterapie spunem că 

ei, copiii, sunt oglinda mamei și că este necesar ca mama să aibă grijă de ea în primul rând pentru a 

reuși să își liniștească apoi și puiuțul.        

Gestul de a lua copilul în brațe, de a-l legăna, de a-l alimenta, de a-l privi cu atenție, de  a-l săruta și 

alte gesturi afective asociate îngrijirii lui, indiferent de vârstă, sunt factori de constituire ai legăturilor 

emoționale. Factorii esențiali care leagă aceste experiențe sunt atât cantitativi, cat și calitativi. 

         

Personalitatea celor mici se formează în primii doi-trei ani de viaţă, iar procesul de "modelare" 

continuă fiind generat de atitudinea părinţilor, în special de cea a mamei. Este esenţial ca mama să 

ofere micuţului căte ceva din dragostea, măndria şi bucuria ei pentru orice mică realizare a lui, 

precum şi clipe preţioase petrecute împreună. Este foarte important să primească răspunsuri la 

intrebări şi să găsească la părinţii săi disponibilitatea de a se juca cu el şi de a-l lăsa să exploreze în 
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jur, bineînţeles în siguranţă, fără să-şi pună sănătatea în pericol. Un "pilon" important în formarea 

personalităţii copilului este cititul poveştilor. Timpul petrecut alături de năzdrăvanul casei este foarte 

preţios. Astfel, apar atitudini noi, se dezvoltă inteligenţa şi se consolidează relaţia copil-părinte.

        

Singura persoana care stie cel mai bine ce trebuie facut unui copil în momente dificile este mama sa. 

Un copil supărat, bolnav sau obosit se va simți mult mai bine în brațele mamei lui decât la oricine 

altcineva datorită legăturii strânse formate anterior. O mângâiere, o poveste și un sărut pe frunte pot 

face minuni atunci când și mama are starea necesară. 

Comportamentul general al părinților și mai ales al mamei are, fără dubii, o influență importantă 

asupra stării emoționale a copilului. Dacă un copil observă că mama sa este tristă, o va simți și el fără 

să știe motivul. Este foarte important ca părinții să fie sinceri cu copiii lor, să le prezinte toate datele 

problemei pentru că altfel ei vor crede că starea de supărare ar putea fi cauzată de ei.  

Legătura este bi-direcțională, mama fiind la rândul ei influențată de starea sufletească a copilului, 

simțind când ceva nu este în regulă cu acesta și determinând-o să acționeze ca atare. 

Poate mulți dintre noi nu ne dăm seama, dar copilul percepe lumea într-un mod diferit față de noi. 

Chiar si un moment de neatenție poate să producă reacții negative asupra acestuia, deoarece el 

crede că părinții nu îl iubesc sau nu sunt disponibili pentru el, punând alte lucruri pe primul loc. 

Astfel, copilul crește crezând că lumea este un loc nesigur, în care el se afla, pur si simplu, singur 

împotriva tuturor.           

Atuul principal pe care un astfel de părinte trebuie să îl aibă este răbdarea și predispunerea la efort, 

atât fizic cât și psihic. Tulburările de atașament, indiferent de tipul lor, pot fi reparate, daca părinții 

rămân calmi și interacționează, pe cât posibil, cu cei mici, deoarece ei trebuie să le demonstreze că se 

află într-un loc sigur și plin de afecțiune, în care pot avea încredere în adulți. În plus, este esențial ca 

așteptările tale să fie realiste și să sărbătorești, cu o recompensă, fiecare pas pozitiv pe care îl face 

copilul.        

Bibliografie: 

1. Farca S., Ce trăiește copilul și ce simte mama lui, Editura Trei, 2009 

2. Aldort N., Crestem impreuna. Libertate si bucurie in relatia parinte-copil, Editura Herald, 

2015 
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Oplean Raluca 
Buchet pentru mama 

 

Motto: O mamă este cineva către 

care alergi atunci când ai necazuri. (Emily 

Dickinson) 

 

Activitatea a fost realizată cu o grupă de preșcolari cu vârste între 5-6 ani în cadrul 

săptămânii destinate activităților cu tematica - Zâmbetul neprețuit al mamei. 

Activitatea se numește - Buchet pentru mama- activitate practică din cadrul domeniului experiențial - 

Om și societate ( DOS), a avut o durată de 30 minute. 

Pentru realizarea acestei activități au fost necesare câteva materiale pregătite anterior ( 

floricele, creioane, carioci, coli colorate, fundițe, etc). 

Preșcolarii au fost curioși să vadă materialele necesare dar și produsul finit ( pentru acest 

lucru cadrul didactic a pregătit anterior un produs finit și a realizat cu preșcolarii buchetul suport -

model, însă au fost încurajați să folosească culorile preferate pentru a le personaliza). 

          După finalizarea activității s-a realizat o miniexpoziție fiecare preșcolar putând admira 

buchetele colegilor sau motivând alegerea culorilor buchetelor sau coloristica floricelelor. 

În alegerea activității cadrul didactic a ținut cont de deprinderile preșcolarilor dar și de aspecte 

teoretice. 

Activitățile de formare a priceperilor și deprinderilor practice contribuie la dezvoltarea 

psihică a copilului .Organizarea și desfășurarea acestor activități oferă variate posibilități pentru 

dezvoltarea atenției . 

 Copiii trebuie să-și concentreze atenția asupra tehnicilor expuse de educatoare pentru a-l analiza , 

asupra explicatiilor date și asupra demonstranților făcute de ea . Activitățile de formare a 

deprinderilor practice dezvolta și imaginația . învățându-i să combine deprinderile învățate pentru a 

compune teme diferite , ele dau copiilor posibilitatea de a-și exteriorize gândurile lor prin imagine . 

Învățându-i să-și termine lucrul început,deci să-și atingă scopul propus, chiar dacă pentru aceasta el 

trebuie sa depună efort îndelungat, copilul își dezvolta răbdarea și perseverența . La aceasta se 

adaugă și mulțumirea pe care el o simte în timpul lucrului , căci este știut faptul că la această vârstă 

acțiunea are un rol important în viața copilului și îi procură cele mai mari satisfacții. 
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Oprea Delia 
 

Flori pentru mama 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Oprea Delia 

Grădinița cu P.P. ”Lizuca”, Cluj-Napoca 

 

 La domeniul Om si societate am realizat activitatea practică ”Flori pentru mama”. 

 După organizarea spațiului de lucru și pregătirea materialelor, activitatea a debutat cu 

captarea atenței prin citirea unor ghicitori despre flori. S-a purtat apoi o scurtă discuție despre 

semnificația zilei de 8 martie și s-a cântat un cântecel dedicat mamei. 

 S-a realizat intuirea materialelor de lucru primite în coșulețe (hartie creponată, hârtie albă 

dantelată, hartie verde decupată în formă de palmă, lipici, fundiță).  

 Apoi s-a demonstrat modul de lucru pentru realizarea buchetului de flori: peste bucata mare 

de hârtie creponată este lipită hârtia albă dantelată, apoi hârtia verde în formă de palmă; toate 

acestea sunt lipite prin suprapunere. Din fâșia de hârtie creponată se rup bucățele care se 

mototolesc și se lipesc peste hârtia verde. După aceea se lipește/capsează fundița, și se decorează 

buchețelul cu sclipici. 

 După demonstarea modului de lucru, copiii sunt antrenați în câteva exerciții pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinii (ex: vine ploaie, cântăm la pian, închidem și deschidem pumnul), după care 

se apucă de realizarea propriu-zisă a lucrării. În acest timp sunt îndrumați și ajutați de către cadrul 

didactic. Executarea lucrării de către copii se realizează pe un fond muzical instrumental vioi pentru o 

bună dispoziție. 

 La finalizarea lucrărilor, acestea sunt expuse pentru evaluarea lor. Câțiva copii sunt solicitați 

să evalueze și aprecieze câteva lucrări, după care cadrul diactic își exprimă aprecierile verbale 

generale asupra tuturor lucrărilor.       

 Copii au fost foarte entuziasmați de buchețelele cu flori și de-abia au așteptat să le dăruiască 

mamelor. 
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Paiu Ionuț 

Ziua Mamei în lume 

"O mamă râde râsul nostru, vărsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama 

noastră. Trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre." 

 Julia Summers 

Tradiția celebrării maternității și a mamelor datează de la începutul secolului XX și este 

comună multor țări. Prima dată a fost sărbătorită în 1908, în SUA, la inițiativa activistei pentru pace 

Anna Jarvis. În România, Ziua Mamei încă se mai confundă cu Ziua Femeii. 

În anul 1977, Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite 

pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută 

internațional, a fost hotărâtă încă din 1910, de Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga. 

După Primul Război Mondial s-a fixat data de 8 Martie ca Ziua Internațională a Femeii. 

Ziua Mamei este, și în România, o sărbătoare distinctă, și se sărbătorește legal în prima 

duminică a lunii mai. Datele celebrării diferă de la țară la țară, însă în general este vorba despre lunile 

martie și mai. 

Mulți dintre noi preferăm să ne onorăm mamele cu un buchet de flori, ales special, și cu un 

mic cadou, tot de Ziua Femeii. Însă tradițiile celorlalte țări sunt mai bine conturate. Ziua Mamei este 

o sărbătoare ce comemorează mamele sau dedicația acestora pentru copii.Onorarea mamei,însă,are 

o istorie lungă. 

Ziua mamei este, de regulă, sărbătorită pe mapamond anual în a doua duminică a lunii mai. 

Circa 70 de state ale lumii au așadar o dată comună pentru această sărbătoare: Australia, Africa de 

Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Mexic, 

Olanda, Elveția, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, țările baltice, statele din America de Sud. 

Statele Unite ale Americii-  Americanii sărbătoresc Ziua Mamei în a doua duminică a lunii 

mai. Așa cum am văzut deseori în filmele americane, mamele din SUA primesc din partea familiei un 

răsfăț complet: micul dejun la pat, o zi libera pe care și-o dedică doar ei, alături de flori și cadouri din 

partea rudelor apropiate. 

Japonia - În Japonia, mamele sunt întâmpinate în dimineața celei de-a doua duminici a lunii 

mai cu un mare buchet de garoafe roșii, ce simbolizează puritatea, blândețea și forța interioară. 

Drept cadouri primesc feluri de mâncare tradiționale preparate în casă și, bineînțeles, urări de bine și 

mesaje de recunostință din partea fiecărui membru al familiei. 

Marea Britanie - Lucrurile stau puțin diferit în Marea Britanie, pentru că aici Ziua Mamei 

depinde de calendarul creștin și se sărbătorește în a patra duminică a Postului Mare. Tradiția 

englezească spune că atunci se oferă sărbătoritelor o prăjitură cu fructe specială, decorată cu flori de 

http://a1.ro/news/scrisorile-razboiului-mondial-prin-ce-suferinte-au-trecut-soldtii-id725471.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toare
https://floria.ro/garoafe-rosii/
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marțipan. De asemenea, se mai dăruiesc buchete cu flori de câmp, în amintirea unui alt obicei 

străvechi, în care se pare că își are originea Ziua Mamei la englezi. În perioada medievală, tinerii și 

copiii care lucrau în casele familiilor bogate primeau o zi liberă în a patra duminică din Postul Mare și, 

în drum spre familiile lor, se opreau să culeagă flori de pe marginea drumului.  

Franța - Francezii își onorează mamele în ultima duminică din luna mai, oferindu-le flori, 

prăjituri, bomboane și mici daruri lucrate de mână sau poezii. 

Mexic - Pentru mexicani, Ziua Mamei este o sărbătoare foarte importantă, celebrată pe 10 

Mai. Dimineața, mamele se trezesc în acordurile mariachilor care le cântă sub fereastră cântecul de 

aniversare Las Mananitas. Copiii fac o prioritate din a veni acasă de Ziua Mamei, indiferent unde 

locuiesc, și le oferă mamelor în dar buchete de flori.  

Taiwan - În Taiwan, ziua mamei coincide cu ziua lui Buddha. E considerată o zi sfântă. Au loc 

nenumărate festivaluri și carnavaluri religioase. 

Etiopia - În Etiopia, sărbătoarea ține trei zile. Acolo, ziua mamei se mai numește și Antrosht. 

La sfârșit de toamnă, familia se adună în jurul unei mese și petrec. Femeile se ung cu unt, iar bărbații 

cântă. 

Egipt - Egiptul a fost prima țară arabică ce a sărbătorit ziua mamei. Se întâmpla în 1956. De 

atunci, în fiecare an, pe 21 martie, mamelor din Egipt li se aduc daruri și flori. 

Panama - În Panama, ziua mamei poartă și numele de ziua concepției. În acea zi, mamele 

sunt colindate de copii ce cântă tot felul de melodii drăgăstoase. Iar bărbații pregătesc mese 

îmbelșugate pentru partenerele lor. 

Germania - În perioada nazismului, mamele germane primeau medalii de aur, argint sau 

bronz, însă după al Doilea Război Mondial a luat sfârșit, medaliile au fost înlocuite cu felicitări și 

buchete de flori vesel colorate. Nu este neobișnuit ca în a doua duminică din mai copiii să-și viziteze 

mamele și să gătească în locul lor.  

Până în anul 2009, România era printre puținele state ale lumii care, în lipsa unei Zile a 

mamei, a marcat doar Ziua Femeii – 8 Martie, extinzându-i acesteia aria de semnificații. Astfel, 

această sărbătoare a femeilor de pretutindeni a ajuns la noi să aibă neoficial și statutul de zi a mamei, 

în lipsa unei sărbători distincte destinate mamei. 

Ziua Mamei și Ziua Tatălui au fost legiferate ca sărbători în România începând cu anul 2010. 

Legea cu privire la aceste două sărbători a fost aprobată de Senatul României în luna iunie 2009 la o 

inițiativă a Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA) și a unui grup de parlamentari români. 

Pe 29 septembrie 2009, legea a fost dezbătută și aprobată în Camera Deputaților, iar astfel, în mai 

2010, a fost sărbătorită oficial pentru prima dată în România. De atunci, Ziua Mamei se sărbătorește 

în România în prima duminică a lunii mai. 

Chiar dacă Ziua Mamei nu se celebrează pe tot globul în aceeași zi, semnificația este comună 

tuturor țărilor și diferă,în mod clar, de cea a Zilei Internaționale a Femeilor. De Ziua Mamei o onorăm 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Femeii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Tat%C4%83lui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Senatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=TATA&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Deputa%C8%9Bilor
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pe cea care ne-a dat viață și apreciem dragostea și ajutorul oferit, iar de Ziua Femeii recunoaștem 

realizările femeilor de pretutindeni, indiferent de naționalitate sau statut.  

Este evident că fiecare popor sărbătorește în felul său. Însă, emoția și iubirea aduc laolaltă 

familiile oriunde pe glob. Trebuie să ne prețuim mamele. Ne dedică tot timpul lor încă din ziua în care 

ne naștem. Sunt alături de noi la tot pasul și ne încurajează fiecare decizie. 

Așa că nu uita să-ți sărbătorești mama de două ori anul acesta: o dată cu un cosulet cu flori 

de primavară, ca s-o feliciți pentru toate reușitele ei, și o dată cu niște flori de mulțumire, ca să-i 

transmiți admirația și recunoștința ta pentru tot ce a făcut pentru tine.  

Iubiți-vă mamele, astăzi și în fiecare zi! 

Paiu Ionuț 
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Pál Enikő-Hajnalka 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34, STRUCTURA G.P.P. NR. 48, ORADEA, JUD. BIHOR 

CADRU DIDACTIC: Pál Enikő-Hajnalka 

GRUPA: Mică „Rază de soare” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ghiocei și mărțisoare!” 

TEMA ZILEI: „Un mărțisor pentru mama mea!” 

DOMENIU EXPERIENȚIAL: DOS – Domeniul om și societate 

MODALITATE DE REALIZARE: Activitate practică 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi 

DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Prima data am purtat o discuție cu preșcolarii pe tema „Mărțișorul simbolul primăverii”: ce 

este și cui se oferă. După aceea copii au dorit și ei să confecționeze un mărțisor pentru mama. Am 

prezentat modelul, materialele necesare și pașii de lucru pentru realizarea mărtișorului. Cu ajutorul 

perforatorului am realizat flori, fluturi, frunze, după care fiecare copil și-a ales un model din care 

ulterior și-a realizat propriul mărțișor, iar pe spatele inimoarei au lipit și o bucățică de magnet.  

Mamele au fost foarte încântate, cu siguranță vor avea o primăvară frumoasă, cu multe bucurii! 
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PANTAZ ALIONA 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA NR. 234  

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PANTAZ ALIONA 

GRUPA MARE 5 “ALBINUȚELE VESELE” 

TEMA ACTIVITĂȚII: “TABLOU CU LALELE PENTRU MAMA” 

MIJLOC DE REALIZARE: PICTURĂ 

MATERIALE NECESARE: Tablă, videoproiector, carton colorat, planșete 

pentru pictură, acuarele, pensule, furculițe de plastic. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În cadrul activității de pictură am stimulat preșcolarii să realizăm un tablou pentru mămici. 

Pornind de la faptul că mamelor le plac florile, vom picta un “Tablou cu lalele pentru mama”. 

Mai întâi am discutat cu preșcolarii despre ziua de 8 martie și despre dragostea pentru 

mame, apoi le-am prezentat tabloul model și le-am propus să pictăm și noi un asemenea cadou 

pentru mămici. Copiii au fost foarte entuziasmați și așteptau cu nerăbadare să picteze. 

Am distribuit fiecărui copil materialele necesare pentru pictură și   am intuit împreună 

materialele primite. le-am explicat că florile lalelelor le vom face prin amprentare cu furculița. 

După ce am demonstrat modul de lucru copiilor, aceștia au început să picteze un “Tablou cu 

lalele pentru mama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți preșcolarii au fost încântați să realizeze pentru mămici și s-au străduit să picteze cât mai 

bine, astfel încât lucrarile să aibă un aspect estetic plăcut. 

Copiii erau nerăbdători să ofere surprizele mămicilor și 
să le fure un pupic. 

 

 

TEMA ACTIVITĂŢII:  MAMA MEA, O PRIMǍVARǍ 
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Pantea Daniela 
 

CLASA  a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar  Pantea Daniela 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 27 Timişoara 

Tipul activităţii: activitate integrată(  AVAP,Muzică și mișcare) 

Obiective operaţionale: 

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

• Să conștientizeze cântarea vocală și de grup 

• Să cânte corect cântecele despre mama; 

• Să respecte etapele de lucru stabilite la pictura pe sticlă; 

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

• Să aplice tehnicile de lucru necesare pentru realizarea lucrărilor; 

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

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

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

sticlă, acuarelă 

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

          Elevii vor asculta ”Povestea mărțișorului”  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 lemn pe care elevii le vordesena și le vor colora 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. 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

392 
 

 

 

  



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

393 
 

 

Paraschiv Mariana-Graţiela 
 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Miresme de flori, pentru mama” 

GRUPA: Mare ,,Licuricii” 

CADRU DIDACTIC: Paraschiv Mariana-Graţiela 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grǎdiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunatǎ”  Mediaş 

Motto: ,,Iubirea unei mame este mai frumoasǎ decât orice floare proaspǎtǎ” (Debashis Mridha) 

Pentru tine…mama 

Pentru tine am cules                  Pentru tine - ghiocei           

Mama mea, narcise,                  Pace şi-mplinire, 

Pentru tine am ales                    Inima-n iubirea ei, 

Un buchet de vise.                     Plinǎ de simţire 

Scopul activitǎţilor: 

- Cultivarea sentimentelor de dragoste, ataşament şi generozitate faţǎ de mama; 

- Dezvoltarea sentimentelor de admiraţie şi preţuire faţǎ de cele mai gingaşe fiinţe. 

Desfǎşurarea activitǎţilor: 

Activitǎţile desfǎşurate ȋn zilele de 1 şi 8 Martie au avut o ȋncǎrcǎturǎ emoţionalǎ deosebitǎ. 

În debutul acestor activitǎţi s-au discutat aspecte generale despre primii vestotori ai primǎverii, 

precizându-se schimbǎrile apǎrute ȋn naturǎ şi amintindu-se ȋn mod special cǎ ȋn acest anotimp 

sǎrbǎtorim Mǎrţişorul – 1 Martie şi Ziua Mamei (Femeii) - 8 Martie. 

În ziua de 1 Martie am prezentat preşcolarilor ,,Legenda Mǎrţişorului”, folosind personajele 

sub forma unor siluete, apoi cu mânuţele hǎrnicuţe şi dibǎcie, am confecţionat mǎrţişoare pentru 

mǎmici şi bunicuţe. 

Mǎţişoarele au fost realizate prin tehinici de lucru cunoscute, precum decupare, lipire, iar şnurul 

mǎrţişorului s-a executat prin tehnica de rǎsucire, utilizând şnur alb şi roşu. 

În data de 8 Martie, preşcolarii entuziasmaţi au pregǎtit multe surprize pentru mǎmici. În 

prima parte a zilei au colorat şi decorat diplome ,,cu dragoste” pentru mǎmici şi au realizat un coşuleţ 

cu flori colorate şi parfumate, care au fost dǎruite cu tot sufletul şi dragostea, mamelor. 

Surprizele au continuat prin desfǎşurarea unui moment artistic deosebit, ȋn cadrul cǎruia 

copilaşii au recitat poezii, au interpretat cântece şi au dansat graţios, folosind eşarfe roşii şi albe, 

pentru a le arǎta mamelor recunoştinţa şi aprecierea. Sala de grupǎ a fost decorate de sǎrbǎtoare, 

preşcolarii au fost costumaţi conform temei, iar serbarea a fost filmatǎ şi transmisǎ mamelor. 
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SURPRIZE DIN SUFLET PENTRU MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

395 
 

 

Pascaru Florina-Paula 
 

Mama, ființa cea mai dragă 

 

De când ne naștem și până devenim maturi, oameni capabili să se descurce în viață, mama se 

află permanent alături de noi. Mama reprezintă elementul central din viața noastră, care ne este 

alături atât în momentele cele mai plăcute, cât și cele mai puțin plăcute.  

Nu trebuie să le demonstrăm mamelor cât de mult le prețuim doar cu ocazia anumitor 

evenimente, ci zi de zi, în orice moment. Trebuie să ne iubim mamele și să le arătăm acest lucru, cât 

putem și sunt încă lângă noi. Mamele trebuie să știe cât de mult le iubim și cât de speciale sunt 

pentru noi, apreciindu-le pentru tot ce fac, pentru că o fac cu dragoste.  

Charley Benetto spunea: „Când îți privești mama, privești cea mai pură iubire pe care o vei 

cunoaște vreodată”. Singura iubire pură și adevărată este cea primită de la mama. Ea este singura 

persoană care îți va fi alături întotdeauna, indiferent de orice.  

De aceea, este bine să ne învățăm elevii, să-și prețuiască mamele, să le iubească, să le 

respecte și să le înțeleagă. Toate acestea se învață încă de cum pășeșc pe ușa grădiniței sau școlii 

primare, prin discuțiile de zi cu zi cu educatorul sau învățătorul, prin realizarea unor activități în care 

tema centrală să fie „mama”.  

Elevii clasei a IV-a, de la Școala Primară Nr.1 Furcenii Vechi, Structură a Școlii Gimnaziale 

“General Dumitru Dămăceanu”, comuna Cosmești, județul Galați, s-au gândit să realizeze pentru 

mamele lor o mică surpriză pentru ziua de 8 Martie, prin care să le arate cât de mult le iubesc. Prin 

urmare, elevii au realizat felicitări în formă de inimioară, la care au atașat și fotografiile mamelor, 

însoțite de mesaje scrise din suflet, pentru ele. Pe lângă aceste felicitări, elevii au realizat și câte un 

tablou folosind fetru, cu ajutorul căruia au confecționat floricele. Toată activitatea s-a desfășurat într-

un cadru plăcut, acompaniat de un cântecel iubit de toți copiii: “Mama”. 

 

                                                           Prof. înv. primar, Pascaru Florina-Paula 

Școala Primară Nr.1 Furcenii Vechi, Structură a Școlii Gimnaziale „General Dumitru Dămăceanu”, 

Cosmești, județul Galați 
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Pașca Camelia 
 

PROIECT DIDACTIC 
Pașca Camelia 

Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” , Biled, jud. Timiș 

 
DATA: 08.03.2022 

CLASA: Pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare  – hârtia 

TITLUL LECŢIEI: Felicitare pentru mama! 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL LECȚIEI:  * cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și  

                                      ustensile; 

*dezvoltarea deprinderilor și priceperilor de utilizare corectă a    tehnicilor 

de lucru, în vederea realizării unor lucrări din hârtie;                                    

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

      O1: să prezinte caracteristicile anotimpului primăvara; 

      O2: să descrie materialele de lucru folosite şi utilizarea lor; 

O3: să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 

O4: să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru; 

O5: să asambleze lipind corect  pentru a obţine produsul final; 

O6: să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, instructajul, demonstraţia, 

exerciţiul, lucrare practică, brainstorming; 

 

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

• informativ-demonstrative: modelul învăţătoarei (produsul model), planşă cu etapele de lucru, 

calculator, carton colorat cu tulpinile lalelor,carton colorat cu ghivece de flori, poezie pentru 

mama, inimioară de hârtie, foarfece, lipici, scobitoare ;                                                                                                                                                          

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală; 
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RESURSE UMANE: 17 elevi 

RESURSE TEMPORALE: 100 minute(la clasa pregătitoare această lucrare se realizează timp de 2 ore) 

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2004; 

- Lucian Ştefan, Gabriela Dorobanţu – Ghid metodic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor 

de predare- învăţare- evaluare, Ed Aramis 

- Predarea educaţiei tehnologice la clasele I- IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2019; 

 

Rezultate obținute: 
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Patraș Irina 
 

Mama, fiinţa cea mai dragă 

Educatoare Patraș Irina 
Grădiniţa cu program normal, nr. 8, Huși 

 
 

Mama e cel dintâi cuvânt rostit, e iubire pe pământ. Fiecare copil își preţuiește mama și nu 

poate trăi fără ea. În braţele ei se simte cel mai bine, ea e cea care îi alină durerea și îi alungă 

tristeţea în momentele grele. 

În fiecare an, pe data de 8 martie vine ziua mult așteptată în care o sărbătorim pe cea mai 

dragă fiinţă de pe acest pământ și anume pe MAMA. Cu acest prilej împreună cu copiii din grupa 

mea, voi pregăti o mică surpriză mămicilor. Dată fiind situaţia actuală care nu permite accesul 

persoanelor în grădiniţă, eu voi filma câteva momente. Ziua va începe cu discuţii referitoare la ceea 

ce sărbătorim și cât de importantă e pentru noi cea care  ne-a dat viaţă. Vom continua cu realizarea 

unei felicitări pentru mama, voi explica copiilor pas cu pas modul de creare al acesteia,  voi observa și 

ajuta dacă va fi necesar. Îi voi încuraja totodată, spunându-le că trebuie să fie atenţi și să realizeze 

cea mai frumoasă felicitare pentru mămica lor. După finalizarea acestora, vom continua cu câteva 

poezii și cântece dedicate acestui eveniment minunat din an. Nu numai odată pe an o sărbătorim pe 

mama, ci în fiecare zi prin modul în care ne comportăm, printr-o îmbrăţișare, printr-un zâmbet, 

printr-un cuvânt magic: te iubesc. Ea e cea care ne ghidează în viaţă, ne iubește fără măsură, ne 

încurajează și ar face orice numai ca să ne fie bine.  Așa cum orice frunză se află ocrotită în copacul ei, 

orice rază dorește să știe că soarele o are în grijă, orice copil își dorește mama alături. 

Mama este fiinţa căreia îi suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulţumim pentru faptul că 

ne-a adus pe lume și 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 și tot ceea ce 

vom avea, viitorul, prezentul și trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem 

alături în clipe grele. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de povești frumoase, copilăria 

cu toate tainele ei sunt strâns legate de aceeași persoană care descrisă cu ajutorul cuvintelor pare 

ireală. Ochii ca niște lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu 

după o ploaie caldă de vară alcătuiesc figura drăguţă a mamei. Orice copil, orice fiu vede în mama lui 

o fiinţă măreaţă, puternică precum o stâncă în marea învolburată și totuși, în același timp, o fire 

blândă, o zână ce a coborât din tărâmul basmelor pentru a fi alături de noi.  

Ce copil orfan nu-și dorește ca în luna martie, lună dedicată în special al mamelor, să aibă pe 

cine să iubească, să aibă cui să spună,: La multi ani!, să-i dea un mărţișor făcut de mânuţele lui. Așa 
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că noi, în bucuria noastră, în luna martie trebuie să ne amintim și de acei copii care nu pot spune 

mamă nimănui si nu pot simţi iubirea ce o poate oferi această fiinţă. 

Mama, cel dintâi cuvânt 

Mama cel dintâi cuvânt rostit 
Nimic nu-i are egal pe pământ 
Este cea mai importantă fiinţă 
Cea mai dragă, cea mai scumpă. 
 
Are ochi ca două mărgele,  
Buzele roșii ca două cireșele, 
Faţa-i albă și ovală, 
Chipul bland, voce domoală. 
 
În braţele mamei e cel mai bine, 
Atunci când tristeţea sau boala vine, 
Mama-i cea ce ne-ntărește, 
Ea ne iartă, ne iubește. 
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Paulescu Anișoara 
 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Inimioare, mărțișoare” 

GRUPA: Mică 

CADRU DIDACTIC: Prof. Paulescu Anișoara 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 - Timişoara 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: frontală 

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

practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să așeze corect inimioarele din hârtie; 

• Să lipească corect toate inimioarele; 

• Să lucreze cu acuratețe; 

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

MATERIAL DIDACTIC: inimioare din hârtie colorată roșie; hârtie suport galbenă cu codițe verzi 

desenate; bilețel de hârtie albă cu înscrisul ”1 Martie”, șnur de mărțișor, lipici, șervețele umede, 

planșete. 

DURATA: 20 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 –confecționare - lipire: „Inimioare, mărțișoare”; 
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; Morișca; 
d) Explicarea și demonstrarea: Li se explică copiilor modul de execuție a lucrării, concomitent cu 

demonstrarea tuturor pașilor; 
e) Executarea temei de către copii: Copiii lipesc inimioarele din hârtie roșie în vârful codițelor 

desenate, după explicația și demonstrația educatoarei, obținând un buchet de inimioare 
pentru mama; educatoarea capsează șnurul mărțișorului pe fiecare lucrare; 

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

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

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

grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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Păun Tatiana 
EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE 

 

Pentru unii, cel dintâi cuvânt a fost „mama”, pentru alții ,,tata”. 

În această perioadă am hotărât să desfășor la clasă un proiect-concurs, integrând mai multe 

discipline (DP, MEM, CLR, MM, AVAP) cu titlul „Eu și familia mea”. 

Activitățile și obiectivele stabilite au fost: 

- cunoașterea originilor familiei, alcătuind, împreună cu părinții arborele genealogic; 

- crearea unor mici texte literare cu tema „Mama mea” sau „Tatăl meu”; 

- confecționarea felicitărilor ce vor constitui cadoul pentru mama cu ocazia Zilei Internaționale 

a Femeii; 

- crearea unor versuri pentru a realiza „Culegerea de cântece a clasei a II-a B”; 

- fișe de lucru cu tema „Mama mea e specială!"; 

- expunerea lucrărilor și premierea lor; expedierea către familie. 

        Educație înseamnă formare, creștere, dezvoltare, evoluție, pregătire pentru viață … sensurile 

derivă din planurile multiple în care se manifestă educația. 

        Între factorii educației, familia are rol prioritar. Acest motiv l-a determinat pe Loisel să afirme ca 

„pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai de preț pe lume - omul de caracter”. 

        În procesul educativ, părinții trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă și individuale ale 

copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii, care o 

diferențiază pe cea precedenta de următoarea. 

      După naștere, în viața copilului intervin transformări atât din punct de vedere fizic cât și psihic. 

Sub influența condițiilor de viață ca și a educației, el poate fi modelat. Organismul are o mare putere 

de creștere și dezvoltare fiind și foarte maleabil. Ca urmare, acțiunile educative exercitate de părinți 

trebuie să fie raționale și continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea psihică a copilului se 

realizează în strânsă legătură cu dezvoltarea sa fizică. 

       Specialiștii afirmă faptul că procesul de dezvoltare nu trebuie înțeles ca o adăugire la ceea ce a 

fost la naștere, ci ca o transformare calitativă ce se realizează pe măsură ce organismul copilului 

creste. În funcție de caracteristicile anatomo-fiziologice, părinții pot folosi metode și procedee 

educative adecvate fiecărui copil, ei pot contribui la dezvoltarea personalității acestuia. Până la vârsta 

de 3 ani părinții constituie primul exemplu, unicul model de viața, de comportare, cu cea mai mare 

influență asupra copilului. 

     A.S Makarenko a acordat o importanță deosebită puterii exemplului pe care familia îl are în 

educație. „Bazele educației se pun până la 5 ani - spunea el - ceea ce ați făcut până la 5 ani reprezintă 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

404 
 

 

90 % din întregul proces educativ; după aceea educația omului continuă, prelucrarea omului 

continuă, dar în general, voi începeți să gustați roadele căci florile pe care le-ați îngrijit au fost până la 

5 ani”. 

        Cadrele didactice pot încerca să cunoască familiile copiilor, condițiile de viață, regimul de 

activitate și odihna, raportul dintre părinți, părinți-copii precum și climatul familial în general. 

Totodată, prin discuții și activități școlare și extrașcolare, își pot aduce aportul în conștientizarea 

părinților, a familiilor în general, de rolul și importanța pe care le au în formarea propriilor copii. 

Copiii nu au nevoie numai de mâncare și îmbrăcăminte, ci și de afecțiune din partea părinților. 

Trebuie să le fie exemplu prin toate activitățile desfășurate, să fie înțelegători și preocupați de ei, de 

ceea ce fac.  

     Întâlnim copii ai căror părinți sunt inconsecvenți în exercitarea influențelor educative - uneori prea 

indulgenți, alteori prea exigenți, față de comportamentul copiilor – făcând să apară manifestări 

violente ale acestora, legate mai ales de satisfacerea unor trebuințe organice. Prin încurajarea de a 

frecventa continuu școala și printr-o bună colaborare cu familia reușim să înlăturăm aceste 

manifestări negative. 

     Câtă dăruire și dragoste pune o mamă în fiecare gest, când îl privește, îl îngrijește, îl sprijină când îi 

este greu, îl ajută să aibă încredere în sine! Unde se face educația cu dragoste, cu înțelegere, cu 

încredere, acolo crește un om responsabil, capabil să-și asume sarcini, să le îndeplinească, să se 

bucure alături de colegi de reușite dar să și lupte pentru depășirea obstacolelor. Atunci când un copil 

se simte iubit cu adevărat de părinții lui (sau cel puțin de unul dintre ei), el are încredere în sine, se 

iubește, se respectă și se prețuiește pe sine și pe ceilalți oameni, are încredere în oameni și în lume și 

face alegeri sănătoase pentru el. 

       Grădinița, mai târziu școala, continuă, adaugă, dirijează activitățile copiilor și ale părinților pentru 

a forma comportamentele pozitive, pentru a dezvolta capacitățile necesare învățării pe tot parcursul 

vieții.  

      Exemplele de dragoste de comportare delicată și de respect îi fac pe copii să nutrească la rândul 

lor dragoste și respect față de frați și mai târziu față de colegi. 

     Teoriile pedagogice și practicile educaționale menționează că noțiunea de dragoste nu poate fi 

gândită decât împreună cu noțiunea de exigență. Actul pedagogic fie în școală, fie în familie, 

evoluează pe cadranul dragoste – exigență, iubire – respect, autoritate – încredere.  

 

Prof. Păun Tatiana 

Colegiul Național de Muzică George Enescu 

București, Sector 1 
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Activitățile în fotografii: 
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Penu Mariana - Carmen 

 

„Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este o mamă.” 

Grigore Vieru 

TEMA ACTIVITĂŢII: “LA MULTI ANI, IUBIT Ǎ  MAMǍ !” 

CLASA : a III -a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Penu Mariana - Carmen 

 UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “ Grigore Moisil” Ulmeni, Calarasi 

 Tipul activităţii: activitate integrată: CLR, AVAP 

DURATA PROIECTULUI: 1-8 martie 2022  

Obiective operaţionale:  

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

❖ Să recite şi să interpreteze  poezii si cântece despre mama;  

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

❖ Să aplice tehnicile de lucru necesare pentru realizarea felicitarii prin tehnica quilling;  

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

 Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstratia 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: activitatea se realizeaza in perioada 1-8 martie in mai multe etape: 

➢ Se discută despre caracteristicile anotimpului primăvara, despre sărbătorile acestui anotimp: 

mărțişor  (Legenda Mărțişorului)   , Ziua Mamei ( lectura “Mama mea”); 

➢ Se prezintă modele de mărțişoare din lemn pe care elevii le vor picta după bunul plac şi le vor 

oferi mamei în dar de 1 Martie; 

➢ Se realizeaza felicitari prin tehnica quilling( rularea benzilor de hartie pentru  a realiza  

modele decorative) sip e care le vor oferi mamelor de 8 Martie; 

➢ Se prezinta programul artistic “La multi ani, iubita mama!” pentru mamele prezente la 

serbare sau in online; 

➢ Se ofera mamelor darurile pregatite si o diploma de “Cea mai buna mama”. 

   

Lucrarile realizate de elevi (martisoare, felicitari, diploma)  au fost expuse in cadrul expozitiei, 

apoi au fost daruite mamelor/bunicilor, alaturi de calde urari.  
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„O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni.” 

Cardinal Mermillod 
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Petcu Larisa 
 

Orientarea în carieră în domeniul Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 

                                                      Petcu Larisa-Scoala Gimnaziala Manolache Costache Epureanu Barlad 
 

Orientarea în carieră reprezintă o activitate care trebuie să debuteze cât mai timpuriu, ideal, 

în primele etape din educația oricărui individ. Această activitate complexă este formată la rândul 

său din trei componente de bază: informare, consiliere și educație în vederea carierei. Printr-o 

orientare adecvată fiecare persoană se va dezvolta personal și va achiziționa un set adecvat de 

cunoștințe și abilități care să îi permită un management corespunzător al carierei. 

Fiecare absolvent de facultate va trebui să fie îndrumat și consiliat corespunzător în acest 

sens insistându-se și pe un proces de planificare al carierei. Procesul de planificare are la bază 

autocunoașterea individului, explorarea posibilităților referitoare la viitoarea profesie, decizia de a se 

orienta pentru o anumită profesie, căutarea activă a unui loc de muncă, angajarea propriu-zisă și 

dezvoltarea carierei. 

Profesiunile corespunzătoare domeniului aferent programului de studii Contabilitate și 

Informatică de Gestiune necesită o serie de calități și aptitudini specifice precum : răbdare, 

meticulozitate, atenție la detalii, pasiune pentru cifre, adaptabilitate, dorința de perfecționare și 

învățare continuă etc. 

De asemenea profesiunile contabile necesita o conectare continua si responsabila la 

normele juridice in domeniu, capacitatea de a efectua operațiuni repetitive , de rutina, posibilitatea 

de a opera uneori in condiții de presiune cu un volum mare de informații. De asemenea, un bun 

contabil va da dovada de o foarte dezvoltată capacitate de concentrare precum și de organizare a 

diferitelor activități curente. Deși activitatea de bază pare a fi una statică, de birou, de multe ori 

contabili trebuie să dea dovadă și de excelente capacități de comunicare cu clienții sau persoanele 

din managementul superior, de fiecare dată când este necesară explicarea corespunzătoare a 

operațiunilor contabile efectuate, care pentru ne-specialiști pot părea complicate. 

Un alt element care trebuie dezvoltat în cariera unui specialist contabil se referă la 

capacitatea acestuia de a respecta termenele asumate nu numai în interiorul organizației ci și în 

relația cu terții (instituții ale statului, administrația financiară, clienți etc). 

În ultimii ani, o dată cu dezvoltarea impetuoasă a tehnologiei informației, persoanele care 

doresc să se angajeze in domeniul contabil trebuie de asemenea să dețină excelente abilități de lucru 

cu pachetul Microsoft Office, precum și cu alte programe de gestionare a bazelor de date, facturilor 

sau după caz programe specifice de contabilitate, acreditate la nivelul pieței. De asemenea, 

pentru operațiunile contabile specifice firmelor mari sau multinaționalelor se impune un nivel cel 

puțin mediu de cunoaștere al limbii engleze. 

Cerințele pieței forței de muncă din România, s-au cristalizat și în domeniul contabil, astfel că 

după 25 de ani de economie de piață, majoritatea angajatorilor cer din partea specialiștilor 

contabili, indiferent de experiență sau vârstă, corectitudine, obiectivitate, capacitatea de a respecta 

confidențialitatea informațiilor, dorința de a fi mereu informat cu ultimele noutăți în domeniu, de a-

și actualiza cunoștințele, posibilitatea de a utiliza în mod corespunzător documentele contabile și 

modalitatea de completare a acestora. 
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Putem observa din cele prezentate până acum ca meseria de contabil reprezintă o 

profesiune cu cerințe multiple având un caracter practic deosebit de accentuat comparativ cu alte 

profesii economice. De aceea, implicarea studenților in activități practice, într-un cadru organizat, 

încă de pe băncile facultății devine o necesitate în mediul competițional din prezent. 

Extrem de binevenită este și implicarea în cadrul unor asociații studențești specifice domeniului 

contabil, precum Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG), ASER 

(Asociaţia Studenţilor Economişti din România) etc. Acest lucru poate aduce o serie de oportunități 

precum stagii de practică și internship prin intermediul asociațiilor respective, mentorat din partea 

studenților mai în vârsta sau a absolvenților din domeniu, posibilitatea de identificare mai ușoară a 

unor posturi vacante etc. 

O altă preocupare extrem de utilă în timpul facultății este reprezentată de implicarea în cât 

mai multe acțiuni de voluntariat împletite cu activitatea de practică, activități care pot dezvolta 

responsabilitatea, atenția la detalii, capacitatea de a face față termenelor, capacitatea de muncă 

în echipă, etc. Pentru implicarea în diverse activități poate fi foarte util, pe lingă organizațiile 

enumerate si Clubul Tinerilor Experți Contabili, entitate legata in mod direct de CECCAR (Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), cea mai importantă instituție care apără 

interesele, elaborează normele de conduită pentru practicanţii meseriei, organizează sesiuni de 

formare, validează competenţele din domeniu în tara noastră. 

Competențele și abilitățile necesare pentru meseria de contabil se vor centra pe: 

- Cunoștințe avansate in ceea ce privește înregistrarea operațiunilor economice in 

contabilitatea unei organizații 

- Capacitatea de a utiliza resursele informatice in domeniul financiar-contabil 

- Abilitatea de a prelucra corect informațiile in vederea întocmirii de rapoarte financiar-

contabile sau fiscale 

- Capacitatea de a determina si interpreta indicatorii economico-financiari 

- Capacitate de integrare in echipe de lucru dinamice 

- Abilitați de comunicare 

- Capacitatea de sinteză a informațiilor 

Toate aceste competențe trebuiesc dezvoltate și evaluate corespunzător încă din timpul 

studiilor de specialitate, ceea ce implică angrenarea studenților de la programul de studii 

contabilitate în activități practice care să reproducă situațiile decizionale reale specifice meseriei 

de contabil. 
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Petraru Diana 
 

Prof. înv. preșcolar Petraru Diana  

 Unitatea Școlară: Școala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”  

                               GPN Udești, județul Suceava 

 Tema activității: „Cel mai frumos dar”  

Mama!  Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment de dragoste și recunoștință ne învăluie sufletul și un 

chip drag ne apare în fata ochilor atunci când îl rostim ! Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt,  

copilăria cu toate tainele ei sunt strâns legate de aceeași persoana care descrisă cu ajutorul 

cuvintelor pare ireală.  Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect profund, căreia îi 

mulțumim pentru faptul ca ne-a adus pe lume și că a contribuit la existența noastră, dăruindu-ne cel 

mai frumos cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă: viața. Tot ceea ce avem și tot ceea ce 

vom avea, viitorul, prezentul și trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem 

alături în clipe grele. O privire caldă și ocrotitoare ne urmărește fiecare pas al vieții, cu sfaturi bune la 

momentele potrivite de cumpănă și greutate din viața. Mama-este ființa cea mai draga a oricărui om.   

,,Cel mai frumos dar” de Mihnea Moisescu - povestea educatoarei  

,,Flori pentru mama” - pictură  

Scop: dezvoltarea capacității de a se concentra și de a asculta cu atenție o poveste; stimularea 

exprimării orale corecte și coerente; stimularea și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii 

noi: dar, minunat, ciugulească, firimituri, morocănoasă, cumpănă, fâșie de cer, etc. 

 Obiective:  

-să audieze cu atenție povestirea, să rețină ideile acesteia și să demonstreze că a înțeles-o; 

 -să redea conținutul povestirii pe baza imaginilor, în succesiunea desfășurării evenimentelor; 

-să desprindă mesajul şi să exprime prin cuvinte stările emoționale provocate de întâmplările 

povestite;  

-să rețină expresiile ritmate în concordanță cu mesajul transmis: „prietenă micuță te-aș ruga să mă 

ajuți”; „mare puternică„ etc.  

-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție; 

 Așezați în semicerc, copiii au audiat povestea ,,Cel mai frumos dar” de Mihnea Moisescu, apoi au 

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

frumos dar, preșcolarii s-au așezat la măsuțe și cu mare drag și responsabilitate au pictat flori pentru 

mamele lor. Aceștia au lucrat cu drag pentru ziua mamei, realizând niște lucrări foarte frumoase ce 

au fost decorate după inspirația și plăcerea lor.  Sărbătorirea acestei zile îi face pe copii să-și 

aprecieze și să-și iubească mai mult mămicile. 
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PETRE CORINA  MĂDĂLINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII : MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT 

 CLASA\ GRUPA : III B 

CADRU DIDACTIC : PETRE CORINA  MĂDĂLINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49 BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

Ultimele două săptămâni ale lunii februarie și prima săptămână a lunii martie au fost desfășurate 

activități cu titlul  „Mama, ființa cea mai dragă”, iar ziua de 

 8 Martie a fost dedicată în întregime ființei celei mai dragi din lume. 

La MM elevii  au învățat și interpretat cântecele’’ Un cuvânt:  Mama ”și” Cântecul mărțișorului” . 

La Limba și literatura română,   elevii au prezentat creații proprii dedicate mamei . Au compus texte 

creative în care au descris ființa cea mai dragă pe care le-au citit în fața clasei , urmând să le ofere 

apoi mamei. 

La AVAP au realizat o pictură pe carton pânzat cu tema :Forma spontană și subiectul   Păsări 

primăvara , tablou pe care apoi l-au dăruit mamei .  

De 1 martie, la ora de AVAP, elevii au pictat mărțișoare pe lemn pentru a le oferi mamelor.  

La sfărșitul zilei , am organizat o expoziție cu lucrările copiilor și un mic moment artistic pe care l-am 

înregistrat și apoi l-am trimis  mămicilor pe grupul de whatsap. 

SCOPUL : 

Dezvoltarea și valorificarea sentimentelor față de mama , ființa care le-a dat viață; 

Dezvoltarea gustului estetic și a sensibilității artistice; 

Valorificarea potențialului artistic;  

OBIECTIVE : 

Să compună scurte creații  artistice dedicate mamei; 

Să interpreteze diferite căntece respectând linia melodică , versurile și ritmul ; 

Să realizeze lucrări plastice respectănd tema și subiectul propus; 

 

DISCIPLINE IMPLICATE : 

CLR, MM , AVAP. 
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Petre Mihaela Cristina 
 

CEA MAI SCUMPĂ DE PE LUME 

 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,Pentru tine,mamă dragă!” 

CLASA/GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preșc.- Petre Mihaela Cristina 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița PN/PP Marshmallow Ploiești 

SCOPUL: Această activitate are ca scop implicarea copiilor în diverse activități artistico-plastice ce au 

ca scop exprimarea sentimentelor de dragoste și apreciere față de mama. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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

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

într-un alt context, decât cel familial. De asemenea, reprezintă un bun prilej pentru părinți de a se 

cunoaște între ei și de a comunica. Căldura raporturilor dintre părinți şi educatoare, încrederea şi 

respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informații - pentru care trebuie să găsim întotdeauna 

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

Întâlnirea cu părinţii, în special cu mămicile de la grupa mijlocie „Florilor”, a debutat cu 

câteva cântecele dedicate mamei, care mai apoi au fost urmate de „declaraţiile de dragoste” făcute 

de către fiecare copil mamei sale. Momentul a fost încărcat de multă emoţie, lacrimi de bucurie şi 

multă iubire. A urmat prezentarea „Și mama a fost la grădiniță”, mămicile ne-au adus poze și ne-au 

povestit ce faceau la grădiniță.  
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După realizarea primei părţi a întâlnirii, fiecare pui s-a aşezat lângă mămica lui, pentru a 

realiza împreună „Colierul mamei” din tot felul de flori decupate de ei. Fiecare copil a dăruit mămicii 

sale o ciocolată decorată „Mom is  my superhero” confecţionată de mânuţele lui harnice.  

Iar la sfârșitul întâlnirii mămicile au admirat expoziția „Cea mai scumpă de pe lume” 

LA MULȚI ANI, DRAGI MĂMICI! 
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Petrea Mioara Daniela 
 

Activități pe domenii experiențiale 

 

I. Tema activității: ,,Daruri pentru mama” 

Domenii experiențiale: DLC- Domeniul Limbă și Comunicare,  

Forma de realizare: frontal, individual,  

Scopul activității: dezvoltarea creativității limbajului oral; stimularea exprimării 

sentimentelor pozitive față de cei din jur;  

 Obiective operaționale: 

• Să asculte cu atenție conținutul poveștii; 

• Să discute despre personajele din poveste; 

• Să indentifice comportamentele pozitive și negative observate la personajele din 

poveste; 

• Să se exprime prin stări emoționale provocate de întâmplările povestirii 

• să desprindă învățătura poveștii; 

 Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, repovestire, turul galeriei; 

 Material didactic: povestea ,,Cadoul Danielei”, imagini din poveste; 

 

II.Tema activității: ,,Daruri  pentru mama” 

Domenii experiențiale: DOS- Activitate Practica – decorare “Eșarfa mamei” 

Forma de realizare: frontal;  

Scopul activității: dezvoltarea simțului estetic și creativ  

 Competențe operaționale: 

• Să numească materialele puse la dipoziție; 

• Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate; 

• Să aprecieze lucrarea proprie și a celorlalți colegi; 

 Metode și procedee: conversația, explicația,  

Material didactic: eșarfă, floricele, fluturași, inimioare,lipici; 

 

Mama este persoana cea mai apropiată sufletului nostru,  este iubirea necondiționată, de 

aceea am așternut câteva versuri : 
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Mama…. 

 

Mama, e raza blândă de soare- 

Ce risipește norii când apare. 

Mama…e roua din zori, 

Ce strălucește în mii de culori; 

Mama…e vântul ce suflă cu putere, 

Orice grijă, frică, durere. 

Mama…e ploaia caldă de vară- 

Ce răcorește pământul la ceas de seară 

Mama, e primăvara,  

Ce trezește la viață- ntreaga natură 

Și o pictează, în nuanțe de iubire- 

Adună buchete cu amintiri nemuritoare, 

Păstrate cu sfințenie, în cufărul inimii tale. 

                                                                      

 

                                                                           Prof. Petrea Mioara Daniela 

                                                                           Grădinița cu P.N Nr 14 Galați  
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Petrea Silvia Gianina 

 

Prof. înv. preșc: Petrea Silvia Gianina 

G.P.P Nr. 4, Buzău 

 

Grupa mare “Buburuzele” de la Grădința cu Program Prelungit Nr.4 a pregătit o surpriza mămicilor cu 

prilejul Zilei Internaționale a Femeii. Copiii au purtat costumele de buburuze în această zi, au învățat 

poezia “Chipul mamei” de Lucia Muntean și cântecul “Mama, un cuvânt”. De asemenea, la activitatea 

practică au decorat cutii de bijuterii pentru mama, au decupat inimioare de pe șervețele, pe care le-

au lipit apoi pe capacul cutiei folosind tehnica șervețelului. Surprizele pentru mămici au fost însoțite 

de urarea „La mulți ani, mămica mea, să rămâi veșnic tânără!” 
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Petrescu Gabriela 
 

Și elevii cu CES au confecționat mărțișoare pentru persoanele dragi din viața lor 

Tema activității: ”Mama, ființa cea mai dragă!” 
Clasa: a X-a 
Cadru didactic: Petrescu Gabriela 
Unitatea școlară: CSEI ”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin 
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. Legendele ne 

amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi de rolul important pe care îl aveau micile obiecte 

considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate . Astăzi, MĂRŢIŞORUL înseamnă 

altceva …mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre noi. MĂRŢIŞOARELE ne sensibilizează pe 

toţi în fiecare an. Ele marchează începutul primăverii şi momentul în care în fiecare dintre noi se 

petrece o schimbare. 

Cu gândul de a păstra şi promova tradiţiile legate de mărţişor, în perioada 21-28 februarie, 

elevii clasei a X-a A de la CSEI ”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin, sub atenta coordonare și 

supraveghere a profesorului-educator al clasei, au confecționat mărțișoare și felicitări pe care le vor 

oferi persoanelor dragi din viața lor.Activitatea s-a derut sub forma unui ”Atelier de creație”, la care 

au participat 8 elevi cu deficiențe ușoare și grave. Această activitate de confecționare a mărțișoarelor 

și felicitărilor a fost complexă deoarece i-a provoacat pe elevi să se implice afectiv şi efectiv în 

realizarea temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 

referitoare la tema aleasă. 
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Petruse Alexandra Carla 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, 8 Martie – Ziua Internaíonală a Femeii” 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: prof.inv.primar Petruse Alexandra Carla 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
    ,, Cel mai încăpător şi mai sigur loc din lume este sufletul mamei ” 
                                                                                                           Irina Binder 
 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII:  Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la primăvară,simbolul mărțișorului,Ziua 

                                           Internațională a femeii, tradițiile începutului de primavară 

OBIECTIVE: - să conștietizeze însușirile specifice anotimpului primăvara ;                                                                                                        

                      - să cunoască semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie 

                      - să memoreze poezia  - ,, Chipul mamei ’’ de Lucia Muntean 

                      - să-şi insuşeasca cântecul ,,Cântec pentru mama” 

                      - să realizeze mărţişoare/felicitări specifice zilei de 8 Martie 

Grup ţintă: elevii clasei I  de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Perioada: 1 – 8 martie 2022 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

NR. 

Crt. 

             Activităţi propuse Nr. 

elevi 

Perioada Locul 

desfăşurării 

1 -dezvoltarea cunoştinţelor despre însuşirile 

specifice anotimpului primăvara  şi 

semnificaţia mărţişorului                                                                                   

- confecţionare  mărţişoare 

10 elevi 1 martie 2022 Sala de clasă 

2 -învăţarea cântecului ,, Cântec pentru mama ’’ 10 elevi 2 martie 2022 Sala de clasă 

3 -memorizare poezie ,, Chipul mamei ’’ de Lucia 

Muntean 

10 elevi 3 martie 2022 Sala de clasă 

4 -aprofundarea cântecului ,, Cântec pentru 

mama   ’’ 

-aprofundare poezie , Chipul mamei ’’ de Lucia 

Muntean 

10 elevi 7 martie 2022 Sala de clasă 

5 -confecţionare  felicitări  

 

10 elevi 8 martie 2021 Sala de clasă 
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Pietreanu Alexandra Mariana 
 

La mulți ani, mămica mea! 

 

Ziua de 8 martie este una dintre cele mai frumoase și emoționante zile ale primăverii. 

Preșcolarii grupei mijlocii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 45- Oradea, jud. Bihor, au pregătit 

pentru mămicile lor o expoziție pe gardul grădiniței cu o parte din surprizele pregătite pentru 

acestea.  

Copiii s-au desenat pe ei în brațele mămicilor și au confecționat o felicitare cu baloane în 

formă de inimioară. Lucrările au fost expuse de către educatoare pe gardul grădiniței pentru ca 

fiecare mămică să poată admira strădania buburuzei. Astfel fiecare trecător a putut să admire și să 

aprecieze lucrările buburuzelor noastre. La plecare fiecare copil a oferit mamei lui o felicitare cu lalea 

3D și o diplomă de „Cea mai bună mămică” desenată de fiecare buburuză în parte. 

Prof. coordonator: Pietreanu Alexandra Mariana 
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PINTI  LENUȚA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Un zâmbet, o floare, o felicitare, pentru mama mea cea iubitoare ! 

CLASA : a II-a  B 

CADRU  DIDACTIC :  PINTI  LENUȚA 

UNITATEA  ȘCOLARĂ :  Liceul  Tehnologic Telciu 

Obiective generale : 

*Informativ: îmbogățirea cunoștințelor referitoare la primăvară, simbolul mărțișorului, Ziua 
Internațională a Femeii, respectiv a mamei. 

*Formativ: dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mamă. 

*Educativ: cultivarea sensibilității artistice a elevilor . 

Obiective operaționale: 

- să realizeze mărțișoare , ca simbol al primăverii. 
- să confecționeze  lucrări /felicitări  prin care să se oglindească dragostea pentru mama. 
- să lucreze corect  și îngrijit  darurile pentru mama. 

Strategii didactice: metode și procedee- conversația, explicația , exercițiul, demonstrația, turul 
galeriei. 

                                 materiale didactice – mărțișor ghiocel: șablon ghiocel, hârtie cartonată roșie , 
creioane colorate, scoici, lipici, sclipici verde, capsator. 

                                                                - floare : polistiren, acuarele , pensule , silicon. 

                                                                -felicitare: șablon mama, hârtie cartonată roșie, foarfece, lipici , 
carioci 

                                 forme de organizare : frontal și individual. 

Evaluare: forme de evaluare: formativă ( continuă ) 

                  tehnici de evaluare : observare curentă, proba practică, autoevaluare, expoziție. 

                  instrumente de evaluare : aprecieri verbale și colective. 

Resurse: umane – 15 elevi 

                temporale: 3 ore 

                spațiale: sala de clasă 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII : 

              Activitatea s-a desfășurat în perioada 01- 08 martie 2022 cu ocazia aniversării celei mai iubite 
ființe din viața noastră ... MAMA.  

              Activitatea a început cu o prezentare PPT a zilelor  de 1 martie , respectiv de 8 martie,  pentru 
ca elevii să înțeleagă mai bine semnificația Mărțișorului și sărbătoarea Zilei Internaționale a Femeii. S- 
a trecut apoi  la confecționarea  mărțișoarelor –ghiocel, apoi  la pictarea unei flori- lalea și în cele din 
urmă  s- a confecționat felicitarea personalizată în care s-au scris mesaje de suflet pentru mama, 
ființa fără de care nu am putea exista. 
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POL CORINA VICTORIA  
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Felicitare pentru mama” 
CLASA: Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: înv.Pol Corina Victoria 
UNITATEA ȘCOLARĂ :Școala Gimnazială Ideciu de Jos,Comuna Ideciu de Jos,Jud. Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
    Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei pregătitoare, în semn de recunoștință pentru mamele lor, 

vor pregăti felicitări. 

        Lectia începe cu interpretarea cântecului ,,Un cuvânt-Mama”, apoi, prin întrebări referitoare la 
conținutul  cântecului, se ajunge la semnificația zilei de 8 Martie. Pe rând, fiecare elev şi-a descris 
mama, a explicat de ce este ea importantă pentru el și totodată și-au manifestat dorința de a-i face o 
surpriză. 
    Elevii sunt anunțați că vor realize o felicitare cu ocazia zilei de 8 Martie. 
    Se discută despre materialele pe care le au pe bănci(carton colorat, lipici, foarfecă, buline de 
diferite culori, desene cu inimioare -mamă fetiță/băiat ) și apoi se prezintă tehnicile de lucru:tăiere 
pe contur, îndoire, lipire.  
       Fiecare elev își va decupa: inimioara specifică și mesajul,,TE IUBESC,MAMA!” care vor fi lipite în 
interiorul felicitării alături de unele floricele, albinuțe,fluturași,…etc.).Pe partea din față a lucrării 
(stânga-dreapta) vor asambla buline îndoite prin suprapunere pentru a forma petalele florilor,iar 
bulinele verzi, suprapuse și ele, vor fi puse la tulpinile florilor având rolul de frunze.Lucrarea s-a 
realizat în același timp cu învațătoarea,folosindu-se următoarele metode:explicația, demonstrația, 
exemplificarea.  
      Elevii au fost atenți la explicații, la demonstrarea modului de realizare, la etapele de lucru și au 
reușit să realizeze felicitările. 
        Pe fond muzical, elevii au lucrat cu deosebită dragoste, îngrijit, fiecare dorind să-şi arate 
priceperea şi dragostea pentru mama lui într-un fel mai deosebit. 
       Obiectivele propuse pentru această activitate au fost atinse. Elevii şi-au fixat cunoştinţele  despre 
semnificația zilei de 8 Martie, au participat activ şi cu interes la activitate, au învăţat cum să ofere o 
felicitare şi cum să transmită prin lucrările artistico-plastice emoţia şi gândurile bune celor dragi.  
     Felicitările au fost dăruite mamelor în semn de mulțumire pentru grija ce le-o poartă zilnic.  
     Evaluarea lucrărilor: 
       - fotografii;  
       - expoziție cu lucrările elevilor.          
     

 

  

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

427 
 

 

POPA EDVICA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: MĂICUȚA MEA CEA DRAGĂ  

CLASA: A VII-A 

CADRU DIDACTIC: prof.  Dr. POPA EDVICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHAI EMINESCU,,COSTINEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

SERBARE DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 

O, mamă!... 

O, mamă , scumpă mamă! În ochii tăi cerești 

Văd lacrima iubirii , prin care mă privești ... 

Atât de des la sânu-ți cu drag m-ai încălzit ,  

Și de amare chinuri , tu , mamă, m-ai ferit ! 

Tu mi-ai sădit în suflet pentru-adevărat un dor ,  

 Ca veșnic fericită să pot în el să mor... 

Iar conștiința toată curată să-mi păstrez 

 Și pașii mei cu teamă mereu să-i priveghez. 

Atât de multe , mamă , iubind , mi-ai dăruit 

S-ajung în nemurire un Suflet mântuit... 

Dar eu, acuma , oare, cu ce să-ți răsplătesc? 

Nu pot să spun , mămică , decât că : Te iubesc ! 

Că sunt departe -acum , departe de -al tău sân ,  

Dar bunele-ți povețe, cu mime -n veci rămân... 

La Dumnezeu , adesea , rugându-mă , suspin ,  

Să te-ocrotească , mamă , să-ți dăruiască- alin. 

Departe sunt , mămică , dar te- nvăluiesc  

 Cu  dorul meu ce strigă : ,,În Domnul , te iubesc ,,!  

(Ludmila Flutur) 

Cântec: Lângă tine mama mea! 

Mama 

Sub streșini grele și plecate, 

Pe lutul rece- al unui prag 
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În orice loc, tu, mamă bună,  

Ți-alinți la sân odorul drag 

Pe brațul înclinat ca leagăn  

 Îl culci și-l scoli în dezmierdări: 

Ți-i gândul, inima , la dânsul ,  

Iar gura-ți poartă sărutări. 

Și-l vezi crescând , E -așa cuminte!  

 Cu drag feciorul ți-l privești, 

Iar de e fată, unde -n lume, 

Ca ea, o alta mai găsești!? 

Ai gânduri pline de nădejde ,  

Presari din suflet bucurie,  

 E rouă-n geana-ți obosită, 

Ai ochii calzi de duioșie! 

 Senină, mare și curată , 

Cum e a cerului năframă,     

Așa de sfântă e chemarea  

Cuprinsă-n numele de mamă! 

Cântec: E ziua ta mămico! 

Mama și copilul 

,,Copile , spune-mi  de ce oare,  

Cu dragoste așa de mare 

 Iubești pe mămicuța ta?,, 

Iar copilașul cu ochii vii                                                       

Răspunde! ,, Ce fel , tu nu știi?                                        

Ea mă ajută, mă -ngrijește ,  

De tot ce-i rău, ea mă păzește,  

Când sunt bolnav , stă lângă mine; 

Mă caută pân-mă fac bine, 

De-aceea , pentru mama mea,  
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Eu port în pieptul meu, colea,  

O dragoste așa fierbinte,  

Încât s-o spun nu am cuvinte,,. 

 

Cântec: Mama te iubesc 

Cântec: De ziua mamei mele                                                         

                                                                                              

   Premiul I: Nadolu Arianna Elena 

                                                                                II: Botezatu Karina Nicoleta 

                                                                                III: Corboi Laura Nicoleta 

                                                                                 IV: Iordache Rareș Constantin 
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POPA IONETA EMANUELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

 CLASA: A IV-A B 

 CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PRIMAR POPA IONETA EMANUELA 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BUICĂ IONESCU” GLODENI 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Borcanul cu dulceață de suflet pentru mama 

 

          Elevii clasei a IV-a B, de la Școala Gimnazială ”Buică Ionescu”, Glodeni, au pregătit, într-o 

atmosferă primăvăratică, o activitate interactivă, dedicată mămicilor.  

         Aceasta s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 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 realizăm ”Borcanul cu dulceață de suflet pentru mama” care va conține mesaje 

diferite scrise pentru mama. Fiecare elev a primit materialele necesare realizării produsului. Am 

orientat atenţia elevilor spre etapele de lucru. Am prezentat modul de lucru, am demonstrat tehnica 

de realizare și am prezentat produsele finale. Elevii au realizat produsele, respectând tehnicile de 

lucru prezentate, pe un fond muzical cu melodii dedicate mamei. Aceștia au primit explicații 

suplimentare și ajutor dacă au avut nevoie. 

         La finalul activității, elevii au recitat versuri și au interpretat cântece specifice zilei. Au fost 

făcute 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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 Mesaje scrise pe inimioare  

 

 

 

”Borcanele cu dulceață” 
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POPESCU CRISTINA-LILIANA 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: De ziua ta, măicuţa mea – proiect tematic 

CLASA/GRUPA: CLASA I B 

CADRU DIDACTIC: PROF. INV. PRIMAR: POPESCU CRISTINA-LILIANA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 

DURATA: 2 ore 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT 

MAMA: cel dintâi cuvânt. MAMA: adiere caldă cu miresme de iubire şi dulceaţă de duioşie. 
MAMA: viaţă şi iubire necondiţionată. 

Mama este cea mai importantă fiinţă din viaţa noastră. Încercăm să-i aducem un mic 
omagiu cu ocazia zilei internaţionale a femeii. Fiecare mamă este specială şi deosebită. Copiii 
trebuie să înveţe să-şi respecte mama şi să o preţuiască, deoarece iubirea unei mame nu poate fi 
descrisă în cuvinte, nu are margini, nu cunoaşte piedici.  

Vom încerca să relizăm lucruri frumoase pentru a i le oferi celei mai scumpe fiinţe din 
univers, împreună cu toată dragostea noastră. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Dezvoltarea şi cultivarea sentimentelor de dragoste, iubire şi recunoştinţă pentru 
cea mai dragă fiinţă-MAMA 

• Cultivarea simţului estetic 

• Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Să picteze: „Chipul mamei mele” 

- Să memoreze versurile cântecului „De ziua ta, mămico!” și să-l intoneze. 
https://www.youtube.com/watch?v=JtFUqzRIA64 

- Să manifeste interes pentru activităţile propuse 

LOCUL DESFĂŞURĂRII - Sala de clasă 

CONŢINUT INFORMAŢIONAL/PRODUS FINAL 

• Pictură: „Chipul mamei mele” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtFUqzRIA64
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POȘIRCĂ ELENA ALINA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Floare pentru mama”  

CLASA: pregatitoare B 

CADRU DIDACTIC: POȘIRCĂ ELENA ALINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Scoala Gimnaziala nr.6 - București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Competenţe generale: 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare; 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse; 

Competenţe specifice  

1.1. Sesizarea semnificaţiei  unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/  modelaj/ colaj/ 

film/ desen animat, care reflectă un context familiar; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple; 

2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu. 

 Activitatea didactica  

 Clasa va fi decorată de sărbătoare, cu flori, snururi de martisoare si gaze. Copii vor realiza 

pentru început o felicitare sub forma unei inimioare, in inteior vor scrie un gand frumos catre mama 

lor. 

 Invatatoarea le va explica seminifivatia zilei de 8 Martie şi le va spune că toată activitatea ce 

urmează să se desfăşoare va fi una dedicată Zilei Mamei. Invatatoarea le va spune copiilor că tot ceea 

ce vor face va fi dedicat mamelor lor. 

 Se anunţa tema lecției „Floare pentru mama” cu ocazia zilei de 8 Martie. Floarea fiind 

asociată cu primăvara, ziua de 8 Martie este legată simbolic de flori. Mai exact, „mascota” 

internațională a sărbătorii este laleaua. Această floare reprezintă primăvara și gingășia, deci trebuie 

oferită mamelor de ziua lor. 

 Se prezinta elevilor lucrarea model şi împreună cu aceştia se identifică materialele folosite, 

precum şi principalele tehnici de lucru. Se explică şi se demonstrează modul de execuţie al lucrărilor. 

      La videoproiector va fi planul de lucru necesar realizării lucrării. Până să înceapă realizarea 

lucrării, se v-a cere unui elev să repete etapele de lucru. 

      Se solicita elevilor să realizeze lucrarea orientându-se după planul de lucru de pe tablă,  

folosind corect tehnicile de lucru (conturare, decupare după contur, lipire, îndoire) si sa lucreze 

îngrijit şi curat, având grijă să nu se rănească. 
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PREDA ROXANA  

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA NR. 234 

EDUCATOARE: PREDA ROXANA - LORENA 

GRUPA MARE 3 “Ștrumfii veseli”  

TEMA ACTIVITĂȚII: “Plicuri cu dragoste” 

MIJLOC DE REALIZARE: Asamblare prin lipire 

MATERIALE NECESARE: plicuri din hârtie, flori din 

neopren, inimi din neopren, banda textilă cu fluturi, fundițe din bandă textilă cu buline și nasturi, 

poză. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

       În cadrul activității “Plicuri cu dragoste” am pornit de la dragostea pe care preșcolarii o poartă 

mamelor lor, iar cel mai bun prilej de a le arăta acest sentiment este chiar de ziua lor, prin 

confecționarea unei lucrări care să emane toată iubirea ce o simt pentru cele mai dragi ființe din 

viața lor. 

      Mai întâi am discutat cu preșcolarii despre semnificația zilei de 8 martie și despre dragostea lor 

pentru mămici, apoi le-am prezentat un plic model și le-am propus să confecționăm și noi un 

asemenea cadou pentru mămici. Copiii au fost foarte entuziasmați și așteptau cu nerăbadare să 

lucreze.  

 

 

 

 

 

Am distribuit fiecărui copil materialele necesare asamblării plicului cu dragoste pentru mămici 

și am intuit împreună materialele primite. 
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După ce am demonstrat modul de lucru copiilor, aceștia au început să asambleze elementele 

necesare pentru confecționarea plicului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toți preșcolarii au fost încântați să realizeze “Plicuri cu dragoste” pentru mămici și s-au 

străduit să le asambleze cât mai bine, astfel încât lucrările să aibă un aspect estetic plăcut.  

Copiii erau nerăbdători să ofere surprizele mămicilor și să le fure un pupic și un zâmbet. 
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Prodea Mirela 
 

 PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,Mama, cea mai frumoasă floare“ 

Primele zile ale lunii martie sunt încărcate de evenimente cu semnificațieaparte. 

,,Ziua mărțișorului“ și ,,Ziua de 8 Martie“ oferă fiecăruia dintre noi, mic saumare, un prilej de bucurie. 
Primim și dăruim mărțișoare, flori, gânduri bune și neaducem aminte cu drag de mamele noastre. 

Pornind de la mottoul ,,Iubirea unei mame este mai frumoasă decât oricefloare proaspătă“ (Debasish 
Mridha), am proiectat, la nivelul clasei pregătitoare,mai multe activități în cadrul proiectului 
educațional ,,Mama, cea mai frumoasăfloare“. 

Scopul proiectului: 

Stimularea creativității și potențialului artistic al elevilor. 

Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru mame. 

Cultivarea sensibilității artistice a elevilor. 

Obiectivele proiectului: 

să cunoască semnificația zilei mărțisorului și Zilei Internaționale a Femeii 

să memoreze și să recite expresiv poezii închinate mamelor 

să realizeze mărțișoare, felicitări și cadouri pentru mame 

 

Activități propuse / Locul de desfășurare / Perioada 

1 ,,Un mărțișor și un gând bun de 1Martie“- atelier de 
lucru - confecționareade mărțișoare și felicitări 

sala de clasă 

 

01.03.2022 

 

2 ,,Mama, cea mai frumoasă floare“ 

- program artistic desfășurat înclasă, participarea online 
amămicilor 

sala de clasă 

 

04.03.2022 

 

2 ,,O rază de soare pentru mamamea“ 

- atelier de lucru - confecționareaunei felicitări și a unui 
,,suncatcher“ 

sala de clasă 

 

08.03.2022 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

439 
 

 

Produsele activităților au fost urmatoarele: 

1 Martie: 

 
 

8 Martie: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propus de inv. Prodea Mirela 
Liceul ,,Andrei Mureșanu“ Brașov 
Siteografie: 
www.didactic.ro 
www.krokotak.com 
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Puiu Roxana Maria și Socoleanu Delia  
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

Prof. Delia Socoleanu  

Prof. Roxana Maria Puiu 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, Iaşi 

 

Debutul primăverii are loc an de an în același mod  prin celebrarea celei mai scumpe ființe 

din lume, mama. Luna martie este luna în care cuvântul mama este la loc de cinste. Este o ocazie 

potrivită pentru a reflecta asupra a ceea ce înseamnă acest mister care este mama, acest cuvânt 

magic şi frumos cu putere fermecată, care reprezintă fiinţa cea mai iubită şi îndrăgită de pe pământ. 

Mama este cea mai scumpă fiinţă din lume pentru copii săi, deoarece ne vorbeşte, ne învaţă, ne 

alintă şi ne dojeneşte. Ea este cea care veghează la căpătâiul nostru când suntem bolnavi, ne 

ocroteşte, ne ajută să facem primii paşi, ne învaţă ce e bine şi cum  să ne ferim de rău. Mama, cu 

privirea ei blândă şi cu ochii plini de căldură, ne urmăreşte pretutindeni. Glasul ei melodios pătrunde 

inimile şi le umple de bucurie şi fericire, iar privirea ei este blândă şi luminoasă. Sufletul său este plin 

de bunătate şi înţelegere. Mama întruchipează dragoste nesfârşită, căldură şi zâmbet, bunătate şi 

iertare, povaţă şi exemplu. 

Pentru că ne-am dorit să transmitem și noi, acestei ființe magice, valoarea pe care o are în 

viețile fiecăruia dintre noi, colectivul de preșcolari din grupa mare C, Grupa Fluturașilor de la 

Grădinița PP Nr 3 Iași, a demarat o zi cu tema ”Mama, ființa cea mai dragă” pe parcursul căreia a 

realizat, o multitudine de surprize pentru această zi deosebită. Astfel, dintre activitățile derulate 

amintim – realizarea unei cărticele dedicată mamei, confecționarea unui coșuleț cu flori,  realizarea 

unei felicitări prin tehnica cusutului și tehnica quilling, plantarea de bulbi, toate având același scop - 

Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de cea care ne-a dat viață, prin realizarea de 

obiecte diverse și utilizarea de diferite tehnici de lucru.   

Copiii grupei , 25 la număr, au fost implicați activ și cu mare responsabilitate pe parcursul 

întregii zilei, finalizând, cu succes fiecare activitate pe care și-au propus să o desfășoare. 

Fotografiile sunt sugestive, așa că vă invităm să le parcurgeți! 
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Racoviță Adriana-Violeta 
 

Proiect educațional „ Primăvara începe cu tine” 
 

Școala Gimnazială „Traian”, Pitești, județul Argeș 
prof. înv. primar Racoviță Adriana-Violeta 

 
 
Copilăria este perioada cea mai frumoasă, căci copilul pur creează îndemnat de iniţiativă, 

curiozitate deosebită și gust pentru frumos. De aceea rolul dascălului este de a-l provoca şi modela 
pentru a trezi în el sentimente de satisfacţie şi bucurie la finalul unei activităţi. 

Pot spune, că în acest sens, una dintre cele mai eficiente activităţi la care îi putem incita pe 
cei mici să-și dezvolte ingeniozitatea este aria curriculară de arte și tehnologii, cu precădere disciplina 
arte vizuale și abilități practice. Activitățile de la aceaste ore de curs au reale implicaţii în psihicul şi în 
personalitatea copiilor, deoarece toate activitățile sunt încununate de rezultate deosebite, datorate 
modului în care elevul percepe importanţa şi calitatea muncii sale şi a celorlalţi, percepe realmente 
frumosul creat de el sau de colegi, îşi dezvoltă încrederea de sine şi simţul estetic. 
           Faptul că elevii vin în contact cu bogăţia de forme şi culori a obiectelor pe care le 
confecţionează face ca ei să nu rămână numai simpli admiratori pasivi, ci să aibă o atitudine 
creatoare faţă de frumos. 

Noi am întâmpinat primăvara participând la realizarea Proiectul educațional „Primăvara 
începe cu tine”, derulat de școala noastră, în cadrul căruia elevii mei, care sunt în clasa a III-a au 
realizat, din materiale cunoscute, din îmbinări simple, compoziţii interesante, care au surprins spiritul 
inventiv şi au pus accentul pe stimularea creativităţii. 
  

Odată cu sărbătoarea de Dragobete, pe 23 februarie, am decis împreună cu micii mei artiști 
să schimbăm înfățișarea clasei și să ne pregătim de sosirea primăverii. Cu dragoste în suflet, copii au 
pregătit ghirlande cu flori, fluturi și inimioare, au decorat cu flori simple, albe crenguța simbol din 
colțul clasei și au avut parte de o întâlnire fascinantă cu rapsozi ai Școlii de arte și meserii Pitești, cu 
prilejul căreia au interpretat cântecele tradiționale: „La oglindă” și „Mi-am pus bundiță nouă”. 

 
 Pentru că nu puteam să ne oprim doar la decorarea clasei, pe data de 25 februarie am decis 
să oferim strai de gală și curții școlii, așa că, fie mici, fie mari, am creat ornamente în formă de inimă, 
pe care le-am atârnat de crenguțele celui mai tânăr arbore.  Am ales ca falnicul copac să fie simbol al 
renașterii și speranței, care să surprindă iubirea copiilor pentru primăvară, dar și pentru cele 
înconjurătoare, astfel că, tulpina sa, învelită în spirala alb-roșiatică a mărțișorului a devenit un simbol 
al mult iubitului anotimp. 
 
 Deși ziua de 1 Martie a ales ca în acest an să ne întâmpine cu fulgi de nea, copiii au încercat 
să topească zăpada cu râsete, voie bună și confecționarea de mărțișoare pentru surori, mămici și 
bunicuțe. Ei au desenat cu măiestrie imagini ale anotimpului reînnoirii și au făcut o expoziție. 
 
 Pe 8 Martie, am sărbătorit cu drag Ziua femeii, prin realizarea de felicitări delicate, cu narcise, 
prin folosirea tehnicii pastelului. Copiii s-au gândit cu drag la mamele iubitoare, cărora le-au dedicat 
cele mai calde, sincere și iubitoare urări. 
 

În tot ce au făcut s-a văzut de dorinţa de a crea, de a face ceva nou  şi, bineînţeles - 
imaginaţia lor…!   
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Radu Soltana 
 

CU ȘI PENTRU MAMA! 
 

Prof.înv.preșcolar Radu Soltana 
Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” 

Loc. Tudor Vladimirescu, Jud. Galați 
 

Pentru copiii grupei mijlocii, ”Buburuzele”, din Grădinița P.N. Tudor Vladimirescu, data de 8 
martie 2022, avea să fie una cu totul și cu totul specială. Avea să fie o zi deosebită, altfel decât cele 
de până acum, o zi în care mamele acestora vor petrece toată dimineața împreună cu copiii lor, în 
online pe google classroom. Cu toții am așteptat mult venirea primăverii, primele flori, soarele cald și 
îmbietor, primii mugurași, mărțișorul, Ziua Mamei. 
  

Pregătirile au fost intense: grupa a fost decorată cu inimioare și flori, copiii au învățat câteva 
cântece și poezii, îndrumați de educatoarele grupei, materialele pentru activitățile propuse au fost 
aranjate în farfurii și coșuri!  

Activitățile propuse au fost următoarele: 
  
1.Activități de dezvoltare personală (ADP):  
Rutine: ”O ajut pe mama!” 
Tranziții ”Câte unul pe cărare”, ”Vine vine Primăvara!”- Cântec 
Întâlnirea de dimineață: ”Mesaj pentru mama mea!”, Calendarul naturii, Învioararea  
 
2.Activități liber alese (ALA): 
Joc de rol 1: ” La bucătărie cu mama” 
Joc de rol 2: ”Decorăm brioșe!”  
Joc de masă: ”Flori pentru mămici”(cu piese magnetice)  
 
3.Activități pe domenii experiențiale(ADE): Activitate integrată: DOS + DLC+DEC: ”Copacul dragostei”: 
Colaj de cântece și poezii, Activitate practică- decorare copac cu  palmele mămicilor și copiilor  
  

Încă de la prima ora, mamele au avut acces pe platformă, asistând la jocurile liber alese, la 

luarea micului dejun, și chiar la baie cu copiii. Atmosfera a fost una lejeră, degajată, iar activitățile s-

au derulat conform proiectului tematic în curs: ”Primăvara a sosit!” Educatoarele grupei au ghidat și 

au supravegheat toate activitățile, invitând mamele sa ia parte la toate jocurile, să cânte și să lucreze 

împreună cu copiii acestora. La final copiii au dat mamelor felicitări și am cântat ”La multi ani!”. 

A fost o zi minunata, presărată cu zâmbete și raze de soare! 

 
  

Mama mea 
Mama mea e harnică, 

E bună și darnică. 
Mă ajută, ma -ngrijește, 

Și-mi spune că ma iubește. 
Toată inimioara mea 

Este pentru mama mea! 
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Răileanu Maria  
 

Mama – cel dintâi cuvânt 

Răileanu Maria  

TEMA ACTIVITĂȚII: Mărțioșorul mamei - (proiect extracurricular)  

CLASA A II – A  

CADRU DIDACTIC: Răileanu Maria  

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Școala Gimnazială Roșcani 

                                                                              ARGUMENT 
 
 

            
 
 

             An de an sărbătoarea de 8 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în 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 „ cap de primăvară”. 
            Şnurul alb şi roşu cu o amuletă (bănuţ, o scoică) îl legau părinţii la mâna copiilor, îl dăruiau 
flăcăii fetelor, îl schimbau fetele între ele cu sens de urare de noroc, de sănătate ca 
 „ argintul curat , ca piatra de râu, ca scoica din ape”. 
            Mărţişorul dăruit în zorii primei zile din Martie se purta 9-12 zile, uneori chiar până la vederea 
primului pom înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, crezându-se că astfel va fi şi anul celui care 
l-a purtat. 
            Sunt frumoase tradiţii româneşti de mărţişor pe care nu am vrea să le lăsăm să piară! Şi ne-am 
gândit că un bun început ar putea să fie derularea acestui proiect. 

                  Latura de educaţie ecologică a proiectului se va reflecta în realizarea unor felicitări utilizând 
materiale refolosibile, felicitări ce vor fi oferite mămicilor, bunicilor, dar şi femeilor întâlnite pe 
stradă. 
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      SCOPUL PROIECTULUI: 
        Dezvoltarea capacităţii de valorizare si păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la mărţisor 

de mărţişor, contribuind la dezvoltarea experienţei practice a elevilor din şcoala aplicantă, prin 
implicarea acestora în acţiuni plăcute şi constructive;cultivarea dorinţei de a trăi într-un mediu curat. 

 
      OBIECTIVE GENERALE: 

-  Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti; 
- Dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale ale creaţiei populare; 
- Dezvoltarea simţului artistic şi a spiritului practic; 
- Cultivarea dorinţei de a proteja si înfrumuseţa mediul înconjurător. 

 
 

      OBIECTIVE SPECIFICE: 
- Culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile şi 

obiceiurile legate de mărţişor. 
- Stimularea iniţiativei şi creativităţii; 
- Implicarea responsabilă a elevilor în acţiuni de protejare a mediului prin colectarea şi atribuirea de 

noi utilităţi unor obiecte; 
 

      RESURSE : 
- Umane: elevi, cadre didactice, părinţi; 
- Materiale: albume, Cd-uri, casete audio-video,materiale necesare realizării produselor finite; 

     
      GRUP ŢINTĂ: 
         Un număr de  20 copii de la clasa a II – a  
       
   

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
- Realizarea mărţişoarelor şi a felicitărilor -Procurarea de materiale şi realizare (în ateliere) a 

mărţişoarelor şi felicitărilor. Mărţişoarele vor fi realizate din absolut orice materiale şi vor fi în 
totalitate produsul activităţii elevilor; felicitările, pe lângă mesajul transmis celei mai suave fiinţe, 
vor conţine pe „spatele” felicitării , în partea de sus sau în partea de jos, un mesaj 
ecologic(economisirea resurselor, păstrarea curată a apelor, aerului, pădurilor, solului etc.). La 
realizarea mărţişoarelor  participă şi părinţii în cadrul acţiunilor realizate la clasă. 
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Reabschi Adriana 
 

Fișă de activitate 

 

Tema activității: Proiect educațional ,, Mama, cea mai frumoasă PRIMĂVARĂ,, 

Clasa: a III-a B – 16 elevi și părinții acestora 

Cadrul didactic: Reabschi Adriana 

Școala Gimnazială ,,T.V.ȘTEFANELLI” , C-lung Moldovenesc, Suceava 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

Perioada proiectului: 1-8 martie 2022 

Scopul proiectului: Cultivarea sentimentului de dragoste și recunoștință pentru mama 

Tipul activității: activitate integrată 

Competențe generale:  

Limba și literatura română: Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.  

AVAP : Realizarea de creații estetice folosind materiale și tehnici adecvate 

MM:Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 

Competențele specifice au fost următoarele: 

4.5 Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unei uidei 

2.3 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de 

mişcare şi a acompaniamentului instrumental 

Obiectivele proiectului: 

• Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor; 

• Dezvoltarea dragostei și respectului pentru mama, ființa cea mai dragă; 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin realizarea unor descrieri/ 
mesaje/poezii;          

•  Stimularea activităţii în grup  si atragerea efectivă a  elevilor în organizarea unor activităţi cu 
caracter  extrascolar   
                             

Grup țintă: elevii clasei, cadre didactice,  părinți 

Resurse :    informaţionale: cărţi, reviste, ilustraţii; 
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materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor şi felicitărilor –ață, aracet, creioane 
colorate, carioca, acuarele, carton colorat etc.; 
audio-video: calculator, aparate foto, camere video; 
 

Desfășurarea activităților: 
 Proiectul a debutat cu următorul citat: “O mamă este acea persoană care poate lua locul 
oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni.” (Gaspard Mermillod). 
 Scopul primordial al activităților a fost manifestarea dragostei față de mamă prin creații 

literare și plastice. Obiectivele urmărite în acest context au fost: dezvoltarea creativității elevilor, a 

imaginației 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 și 

conduite. 

În cadrul proiectului am desfășurat mai multe activități dedicate mamei: Mama, cel dintâi 
cuvânt, Gânduri pentru mama mea, Zâna mea, MAMA, activități care au avut un mare impactul 
asupra copiilor.   

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 
dedicat Zilei Femeii,  au confecționat daruri pentru mame, 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 care a fost filmat și trimis către mămici.  

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’’ . 

Fișă de lucru folosite în cadrul proiectului: 

Anexa 1 

 Mama mea 

                     Numele de alint                                                       2 calități 

 

 

 

 

              Ce apreciez cel mai mult la ea 
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Anexa 2 

„Diagrama Venn Euler” (adaptată)-se completează inimile cu preferinţele fiecăruia, iar dacă una din 

preferinţe se consideră a fi comună o vor scrie la întrepătrunderea inimilor. 

 

Exerciţiu de cunoaştere 

 

 

• Mâncarea preferată 

• Floarea preferată 

• Culoarea preferată 

• Anotimpul preferat                                Copilul                                       Mama   

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera din timpul desfășurării momentelor a fost una deosebită. Pe fețele copiilor se 

putea citi dragostea și respectul față de mămicile lor, bucuria și respectul pe care îl poartă față de ele. 

Produse realizate de elevi: 
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ROMAN TANIA 
 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL 

,,MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT” 

 

Colegiul Național Pedagogic ,, Regele Ferdinand” 

Sighetu Marmației 

      

       În cadrul activității Simpozionului Național ,, Mama cel dintâi cuvânt” 2022, am desfășurat 

următoarele activități între 1-11 martie: 

- MAMA- semnificația celui dintâi cuvânt, icoana vieții căreia se cuvine să ne închinăm cu 

dragoste, transpusă într-o poezie, eseu, compunere.  

                                                PREMIUL I – MIH ARIANA – MAMA- POEZIE 

 PREMIUL II – GRIGUȚĂ ANTONIA – CUVÎNTUL MAMA- ESEU 

 PREMIUL III – DUNCA ADELIN – DESPRE TINE, MAMĂ- ESEU 

  

- Concurs de pictura, desen cu tema simpozionului: 

                                              

                                                 PREMIUL I –  SEMENIUC MIRUNA 

  PREMIUL II – ȚÎNȚAȘ DENIS 

  PREMIUL III – MIH ARIANA 

 

- Atelier de creație – realizarea unei planșe cu întreg colectivul clasei 

a VII-a A, dedicat mamelor. 

 

 Coordonator prof. 

ROMAN TANIA 
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Roșca Mihaela Cristina și Vieru Loredana Cornelia 
 

MAMA, CEL MAI FRUMOS CUVÂNT! 

 

Grupa mare  

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

                           Prof. înv. Preșc. Vieru Loredana Cornelia 

                        

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

 

ARGUMENT:  

Primele raze ale soarelui care aduc căldură şi dau viaţă naturii amorţite ne-au dat de veste că 

primăvara își face simțită prezența. Toţi copiii grupei au început să descrie anotimpul primăvara. 

Câţiva dintre ei au amintit faptul că odată cu primăvara vine și sărbătoarea dedicată mamei. Pentru a 

ne arăta dragostea şi recunoştinţa pentru fiinţa cea mai iubită, MAMA, cu toţii am hotărât ca în a 

doua săptămână a lunii martie să studiem această temă: MAMA, CEL MAI FRUMOS CUVÂNT! 

  

 

SCOP: 

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

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

profesională a mamei.  
 

METODE: observația, conversația, demonstrația, învățarea prin descoperire, munca în grup, 

problematizarea, brainstorming. 

 

RESURSE UMANE: preșcolarii grupei mari, educatoarele, părinții 

 

RESURSE MATERIALE: planșe ilustrative cu anotimpul primăvara și cu activitățile mamei, cărți cu 

povești, legende legate de mărțișor, poezii despre mama, jetoane cu ghiocei, mărțișoare, cifre, carton 

alb, carton colorat, hârtie colorată, aracet, lipici, inimi ștanțate, sticle de suc/borcane, var lavabil, 

acuarele (guașe), crenguțe naturale, ață colorată (mohair), carioca, creioane colorate.  

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 

Luni, 07.03.2022: DȘ (Cunoașterea mediului)- „Activitățile mamei”- lectură după imagini 

          DEC- Activitate artistico-plastică: „Decorăm vaze pentru mame” 

Marți, 08.03.2022:  DLC (Educarea limbajului)- „Inimioare, inimioare”,  de Sarina Cassvan- lectura 

educatoarei 

                                  DOS (Activitate practică)- „Inimioare pentru mame”- confecționare de felicitări și 

daruri pentru mame.  
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Miercuri, 09.03.2022: DȘ (Activitate matematică)- „Cadouri pentru mame”- exercițiul cu material 

individual, predarea numărului și a cifrei 9  

                                    DPM (Educație fizică)- „Drumul până la mama”- joc de mișcare (învățarea 

mersului în echilibru între două linii trasate pe sol) 

 

Joi, 10.03.2022: DLC (Educarea limbajului)- „Citim cuvinte scurte” (3- 4 litere)- joc didactic 

                            DEC (Educație muzicală)- Deprinderi de interpretare, Cântec „Un cuvânt, mama”; Joc 

muzical: „Cântă la fel ca mine!” 

Vineri, 11.03.2022: DS  (Activitate matematică)- „Formează o grupă de daruri la fel ca a mea”- 

exercițiul cu material individual, consolidarea numărului și cifrei 9 

                                DOS (Educație pentru societate)- „Inima mamei”, de Alexandru Mitru- lectura 

educatoarei 
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Roșu Lidia-Maria 
 

GRUPA: Mică 

TEMA ANUALĂ: Cum exprimăm ceea ce simţim 

TEMA PROIECTULUI: ,,Primăvara anotimpul bucuriei” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,La mulţi ani mămica mea ,primeşte în dar inima mea   ” 

TEMA INTEGRATOARE : ,,Daruri mici din suflete mari ” 

TIPUL DE ACTIVITATE :  consolidare şi sistematizare de cunoștințe ,priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată  

DOMENII EXPERIENȚIALE VIZATE : Domeniul Ştiinţe și Domeniul Estetic şi Creativ 

SCOPUL ACTIVITĂȚI : 

Consolidarea si sistematizarea cunoștințelor matematice precum și exersarea unor 

deprinderi plastice si practice prin tehnici de lucru specifice activității propuse. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

Să rezolve cel puțin 1-2 sarcini de lucru ale jocului exerciţiu- matematic folosindu-se de 

noțiunile dobândite anterior pentru oricare dintre cerințe (formarea mulțimilor după mărime, formă 

și culoare ) 

Să efectueze corect şirul logic al figurilor geometrice pe baza unor produse din realitate 

rezolvând sarcina jocului. 

Să utilizeze corect materialele puse la dispoziție folosind tehnicile de lucru învățate, realizând 

diferite lucrări. 

Să picteze tablouri pentru mama,utilizând tehnica ştampilării cu puncte. 

Să coopereze în cadrul grupului pentru realizarea sarcinilor date contribuind astfel la 

creșterea stării de bine personale și a grupului. 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE : 

1. Dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală 

Dimensiuni ale dezvoltării : 

Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Comportamente vizate : 

➢ Participă la activităţi fizice variate,adecvate nivelului lui de dezvoltare 

➢ Utilizează mâinile si degetele pentru realizarea de activităţi variate 

2. Dezvoltarea socio-emoțională 

Dimensiuni ale dezvoltării : 
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Comportamente prosociale, de acceptare și respectarea diversității 

Comportamente vizate : 

➢ Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în 

contexte familiare 

➢ Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat 

3. Capacități și atitudini de învățare 

Dimensiuni ale dezvoltării : 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Comportamente vizate : 

➢ Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi 

     Activare si manifestare a potenţialului creativ 

     Comportamente vizate : 

➢ Manifestă creativitate in activităţi diverse.   

  

4. Dezvoltarea limbajului, a comunicării, a premiselor citirii și scrierii 

Dimensiuni ale dezvoltării : 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscută 

Comportamente vizate : 

➢ Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. 

➢ Exersează cu sprijiin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui. 

5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

6. Dimensiuni ale dezvoltării : 

Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme si cunoaşterea 

mediului apropiat 

Comportamente vizate : 

➢ Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime,formă ,culoare 

➢ Efectuează operaţii de seriere,grupare,clasificare,masurare a obiectelor. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

1. Sistemul metodologic:  

jocul, conversația, explicația, exerciţiul , problematizarea, demonstrația, descoperirea, 

observația, munca în grup, învățarea prin cooperare, Turul galeriei 
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2.  Sistemul resurselor curriculare:  

❖ Material didactic: 

      ADP - calendarul naturii,panoul de prezenţă,sorţul cu simboluri de salut ,cutia cu      

surprize,păpuşa Mihaela. 

     ADE - 4 cutii de cadou ,plicuri cu sarcini matematice,diverse dulciuri( bomboane de 

diferite culori,biscuiti mari si mici ,turta dulce in diferite forme ,farfurii,tavă,bomboniere 

,tablouri patrate si rotunde  din canvas, creioane grafit ,tempera, şorţuri,şerveţele 

umede. 

    ALA  

       Joc de rol - farfuri de porţelan, pahare sticlă,şerveţele de masă ,tacâmuri de inox 

pentru servit masa ,şabloane de aranjat masa,faţă de masă,flori naturale,vaze cu apa. 

       Joc de masă - folii plastic,gel transparent,mărgele colorate,imagini mama cu colier  .  

       Artă - tăvi,ghivece din ceramica ,burete uscat pentru aranjamente,flori 

artificiale,iarba artificială,decoraţiuni stiker.  

        Construcţii  - cleme de lemn  colorate ,discuri de lemn, beţe de lemn,ghivece. 

 

❖ Umane : preșcolarii din grupa mică, educatoarea 

❖ Spațiale: sala de grupă 

❖ Temporale: o zi 

3. Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

4. Strategii, metode și mijloace de evaluare: 

❖ continuă: observarea comportamentului copiilor, analiza răspunsurilor și  stimularea 

participării la activități 

❖ finală:, analiza produselor activității, aprecieri verbale asupra participării la întreaga 

activitate 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE : 

 

1. Curriculum pentru educația timpurie 2019, Anexă la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

4.694 /2.08.2019 

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, coord. 

Dr. Mihaela Ionescu, București, 2010 

3. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

Curriculum pentru educația timpurie 2019 
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4. Bocoş, M., Avram, I., Calatano, H., Someşan, E. (2009), Pedagogia învăţământului preşcolar. 

Instrumente didactice,Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

5. Bocoș, M., Carlogea, L., Drăghici, C. (2011), Antologie de proiecte tematice pentru activități 

integrate, Editura Diana, București  

6. Chiş, V., Bocoş, M. (2012), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca 

 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

PRIMA ETAPĂ 

• ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

o Întâlnirea de dimineață: ,,De vorbă cu păpuşa Mihaela  

o Rutine: Primirea copiilor, mic dejun, igiena personală 

o Tranziții: Sosește primăvara  , Iarnă să te duci cu bine ,  E ziua ta mămico , De- aş  

putea să adun stea cu stea  

ETAPA A DOUA 

• ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

o Domeniul Ştiinţe și  Domeniul Estetic şi Creativ: ,, Daruri mici din suflete mari ”(joc 

exerciţiu matematic şi pictură ) 

• ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

o Construcţii: ,,  Flori pentru mama” 

o Joc de rol: ,,Suntem gazde primitoare”  

o Joc de masă: ,,Şirag de mărgele  ” 

o Artă:  Aranjament floral” 

ETAPA A TREIA 

• ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  

o ,,Clap ,clap song!”- moment muzical ( euritmie cu beţe de lemn) 

Uite-aşa !-  joc de mişcare 
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Centrul  

JOC DE ROL: 
„Suntem gazde 
primitoare” 

 

Centrul  

CONSTRUCȚII: 

„Flori pentru mama” 

Centrul  

JOC DE MASĂ: 

„Şirag de mărgele” 

 

„Daruri mici din 

suflete mari” 

Domeniul 

experiențial 

Domeniul Estetic si 

Creativ- pictură 

tehnica ştampilării  

 

Domeniul 

experiențial 

Domeniul Știință-joc 

exerciţiu 

ALA 2 

Moment muzical „Clap clap song 

”euritmie cu beţe de lemn 

Joc de mișcare „Uite -aşa” 

 

 

Centrul  

ARTĂ: 

„Aranjamet floral” 
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SCENARIUL ZILEI 

 

 Sala de grupă este amenajată astfel încât să permită desfășurarea activității în condiții 

optime. 

 

ADP 

 Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă .Copiii intră în sala de grupă pe ritmurile 

cântecului Soseşte primăvara,aşezându-și poza în stup realizând astfel Prezenţa.    Salutul  se 

realizează prin versurile Bună dimineaţa si prin alegerea unui simbol de salut de pe Şorţul 

educatoarei .Pe melodia Hopa ,hopa vom face înviorarea de dimineață. 

Se realizează Calendarul naturii prin intermediul unei discuţii despre luna în care suntem si 

starea vremii. 

Noutatea zilei va consta în descoperirea în cutia cu surprize de la Zâna Mărţişor,a unei păpuşi 

Mihaela, care e ingrijorată că se apropie ziua mamei căreia doreşte să-i pregătească o petrecere 

surpriză şi are nevoie de ajutorul nostru pentru a termina la timp toate pregătirile. 

    

ADE 

Vom descoperii  4 cutii de cadou aduse de păpuşa Mihaela ,în fiecare găsindu-se   câte un plic 

cu diferite sarcini matematice pe care va trebui sa le rezolvăm pentru a o ajuta pe Mihaela să aşeze 

dulciurile pe masa de candy bar dupa diferite criterii.Ultima cutie de cadou conţine un plic cu sarcina 

de  a picta câte un tablou pătrat cu inimioară pentru a decora camera de  petrecere . 

Prin tranziţia E ziua ta mămico,ne îndreptăm spre mesele de  lucru si vom picta prin tehnica 

ştampilării inimioare pe tablouri de canvas. 

 

ALA 

Joc de rol -Suntem gazde primitoare copiii vor trebui sa realizeze activităţi specifice aşezării mesei 

pentru petrecere,precum punerea farfuriilor,tacâmurilor,aşezarea florilor in vază. 

Joc de masă- Şirag de mărgele copiii vor avea sarcina de a aşeza mărgele pe şirag într-o folie 

senzorială cu gel. 

Artă- Aranjamente florale copiii vor avea sarcina de a confecţiona aranjamente de flori artificiale pe 

burete și să decoreze ghiveciul .  

Construcţi -Flori pentru mama copiii vor avea sarcina de a confecţiona flori cu ajutorul clemelor şi 

beţelor de lemn. 
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 După realizarea sarcinilor de la fiecare centru de interes copiii vor merge la petrecere unde 

vom avea un moment de euritmie pe melodia Clap,clap song si ne vom juca jocul muzical Uite- aşa. 

 

SECVENȚELE 

ACTIVITĂȚII 

CONȚINUT 

ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

 

1.MOMENT  

ORGANIZATORIC 

   
 Se amenajează spațiul educațional 
asigurându-se condițiile necesare unei 
bune desfășurări a activității: aerisirea 
sălii de grupă, pregătirea decorului 
precum și a materialului necesar unei 
optime desfășurări a activității. 
    Copiii intră în sala de grupă 
intonând cântecul „Soseşte 
primăvara”. Se desfășoară momentele 
specifice Întâlnirii de dimineață. După 
salutul copiilor specific în versuri și 
alegerea simbolului de salut de pe 
șorțulețul educatoarei,  vom face  
gimnastica de înviorare sugerată de 
versurile ”Dacă vreau să cresc voinic, 
fac gimnastică de mic”. 
   Cu ajutorul meteorologului zilei vom 

completa Calendarul naturii cu 

imaginile potrivite anotimpului și a 

vremii specifice. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

2.CAPTAREA      

ATENŢIEI 

 

Se va realiza prin prezenţa( păpuşii)  

fetiţei Mihaela  care le cere ajutorul 

copiilor în pregătirea unei petreceri 

surprize pentru mama ei cu ocazia zilei 

de 8 martie si prin  descoperirea unor 

cutii de cadou de care vom avea 

nevoie pentru a o ajuta pe Mihaela.    

 

             

 

 

Conversația 

 

Surpriza  

 

 

 

Observarea 

comportamen

telor copiilor 

 

3.ANUNȚAREA        

 

Copiii vor fi anunţaţi că fiecare cutie 

 

 

 

Evaluarea 
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TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

cadou conține diverse dulciuri pentru 

petrecere care s-au cam amestecat 

datorită faptului ca  au fost 

transportate cu maşina  iar noi va 

trebui să le aşezăm respectând  si 

rezolvând sarcinile matematice ,să 

pictăm tablouri pentru a le oferi 

mamei în dar.  

  

 

Explicaţia 

 

capacităţii de 

atenție 

voluntară 

 

4.  PREZENTAREA 

CONŢINUTULUI ŞI 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

Cu ajutorul tranzitiei “E ziua ta 

mămico”  vom porni spre casa 

Mihaelei pentru a o  ajuta să 

pregătească surprizele pentru mama 

ei. 

Copiii acceptă propunerea 

educatoarei si începem jocul exerciţiu 

matematic. 

Descrierea jocului : 

Copiii vor deschide pe rând cutiile in 

interiorul cărora se află sarcinile 

matematice puse în plicuri.  

În  prima cutie va fi pus un săculeţ cu 

bomboane de diferite culori. Fiecare 

copil  va extrage din săculeţ câte o 

bomboană,  prima sarcină constând  

în aşezarea bomboanelor după 

criteriul culorii în bomboniere. 

Apoi Mihaela ne propune sa formăm 

două echipe ,echipa fetițelor si echipa 

baieților pentru a face un concurs. 

 Fetelor le revine  a doua sarcină 

matematică , care va fi să formeze 

mulţimea biscuiţilor mari si mulţimea 

 

Explicaţia  

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

Mâna oarbă 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul exerciţiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

individuală 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală 
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biscuiţilor mici si să-i aşeze pe farfurile 

corespunzătoare( mare si mica) .  

In cea de-a treia cutie copiii vor 

descoperii  dulciuri în formă pătrată 

sau rotundă , cea de-a treia sarcină 

matematică va fi de a continua şirul 

logic al figurilor geometrice cerc şi 

pătrat pe o tavă.Această sarcină o vor 

realiza băieții.Ambele echipe vor fi 

câstigătoare si vor primi aplauze .  

În ultima cutie copiii vor descoperii 

tablouri  ,ultima sarcină va fi să 

picteze fiecare copil cîte o inimioară 

pentru a o oferi mamei în dar . 

  Prin tranziția ”E ziua ta mamico” ne 

îndreptăm spre mesele de lucru, unde 

vom picta inimioare pe tablouri de 

canvas cu tehnica ştampilării . Aici 

copiii vor trebui să intuiască 

materialele puse la dispoziție. Se va 

explica și demonstra modul de lucru, 

după care se vor executa câteva 

exerciții de încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii pe melodia ”Cântec pentru 

mâna mea ”. Se oferă ajutor și 

explicații suplimentare unde este 

nevoie. 

După realizarea sarcinilor copiii vor 

prezenta lucrările și vor face Turul 

Galeriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Turul Galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

individuală 

 

 

 

 

Evaluarea 

individuală 
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5.OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

  

Prin intermediul tranziției : ”De-aş 

putea să adun stea cu stea  ” ne  

deplasăm spre centrele de interes, 

unde copiii vor intui materialele puse 

la dispoziție. Le explic și demonstrez 

modul de lucru pentru fiecare centru 

în parte, după care  vor executa câteva 

exerciții de încălzire a mâinilor. 

La centrul Joc de rol copiii vor aşeza 

masa pentru primirea invitaţilor la 

petrecere( tacâmuri de inox ,farfurii 

de porţelan ,pahare ,serveţele,flori 

naturale in vaze). 

La centrul Joc de masă copiii vor avea 

într-o folie cu gel puse mărgele. .Copiii 

vor aşeza cu degetele mărgelele pe 

linia desenată reprezentând “şiragul 

de mărgele”. 

La centrul Artă copiii vor confecţiona 

aranjament de flori pentru 

mama,având la dispoziţie burete 

,ghivece de ceramică,flori artificiale. 

La centrul Construcţii copiii vor 

construi flori având la dispozitie  

cleme de rufe din lemn ,discuri si bete 

de lemn ,flori pe cate le vom aşeza in 

ghivece.  

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

 După realizarea sarcinilor ne vom 

regrupa în sală şi împreună  ne vom 

 

Turul galeriei  

Evaluare 

frontală 
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TRANSFERULUI admira munca depusă trecând pe la 

toate centrele. Vom face aprecieri şi 

completări de rigoare. 

 

 

 

 

 

7.EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

Se vor face aprecieri generale asupra 

activității copiilor și asupra 

comportamentului lor. Păpuşa 

Mihaela e foarte încântată de ajutorul 

oferit si ne invită pe toţi la petrecere 

unde vom avea un moment muzical ( 

euritmie cu beţe de lemn) pe melodia  

”Clap clap song ”,ne vom juca jocul 

muzical Uite-aşa şi vom servi turtă 

dulce . 

 

 

Aprecierea verbală 

colectivă 

 

 Recompense 

 

 

Evaluare finală 

 

 

Anexă 

E ziua ta mamico! 

Am vrut sa-ti culeg o floare, 

Un mic ghiocel frumos, 

Dar pînă la urmă moare, 

Și nu mai e  de folos. 

 

E ziua ta, mamico, 

În dar ți-am adus inima, 

Si crede-mă, mămico, 

Un dar mai frumos nu se putea. 

 

Iarnă să te duci cu bine! 

Iarnă să te duci cu bine 

Iarna sa te duci cu bine 
Primavara vine, vine. 
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Vestitorii au sosit 
În zavoiu-ntinerit 

Mult dorită primăvară 
Ne jucam din nou pe-afară 

Sub caisul înflorit 
Bine, bine ai venit! 

 

 

Soseste primăvara 

Sosește primăvara 
Cu muguri si cu flori 

Si gonește iarna 

 Cu frig si cu ninsori 

Sosește primăvara  

Și-aduce-n poala ei 
Atâtea viorele 

Si atâtia ghiocei! 

Sosește primăvara 

Mai fac câte-un spanac 

Până vine seara  

Curat  eu am să fac  

Totul este pregătit  

Si acum spanacul  

Până fierbe in castron  

Eu joc șotron! 
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Rusan Irina 
 

POVESTEA ZILEI DE 8 MARTIE 

 

 

Anual, la data de 8 martie, este sărbătorită Ziua Internațională a Femeii pentru a comemora 

atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența 

care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată 

în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua 

internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul internațional al femeii. Ziua femeii, Ziua mamei 

se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama 

tuturor zeilor. Mai tarziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica mamei, serbată în a patra 

duminică de la începerea Postului Paștelui. 

Ziua femeilor a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 februarie 1909 în New York, în 

amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În ciuda a ceea ce s-a 

pretins mai târziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o grevă. În august 1910, cu ocazia 

Internaționalei Socialiste reunită la Copenhaga, activista socialistă germană Luise Zietz împreună cu 

colega ei Clara Zetkin propun sărbătorirea zilei internaționale a femeii, fără a specifica însă o dată 

anume. 

Ziua internațională a femeii a fost sărbătorită pentru prima dată anul următor, în 19 martie 

1911. Începând cu anul 1913, femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima duminică din 

februarie. În anul 1917, ultima duminică din februarie conform calendarului pe stil vechi a coincis cu 

ziua de 8 martie pe stil nou. Femeile din Sankt Petersburg au declanșat o grevă cerând încheierea 

Primului Razboi Mondial, sfârșitul raționalizării alimentelor și abolirea dinastiei țariste. 

După Revoluția din Octombrie, comuniștii Alexandra Kollontai si Vladimir Ilici Lenin au 

declarat 8 martie ca sărbătoare oficială în Uniunea Sovietică, iar abia la 8 mai 1965 aceasta a devenit 

zi nelucrătoare. Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, 

în 1977, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976-1985 ca 

Deceniul ONU pentru condiția femeii. 

În 1908, 15.000 de femei au mărșăluit în New York cerând un program de lucru mai scurt, 

salarii mai bune și dreptul la vot, iar în 1909, conform unei declarații a Partidului Socialist din 

America, Ziua Internaționala a Femeii a fost stabilită pe 28 februarie. Un an mai târziu, în 1910, în 

urma unei Conferințe a Muncitoarelor de la Copenhaga, unde au participat peste 100 de femei din 17 

țări, s-a hotărât ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceiași zi peste tot în lume, data de 8 martie fiind 

aleasă însă abia în 1913. 

De 8 martie, înalţă o rugăciune pentru ea de laudă şi multumire pentru darul cu care 

Dumnezeu ţi-a binecuvântat viaţa: Mama! 

 

Rusan Irina 

Școala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” Bârlad 
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Rusu Maria Mihaela  
 

,, Un dar pentru mama mea” 
 
 

CLASA: I C  
CADRUL DIDACTIC: Rusu Maria Mihaela  
Școala Gimnazială Nr.1 Suceava 
 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

         Ziua de 8 Martie este una foarte așteptată de copii.  Este o ocazie bună de a-și arăta 
dragostea față de mamele lor confecționând cadouri diverse. Anul acesta elevii de clasa I au învățat 
cântecele pe care le-au dedicate mămicilor , au confecționat felicitări, au pictat flori și au scris 
mesaje prin care și-au arătat dragostea imensă față de cele care le-au dat viață.  
           Fiecare elev a primit un suport din lemn, în formă de floare pe care l-au pictat, apoi și-au lipit 

pe mijloc propria fotografie. 

           Din coli albe și hârtie colorată au confecționat o felicitare pe care au scris un mesaj frumos.  

           În ziua de 8 Martie, lecția de comunicare în limba română a fost dedicată acestui eveniment, 

iar la matematică am adunat și scăzut diferite feluri de flori.  

           Fiecare copil a realizat darul pentru mama sa din tot sufletul, cu multă dragoste, încercând 

astfel să îi întoarcă dragostea pe care o primește zilnic. Gesturile simple, pline de iubire vor fi răsplata 

și mulțumirea ei. 

           Pe lumea aceasta  nicio  iubire nu este mai profundă decât iubirea pentru mama, cea care dă 
viața și o ocrotește cu prețul vieții ei. 
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Sabou Ana 
       

 
 

ACTIVITĂȚIILE   ZILEI 
                                             
 
 
 

 
 
UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Grãdiniţa P.P.  Com. PARȚA, jud. Timiș 
EDUCATOARE: Prof. înv. preșcolar: Sabou Ana 
DATA: 08.03.2022 
GRUPA MICĂ 
TEMA  ANUALĂ  DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
PROIECT TEMATIC: Primăvară, bine ai venit! 
TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: De ziua mamei 
 SUBIECTUL ZILEI: Mama, cel dintâi cuvânt 
                   ADP: ÎD: Un cântec pentru mama 
                   ADE:DEC 1(Inima mamei-suport lumânare-gips-pictură) 
                   ALA 1: Joc de masă: Colier pentru mama –înșirare 
                     Bibliotecă: Activitățile mamei-formulare propoziții simple 
        ALA 2: Scăunele muzicale-joc de mișcare  
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea abilităților de comunicare, formarea și consolidarea deprinderilor 
practice și plastice, specifice nivelului de dezvoltare motrică 
OBIECTIVE:            
-să participe activ atât în calitate de ascultător, cât și de vorbitor  
-ă răspundă corect  la întrebările adresate 
-să relateze activitățile mamei, cu ajutorul imaginilor ilustrative 
-să enumere materialele  puse la dispoziție 
-să le utilizeze corespunzător și să dovedească creativitate  
-să-și exprime părerea față de lucrările colegilor, precum și față de propria  lucrare, motivându-și 
părerea.  
Activitatea  debutează  cu Întâlnirea de dimineață. 
Copiii intră în sala de grupă și își ocupă locul în semicerc.Se va realiza salutul, pornind de la 
educatoare și continuând către toți copiii grupei: 
             ,,Dimineața a sosit,  
             Toți copiii au venit, 
              A-nceput o nouă zi 
              Bună dimineața, copii!” 
 

Bună dimineața doamna! Îmi pare bine că v-ați trezit și ați venit astăzi la 
grădiniță!’’ 
Copiii intonează cântecul: „Ursuleții s-au trezit!”se amintește de necesitatea  
igienei  personale zilnice și păstrarea sănătății personale 
,, După ce ne-am adunat 
Și frumos ne-am salutat, 
Colegii i-am întâlnit, 
Cine oare  n-a venit? 
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Se realizează Prezența, se alege responsabilul zilei, care ajută la identificarea numărului de 
copii prezenți, precum și la completarea Calendarului  naturii: Ziua, luna, anotimpul ni-l arată/ Deci, 
calendarul naturii să-l completăm îndată! 
Se vor stabili împreună cu preșcolarii data, ziua, luna, anotimpul în care ne aflăm, verbalizând 
acțiunea, apoi aspectele vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru această zi. Se 
realizează Gimnastica de dimineață.  

Noutatea zilei- prezentarea pozei  cu Mama  și importanța mamei în viața noastră. 
Activitatea se continuă  cu Activitatea  Estetic- creativă (DEC 1)-inima mamei-pictură 

Captarea atenției se realizează prin  intuirea materialelor de pe măsuțe (inimi din ghips, 

pensule, planșete, vopsea roșie, sclipici). 

Anunțarea temei și a obiectivelor:Se amintește că la Activitatea de educație plastică, avem 

de  pictat inima –suport de lumânare, care o vom oferi mamei de ziua ei. Se  explică sarcina de lucru 

și se demonstrează  modul de lucru.  

Se face încălzirea mânuțelor rostind versurile următoare:„Mișcăm degețelele , ușor batem 

palmele!” 

Voi da semnalul de începere a lucrului, iar în timp ce copiii lucreazã îi voi supraveghea, îi voi 

îndruma și ajuta acolo unde este nevoie.  

 În încheierea activității aduc aprecieri, iar copiii îşi vor evalua propria artă,  dar şi pe cele ale 

colegilor.  

Trecerea de la ADE la ALA 1, se realizează printr-o tranziție și anume Trenulețul cu stații/ 
Pauză de apă/Toaletă.  
Captarea atenției se realizează prin intuirea materialelor didactice de la cele două centre. Joc de 
masă: mărgele, șnur plastic/ Bibliotecă: planșe ilustrative. 

Fixarea conţinutului se va face prin intermediul întrebărilor.  
Încheierea activității se realizează prin aprecieri. Cu ajutorul tranziției  Hai cu mama, mici  

copii!( Mers cu recitativ ritmic)copii se deplasează  în șir  indian cu distanțare, până se așează la 
măsuțe la locul lor.  
 
La ALA 2, se realizează jocul:„Scăunele muzicale” 
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SAMSON  CRISTINA 
 

Istoria mărţişorului 

                                                                         Prof.înv.primar SAMSON  CRISTINA 

                                                             Școala Gimnazială ,,Al.I.Cuza” Roman / Neamț 

 

           An de an sarbatoarea de 1 Martie ne readuce speranta, optimismul, credinta în mai bine si spor 

la toate. Din înclestarea frigului cu razele soarelui, a întunericului cu lumina, dupa ultimele zvârcoliri 

din zilele babelor, învinge viata, primavara, soarele. Acest triumf al reînvieri si regenerari nu putea fi 

invocat decât prin Martisor-pe care îl daruim celor dragi la inceput  de primavara . 

        Snurul alb si rosu cu o amuleta  (banut, o scoica) il legau parintii la mâna copiilor, îl daruiau flacaii 

fetelor, îl shimbau fetele între ele cu sens de urare de noroc, de sanatate ca argintul curat, ca piatra 

de râu, ca scoica din ape. Martisorul daruit în zorii primei zile din Martie se purta 9-12 zile, uneori 

chiar pâna la vederea primului pom înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, crezându-se ca tot 

astfel va fi si anul celui care l-a purtat. 

        În Dobrogea martisorul se purta pâna sa venirea berzelor, apoi era aruncat spre analtul cerului 

ca norocul sa fie mare si înaripat. Martisorul era un dar ce-si trimiteau românii, unul altuia, în ziua de 

1 Martie. Se constituia dintr-un banut de aur spânzurat de un gaietan de matase împletit cu fire albe 

si rosii, pe care persoana ce-l primea în dar îl purta la gât pâna când întâlnea cea dintâi roza înflorita, 

pe crengile careia depunea apoi darul primit. Banutul însemna îmbelsugarea, firele albe si rosii ale 

gaietanului simbolizau fata alba ca crinul si rumena ca roza, iar ofranda facuta reginei florilor era o 

salutare poetica adresata primaverii. 

          În satele Transilvaniei Martisorul rosu-alb din lâna se agata la porti, ferestre, la coarnele 

animalelor, la strungile oilor, la tortile galetilor, pentru îndepartarea deochilui, a spiritelor malefice, 

pentru invocarea vietii, aputerii regeneratoare care se credea ca ar fi stimulata prin însasi culoarea 

vietii.Prima zi a lui Martie se numea în calendarul traditional al satelor carpatine si Drogobete, când 

fetele se spalau cu apa de omat ca sa fie curate, frumoase, albe ca neaua. 

        Bihorenii credeau ca însasi apa de ploaie adunata de 1 Martie sau din 'zilele babelor' te face 

frumos si sanatos, iar în Banat se îndatina ca fetele sa adune stropii de apa sau nea de pe frunzele 

fragilor din padure sa se spele pe obrajori rostind descântecul dragobetelui de dragoste: 'Floare de 

fraga/ Din luna lui Mart/La toata lumea sa fiu draga / Urâciunile sa le desparti'. 

        Folclorul roman s-a dezvoltat la confluenta a doua mari regiuni ale civilizatiei europene: vestul si 

sudul Europei. De-a lungul secolelor, romanii si-au cristalizat propria lor cultura. Aceasta cultura 

reprezinta nevoia de comunicare a omului cu natura si a omului cu alti oameni. Spiritualitatea 

romaneasca a fost in perfecta armonie cu pozitia geografica a tarii noastre si cu practicile populare 

ale romanilor. Cultura romaneasca prezerva cu grija memoria stramosilor ei, astfel ca printre cele 

patru mituri importante ale romanilor il vom intalni alaturi de "Miorita" si pe cel al "Babei Dochia", 

ultimul fiind in stransa legatura cu data de 1 Martie si cu martisorul. Romanii sarbatoresc venirea 
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primaverii intr-un mod unic, la inceputul lunii martie.1 Martie este in calendarul ortodox ziua 

Evdochiei, o femeie martir, numita si Dochia. Sarbatoarea este de fapt apriori timpurilor crestine, iar 

Dochia este un personaj pagan.Traditia martisorului este o mostenire de la stramosii nostrii romani. 

Cuvantul "martisor" are origini latine si este numele popular al lunii martie. 

        Acest stravechi obicei al primaverii este specific poporului roman si isi are originea in credintele 

si practicile agrare. Sarbatoarea lui are loc in prima zi a lui martie, considerata ca prima luna a 

primaverii. La Roma, inceputul anului nou se sarbatorea la 1 martie, luna care purta numele zeului 

Marte, ocrotitor al campului si al turmelor, zeu care personifica renasterea naturii. 

         La vechii traci aceleasi atribute le avea zeul Marsyas Silen, considerat inventatorul fluierului, 

cultul sau fiind legat de glia materna si de vegetatie. Lui ii erau consacrate sarbatorile primaverii, ale 

florilor si fecunditatii naturii. In multe sapaturi arheologice din Romania s-au gasit martisoare cu o 

vechime mai mare de opt mii de ani. Sub forma unor mici pietre de rau vopsite in alb si rosu, ele erau 

insirate pe ata si se purtau la gat. Culoarea rosie, data de foc, sange si soare, era atribuita vietii, deci 

femeii. In schimb, culoarea alba, conferita de limpezimea apelor, de albul norilor era specifica 

intelepciunii barbatului. Culorile alb si rosu au ramas pana in zilele noastre ca simbol al sexelor, ele 

fiind regasite si la bradul de nunta si inmormantare. 

         Cand venea primavara, oamenii obisnuiau sa lege de copacii funii albe si rosii, cu scopul de a 

alunga duhurile rele. Aceasta masura de precautie era luata pentru a preintampina orice fel de 

posibil dezastru care s-ar fi putut abate asupra florilor copacilor si i-ar fi putut impiedica sa rodeasca. 

La originile martisorului a stat o moneda de aur la care se atasa o sfoara facuta din doua parti 

rasucite, una rosie si alta alba, pe care copiii obisnuiau sa o poarte la gat. Exista credinta, conform 

careia, acesta amuleta aducea noroc si fericire. Fetele purtau martisorul pana cand infloreau copacii, 

moment in care, legau martisorul de trunchiul unui copac iar cu moneda isi cumparau branza, pentru 

a avea o fata alba si frumoasa tot anul.  

           Simbolul snurului realizat din cele doua parti rasucite, una alba si cealalta rosie, a fost initial 

folosit de daci inainte ca romanii sa-i cucereasca. Pe acea vreme snurul era alcatuit din alte doua 

culori: alb si negru. Culoarea neagra reprezenta lana neagra data de Baba Dochia nurorii sale, si 

simboliza intunericul iernii. Partea alba simboliza lumina primaverii. Lana s-a schimbat, conform 

legendei, din negru in alb prin sacrificiul fetei. Din aceasta cauza partea rosie din martisor reprezinta 

sangele si sacrificiul. In final, primavara si martisorul vor fi mai puternici decat intunericul cu ajutorul 

lui Iisus Cristos. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. www.didactic.ro 

2. www.wikipedia.org/wiki/mărţişor  
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   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

473 
 

 

Sandor Liliana Elena 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mamă dragă, îți mulțumim! 

CLASA: a II-a E 

CADRU DIDACTIC: Sandor Liliana Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 
DATA: 8 Martie 2022  

SCOPUL:  

Cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de mame; 

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice.  

OBIECTIVE: 

- să afle semnificația Zilei Internaționale a Femeii; 

- să confecționeze felicitări, mărțișoare,tablouri, mici atenții pentru mama; 

- să interpreteze cântece dedicate mamei. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a debutat cu informații despre Ziua Internațională a Femeii, prin intermediul unei 

prezentări. Prin brainstorming, copiii au găsit cele mai potrivite cuvinte prin care să o caracterizeze 

pe mama. Cuvintele au fost îmbinate apoi într-un afiș cu bilețele. În continuare, elevii clasei a II-a E au 

marcat acest eveniment printr-o activitate care a avut ca finalitate o surpriză pentru mama, realizând 

tablouri, felicitări și mărțișoare. După prezentarea modelelor, a materialelor necesare, a tehnicilor de 

lucru utilizate și a etapelor de îmbinare, copiii s-au apucat de treabă. Un fond muzical de primăvară a 

completat tabloul și a însuflețit atmosfera. Elevii clasei a doua au lucrat cu plăcere, cu entuziasm, au 

participat activ și cu interes la activitate, realizând lucrări deosebite împletite cu dragoste, pentru a le 

dărui mamelor. La final, elevii au cântat cântecelele “Cântec pentru mama” și “Floricică de pe șes”, 

realizându-se astfel și o înregistrare video. 

MATERIALE FOLOSITE: carton colorat, lipici, ață de mărţişoare, creioane colorate, acuarele, foarfece.  

REZULTATE AȘTEPTATE:   

Promovarea  Zilei Mamei prin prezentarea de informații, pregătire de daruri, creație proprie;  

Participarea copiilor la confecţionarea de felicitări, daruri, mărțișoare;  

 EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

Expoziție cu felicitări de 8 Martie, fotografii, înregistrări pe CD. 
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Sandu Ileana 
 

Școala Gimnazială „ Tiberiu Crudu” 

Clasa Pregătitoare B 

Institutor Ileana Sandu 

VORBIND DESPRE MAMA... 

   În perioada 1-8 martie, au avut loc și în școala noastră o mulțime de activități dedicate mamei. 

Fiecare copil s-a străduit sa cânte, să recite, să realizeze o felicitare, să scrie o urare deosebită...pe 

scurt, să facă o bucurie ființei iubite care ne-a dat viață. 

   Pentru că n-au învățat toate literele, au prezentat oral chipul mamei.Am selecat câte un crâmpei 

din discuția avută cu acest prilej. 

LUCAS-   Eu semăn mai mult cu ea, adică sunt vesel și îmi place să împart cu alții tot ce am.  

ANDRA-   Mi-e dor de ea chiar și atunci când vin la școală! 

RAMONA-   Eram prea mică când a murit mama.Știu cum arăta doar din poze. 

DANIEL-   Știu că tot ce mă învață este spre binele meu.Aș vrea să nu o mai supăr asa de des . 

MARIASSUNTA-   Mamei îi place mult muzica italiană și mâncarea din Italia. 

ANDREI -   Muncește mult ca să ne crescă, iubește și animalele de pe lângă casă. 

NATALIA-   Și-ar dori să nu mai aibă atâtea vase de spălat.Face cele mai bune clătite cu gem de mere! 

ERIK-   (Nu a vrut să spună nimic despre mama lui) 

LIVIA-   Ne îngrijește pe toți dar pe mine mă alintă cel mai mult pentru că sunt mai mică.  

ALEXANDRA-   Îi plac hainele frumoase și și-ar dori șă câștige mai multi bani. 

DORUȚA-   Să fim șănătoși este cel mai important, așa spune mama. 

 MARIA-   Când o să ne mutăm la casa noastră mama o să fie cea mai fericită.    

ANDRA-   Eu o să-i cumpăr mamei un lanț de aur, la gât și multe flori.    

ANDREEA-   Este credincioasă și ar vrea să poată merge mai des la bunica în Republica Moldova. 

NICU-   Tata și bunica sunt ființele pe care le iubesc cel mai mult! 

VLAD-   Ne dă tot ce avem nevoie dar ne cere să facem lucrurile foarte bine. 

ILINCA-   Iubește copiii, îi place să citească. Nimic nu este greu, cand mama este lângă mine!  
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SARIS MIRELA 
 

FIȘA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂȚII: DOAR MAMA… 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: SARIS MIRELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ”, BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 

„DOAR MAMA…” 

Scopul activității a fost sărbătorirea zilelor de 1 și 8 Martie 2022, prin confecționarea de 

mărțișoare, realizarea unor machete 3D din hârtie colorată folosind tehnici precum: decupare, lipire, 

îndoire și asamblare a unor figurine tridimensionale, realizarea portretului mamei prin desen/pictură.  

Prin intermediul mai multor arii curriculare (Limbă și comunicare, Arte și Tehnologii), elevii au 

fost încurajați să-și exprime dragostea, respectul, prețuirea și recunoștința față de cea mai dragă 

ființă din viața lor: MAMA. Alături de creațiile artistico-plastice s-au aflat și creații literare 
(compuneri, descrieri, texte în proză sau în versuri), dar și „surpriza tradițională”: cântare vocală 
dedicată mamei, însoțită de coregrafie, realizată de întreaga clasă, pe data de 8 Martie, la încheierea 
programului școlar, în curtea școlii. 

În cadrul activităților desfășurate elevii au lucrat individual, în perechi sau în grupuri mici, au 

„personalizat” lucrările, au colaborat foarte bine pentru încadrarea în timpul de lucru stabilit și 

realizarea cât mai reușită a produselor, au dat dovadă de interes, creativitate, implicare și 
întrajutorare.. 

Au fost distribuite materiale individuale, dar și elevii au contribuit cu materiale decorative și 
idei 

practice. Au fost parcurse toate etapele de lucru, iar la sfârșitul activităților, de 8 Martie, cînd au fost  

finalizate toate lucrările, s-a realizat autoevaluarea, apoi elevii au primit diplome cu premii conform 

criteriilor de evaluare stabilite anterior. 

Fiecare elev a fost fotografiat cu produsele realizate, fotografii ce au bucurat și mai mult 
mămicile. 
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SCARLET MIHAELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Cadou pentru mama mea!” 
CLASA/GRUPA: Mijlocie 
CADRU DIDACTIC: Scarlet Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.S. nr. 49 (Structură G.P.N. nr. 18), jud.Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Odată cu venirea primăverii, când totul renaşte, iar pământul învezeşte cu plante şi flori, 
sărbătorim ziua de 1 şi 8 Martie. Prima zi de primăvară, 1 Martie este marcată prin mărţişoare, iar 
cea de 8 Martie, simbolizează ziua celei mai importante persoane din viaţa noastră. 
,,Mama cel dintâi cuvânt” 
 
Materiale necesare: 
- carton colorat; 
- flori din carton colorat; 
- lipici; 
- foarefcă,materiale diverse,etc. 
 

Mod de realizare: 

Împreună cu preșcolarii grupei mijlocii, am discutat despre importanţa Zilei de 8 Martie, şi ce 
sărbătorim în această zi. Au învăţat poezii şi cântece cu ocazia zilei mămicii,iar apoi le-au realizat 
acestora câte un buchet cu flori. 

Am creat un moment artistic special dedicat mamicilor, care a fost filmat si transmis acestora 
din cauza condiţiilor pandemice.După care copiii au realizat din carton colorat tulpina şi frunzele 
florilor, iar apoi au lipit floricele multicolore.  

Atunci când vor ajunge acasă preşcolarii le vor spune mămicilor :”La mulţi ani, mamico! Te 
iubesc!”, şi le vor oferi buchetul cu flori. 
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SELICEAN GINA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: GÂNDURI  PENTRU MAMA  
CLASA PREGĂTITOARE 
CADRUL DIDACTIC: SELICEAN GINA  
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 ,,M. VITEAZUL” CONSTANȚA 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  
 
Elevii din clasa pregătitoare de la Şcoala Gimnazială Nr.29 ,,Mihai Viteazul” Constanța au 

sărbătorit un dublu eveniment în martie 2019: Sărbătoarea celor 100 de zile de școală și Ziua 

Internaţională a Femeii. Activitatea s-a desfășurat în sala de festivități a școlii și s-a derulat sub forma 

unei comunicări permanente cu invitații, mămicile și alți membri ai familiei. Prima parte a presupus o 

reamintire a parcursului  primelor 100 de zile de şcoală din viaţa lor de elevi. Pentru aceasta, am 

folosit metoda cubului, pe care am adaptat-o potrivit temei, așa încât pe fiecare față a cubului (mare) 

am notat câte o emoție (bucurie, tristețe, teamă, furie, surpriză, dezgust). Sarcina a fost ca fiecare 

elev, împreună cu mama lui, să rostogolească cubul, să citească cuvântul de pe fața superioară a 

cubului, apoi să prezinte contextul în care au trăit acea emoție în cele 100 de zile din viața de școlar. 

A urmat apoi prezentarea colecției de 100 de obiecte, ce a constituit deliciul petrecerii. 

 Un alt moment deosebit a fost acela în care elevii au fost invitați la un brainstorming, după 

ce au dezlegat ghicitoarea despre mamă: „Cine vă iubeşte/ Cine vă-ndrăgeşte/Zi de zi  munceşte / 

Pentru a vă creşte/ Vă daţi dat seama,/  Este ...”.  S-au notat pe un panou frumos decorat cu ghiocei, 

toate ideile lor și spre surprinderea noastră, a tuturor, ideile au fost geniale. 

Cu glasul tremurând de emoţie, fiecare copil i-a recitat apoi mamei câte o scurtă poezie. 

Micuţul program artistic a fost încheiat de cântecul „Cântec  pentru mama”. Fiecare mămică a 

primit ofelicitare pregătită de copil şi diploma de cea mai bună mămică.  

A fost o activitate încărcată de sensibilitate, emoţie şi bucurie în care copiii le-au mulţumit 

mamelor pentru copilăria frumoasă şi liniştită, pentru demnitate, determinare, răbdare, 

înţelepciune şi felul în care îi iubesc. 
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SIGHIARTAU MARCELA NELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: POVESTE DE SUFLET-  ,, POVESTEA MAMEI,, 
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: SIGHIARTAU MARCELA NELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALA ȘINTEREAG 
                                      
                                            ARGUMENT 
 
     8 Martie - ziua în care primăvara se opreşte şi cu pioşenie se înclină în faţa femeii. 
     Mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor în 
onoarea nașterii noastre. 
     Luna Martie este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mărţişor. Ca gestul să capete 
o mai mare încărcătură magică, în cinstea acestor zile, 1 Martie,  
8 Martie am organizat mai multe activități: confecţionări de mărţişoare şi felicitări, expozitii cu 
lucrările copiilor. 
      Pornind de la o poezie (acrostih) despre primavară ,am discutat despre lunile acestui anotimp 
,despre semnificația fiecărei luni în parte cu accent pe luna martie. 
    1Martie- ziua marțișorului și 8 Martie- ziua celei mai prețuite și mai iubite ființe de pe pamănt-
MAMA. 
     Mama este primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de poveşti  frumoasă. Este o fiinţă 
frumoasă şi gingaşă, este plină de căldură, blândeţe şi înţelepciune. 
 
Obiectivele propuse : 
  Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
  Realizarea unor coșulețe cu dedicație pentru mama lor, pe baza interesului direct; 
  Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu 
      Elevii clasei a-II-a  de la Școala Gimnazială Șintereag, au celebrat Ziua Mamei, au pregătit felicitări 
sub formă de coșulete și diplome pentru cele mai scumpe ființe din viața noastră ( mama, bunica, 
sora, mătușa, colega, prietena) . 
      Au descoperit că mama este " stâlp și căpătâi" pentru fiecare dintre noi. 
Cu pioșenie, calde îmbrățișări și urări de sănătate, viață lungă și toată dragostea! 
LA MULȚI ANI!  
      La ora de Arte vizuale şi abilităţi practice s-au confecţionat felicitări-colaj. Felicitările obținute au 
fost vesele, 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. 
 
                                                                Mamă draga te iubesc  
Păsările au venit                                     Sănătate îți doresc! 
Râde soarele voinic .                              Tu trudești și zi și noapte 
Iata ghioceii au înflorit                             Pentru a avea de toate. 
Martie bine ai venit!                                Tu mă îngrijești mereu 
Ai venit cu duioșie,                                  Să nu stiu ce este rau! 
Veste pentru mame sa fie.                      Mamă dragă îți mulțumesc  
Al meu marțișor                                       Și o floare îți dăruiesc! 
Roșu multicolor                                       Un sărut pe obrăjor  
Acum pentru iubitor.                                Să nu uiți de al tău odor! 
 
       elev                                                                       elev 
Bogolin Irina Dorina             Clasa a II-a             Buta Naomi Carla 
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SIMENE MARIETA 
Mama,cel dintâi cuvânt 

 

Tema activității: ”Daruri pentru mama!” 

Mijloc de realizare: Colaj 

Grupa : Mare D 

Cadru didactic: prof. Înv. Preșc. SIMENE MARIETA 

Unitatea școlară: GRĂDINIȚA cu PROGRAM PRELUNGIT NR.21-BRAȘOV 

 

Desfășurarea activității 

 

    Prima lună de primăvară are o însemnătate deosebită: sărbătorim renașterea naturii la viață, 

sărbătorim Ziua Internațională a Femeii și Ziua mamei. Mama cea mai importantă ființă din 

viața noastră, cea care veghează când suntem bolnavi, când suntem triști, când ne bucurăm 

sau suntem fericiți. 

   Cu acest prilej preșcolarii grupei au pregătit un mic cadou pentru a le mulțumi mămicilor grija 

care le-o poartă. 

     Cadoul a constat în confecționarea unui coșuleț cu ghiocei și colorarea unei vaze cu flori. 

Pentru confecționarea acestuia preșcolarii, au decupat coșulețul, ghioceii, au pictat pe coșuleț 

și au lipit fluturi. 

În partea a II-a a activității preșcolarii au repetat cântecul învățat, dedicat mamei. 
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SIMION MIHAELA NICOLETA 
 

Proiect didactic 

Nivelul II 

GRUPA: Mare  

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Om si Societate  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practica  

MIJLOC DE REALIZARE: decupare si lipire 

SUBIECTUL: ,,Felicitare pentru mama „ 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare  de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:Consolidarea  unor deprinderi practice achizitionate in cadrul activitatilor 

practice .Dezvoltarea simtului practic . 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

   O1- sa enumere materialele si instrumentele necesare pentru realizarea 

lucrarii ; 

   O2- sa lipeasca inimioarele , iarba si plicul pe felicitare; 

                                   O3- sa decupeze inima cu mesaj ; 

                                  O4- sa lipeasca inima cu mesaj ; 

                                   O5 – sa lucreze ingrijit si 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei . 

b) Material didactic: carton colorat, foarteca , lipici, calculator, CD cu cântece ambientale, suport de 

afişat lucrările copiilor 

c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală; 

d) Resurse - umane: copii 

                            - de timp: 30 minute 

 Bibliografie:  

• Curriculum pentru invatamantul prescolar , 2008 

• Nicholson, S. Robins, D. (2008). Cartea micului artist - activităţi practice pentru dezvoltarea 

aptitudinilor şi creativităţii copiilor.  Bucureşti. Editura Teora 

 

Organizarea activităţii: Pentru buna desfasurare a activitatii  vor fi asigurate urmatoarele masuri: 

dispunerea mesutelor si scaunelelor in grupuri de cate patru copii; aranjarea materialelor distributive 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

485 
 

 

pe masute; dispunerea suportului de lucru si a materialului demonstrativ astfel incat sa se ofere 

vizibilitate tuturor copiilor grupei; intrarea organizată a copiilor în grupă. 
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Simu Svetlana 
 

CONCURS DE MĂRȚISOARE 

Unitate de învățământ: Grădinița P. P. nr. 54 – struct. G.P.P. 42, Oradea, Bihor 

Prof. înv. Preșcolar: Simu Svetlana 

Titlul proiectului -,,Un zâmbet, o floare, o îmbrățișare”  

Domeniu: esthetic și creativ 

Tema concursului: FELICITĂRI ŞI MĂRŢIŞOARE  PENTRU MAMA 

Tipul de proiect: local 

REZUMATUL PROIECTULUI 

a)Număr de copii implicaţi-aprox. 20 preșcolari de grupa mare. 

b)Activitate-concurs de mărţişoare, 

Proiectul este un concurs de creaţie artistico-  plastică care se adresează preșcolarilor din 

grupa ”Stelutelor” . Concursul se va desfăşura pe două secţiuni oferind astfel preșcolarilor 

posibilitatea de a se manifesta  în domeniul artistic prin realizarea unor felicitări pictate/colaj 

îmbinând tehnici de lucru variate şi materiale diverse  precum şi confecţionarea unor mărţişoare din 

materiale la alegere. 

1. Pictură ”Buchet de ghiocei” 

2. Colaj ” Mărțișoare pentru mama” 

ARGUMENT 

Prima zi a lunii martie  marchează pe lângă Sărbatoarea Mărtişorului si inceputul primăverii, 

al reînvierii naturii.Tot în această lună, pe 8 Martie, sărbătorim Ziua Internatională a Femeii. Mama 

este fiinţa care ne este alături la bucuriile şi necazurile vieţii, prietenul nostru care ne sprijină 

necondiţionat, prima fiinţă care ne strânge în braţe la venirea noastră pe lume. Cuvintele sunt prea 

puţine pentru a exprima tot ceea ce simţim pentru mama. De aceea vom încerca prin intermediul 

artei să ne exprimăm sentimentele noastre cele mai sincere pentru fiinţa cea mai iubită. 

SCOP : 

Identificarea,stimularea şi valorificarea  potenţialului creativ al preșcolarilor,  prin realizarea 

unor lucrări artistico- plastice  originale, pe o tema stabilită; 

OBIECTIVE: 

- dezvoltarea abilitătilor de comunicare prin limbaj  plastic; 

- stimularea creativităţii copiilor prin realizarea unor lucrări; 

- sensibilizarea  şi  dezvoltarea sentimentelor de dragoste si admiraţie faţă de cea mai iubită fiinţă-

mama; 

- valorificarea  mesajelor,informaţiilor, gândurilor, trăirilor şi sentimentelor copiilor faţă de persoana 

cea mai iubită, mama; 
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Sîmpetru Doinița 
 

Doar MAMA 

Profesor pentru învățământul primar, 

Sîmpetru Doinița 

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Galați 

Oricât de multe lucruri se spun nu e suficient să exprimi recunoștința pe care o merită 

mamele, toate mamele din lume. Ele sunt cele care se sacrifică permanent ca copiii lor să aibă, să fie, 

să existe până la urmă.  

„Mama” e un cuvânt prea simplu și prea scurt care exprimă atât de mult și multe. E cel mai 

complex și complicat cuvânt și primul pe care îl rostim cu toții. E cuvântul care ne vine în minte la 

necaz și poate îl uităm la bucurii. Sigur nu îl uităm de 8 Martie și sigur în acea zi merită să o cinstim pe 

mama. 

E o zi specială care trebuie sărbătorită cu bucurie și recunoștință adresată mamelor. 

În fiecare an dorim să facem ceva astfel încât mama să se simtă specială și să înțeleagă câtă 

recunoștință îi purtăm.   

Împreună cu elevii clasei în anii anteriori pregăteam un moment artistic pe care îl prezentam 

mamelor. Le ofeream și o felicitare confecționată de copii și le încântam cu cântecele și poeziile 

pregătite.  

Au fost ani în care am organizat ateliere de lucru în care mamele lucrau împreună cu copiii 

lor. Șezători mame-copii, care erau momente de bucurie. 

În ultimii ani însă nu au fost posibile astfel de întâlniri și a trebuit să ne reorganizăm. Astfel 

am confecționat pentru mame un coșuleț cu lalele ți am cântat cântece pe care le-am înregistrat. 

Nu a fost poate la fel ca în alți ani dar nu a fost mai puțin emoționant pentru copii și mame. 

Efortul lor, migala cu care au realizat lucrările au fost răsplătite cu multă încântare din partea 

mamelor.    

A fost o zi specială, așa cum merită toate mamele. 
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Smaranda Adina Corina 

 

                     MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT 

       SERBARE PENTRU ZIUA MAMEI 

8 MARTIE 

                                                                                                  
Prof.înv.primar: Smaranda Adina Corina 

Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva 

 

Elev/elevă: Dragă mamă, eu îți spun,  

                    Tu ești tot ce am mai bun! 

                     Zi de zi mă îngrijești,  

                     Vorbe dulci tu îmi șoptești. 

 Elev/elevă: În fiecare dimineață, 

                     Mama mă trezește. 

                     Duios ea mă răsfață, 

                     E prima ce-mi zâmbește! 

Elev/elevă: Câte mame sunt pe lume, 

                     Toate sunt cele mai bune! 

                     Dar nici una nu-i ca ea, 

                     Căci ea e mămica mea! 

Elev/elevă: Cu glasul blând și ochii mari, 

                    Lângă mine mereu apari. 

                    De tot ce-i rău tu mă ferești 

                    Și cu drag mă protejezi! 

Elev/elevă: Mamă dragă, îți mulțumesc, 

                    Pentru tot ce-mi dăruiești. 

                    Iar atunci când te privesc, 

                    Știu cât de mult mă iubești! 

Elev/elevă: Dragă mamă, eu îți spun, 

                     Tu ești tot ce am mai bun! 
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                      Zi de zi mă îngrijești,                                                           

                     Vorbe dulci tu îmi șoptești. 

Elev/elevă: De dragul tău în zare 

                     Soarele blând răsare. 

                     Ghioceii înfloresc, 

                     Păsările ciripesc. 

                     Cocorii vin din zare 

                     În grădină-apare o floare. 

                     Întâiul fir de iarbă, 

                    A răsărit în prag. 

                    A-nmugurit și pomul, 

                    Să-ți fie ție drag! 

Elev/elevă: O, dulcea mea mămică, 

                     Cu părul fermecat, 

                     De multe tu ești vrednică 

                     Și-ai sufletul bogat! 

                     Tu mă înveți ce-i bine, 

                     Și mă ferești de rău, 

                     Mereu mă vei susține, 

                     Căci sunt copilul tău! 

Elev/elevă: Astăzi, de ziua ta, 

                   Frumos îți voi cânta. 

                  Și o să-ți pregătesc 

                   În dar să-ți dăruiesc 

                   O felicitare, o scurtă urare 

                    Și-o mare îmbrățișare! 
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Stan Mihaela 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani, mamă! 

CLASA/GRUPA: a VI-a 

CADRU DIDACTIC: Stan Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint”, Copăceni 

SCOPUL: 

- stimularea potențialului artistic al elevilor; 

- dezvoltarea unor deprinderi de lucru; 

OBIECTIVE: 

- să-și dezvolte creativitatea și imaginația prin confecționare de mărțișoare și diferite obiecte 

dedicate zilei mamei; 

- să cunoască semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie; 

- să-și cultive simțul pentru frumos; 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a VI-a 

PERIOADA: 1-8 martie 2022 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Motto: „Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este o mamă”. 

(Grigore Vieru) 

Elevii clasei a VI-a și-au exprimat dragostea și recunoștința față de mamele lor printr-o activitate de 

confecționare de mărțișoare și diferite obiecte simbolice, având specificul zilei de 1 Martie, respectiv 

8 Martie. Aceștia au dat dovadă de creativitate, fiecare obiect realizat purtând mesajul iubirii față de 

ființa cea mai dragă, mama. Atmosfera a fost relaxantă, elevii dând dovadă de multă pricepere în 

realizarea obiectelor propuse. 

EVALUAREA: 

- a constat în realizarea unei expoziții cuprinzând lucrările elevilor. 
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STAN SORINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Din suflet pentru mama!” 

CLASA/GRUPA: I B   

CADRU DIDACTIC: înv. STAN SORINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” 
 
SCOPUL PROIECTULUI: 

Prin desfășurarea activității s-a urmărit: 

- dezvoltarea sentimentelor de dragoste, admirație, prețuire și recunoștință față de 

persoanele dragi, ființele cele mai gingașe, mamele. 

- stimularea creativității prin realizarea de lucrări practice și a expresivității prin recitarea de 

poezii și interpretarea cântecelor dedicate zilei de 8 martie. 

- cunoașterea semnificației zilei de 8 martie; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 8 Martie este o zi specială, o zi recunoscută în întreaga lume ca fiind Ziua Internațională a 
Femeii. 
 Activitatea s-a desfășurat cu elevii clasei I B, fiind dedicată zilei de 8 martie, Ziua 

Internațională a Femeii, asociată în România și cu Ziua Mamei.  

 Activitățile la care au participat copiii acoperă mai multe arii curriculare: arte și tehnologii, 

consiliere și orientare, limbă și comunicare. 

 Prin desfășurarea unui moment artistic ce a constat în recitarea poeziilor dedicate mamelor, 

interpretarea cântecului „Floricică de pe șes”  și confecționarea unor produse materiale specifice zilei 

de 8 Martie, au fost cultivate sentimentele de dragoste, apreciere și respect față de mama.  

 Elevii au realizat cu entuziasm coșulețe cu flori și felicitări în interiorul cărora  și-au exprimat 

sentimentele de apreciere și iubire față de mamele lor. Ambele lucrări au presupus folosirea unor 

tehnici precum decupare după contur, lipire, pliere, măiestrie și creativitate pentru a obține produse 

cât mai originale și inedite. 
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STANCA ELENA IONELA 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt CLASA/GRUPA: Clasa I 

CADRU DIDACTIC: Stanca Elena Ionela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala Discovery Kids Rm. Vâlcea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: MAMA – sărbătorește-o zi de zi! 

Primăvara se joacă de-a v-ați ascunselea cu iarna. Știe că vine rândul ei și se ține de pozne. 

Iarna nu se supără. Mai scade câteva grade în termometre cu un zâmbet înghețat, dar pe ascuns 

își face bagajele, prilej cu care, copiii din clasa I se pregătesc cu activități de matematică, 

comunicare în limba română, dar și în limba engleză, jocuri, daruri, cântece, voie bună și zâmbete 

pentru mămicile dragi! 

Activitatea dedicată Zilei Internaționale a Femeii, a fost una integrată, pornit de la poezia: 

 

Cea mai scumpă de pe lume 

De Nichita Stănescu 

Spune-mi care mamă-anume 

Cea mai scumpă e pe lume? 

Puii toţi au zis de păsări, 

Zarzării au zis de zarzări, 

Peştişorii, de peştoaică, 

Ursuleţii, de ursoaică, 

Şerpişorii, de şerpoaică, 

Tigrişorii, de tigroaică. 

Toţi pisoii, de pisică, 

Iar eu, de-a mea mămică. 

Orice mamă e anume, 

Cea mai scumpă de pe lume! 

 

Cu ajutorul     poeziei am făcut referiri la însușirile tuturor mamelor din poezie, fie ele 

mamifere, păsări sau reptile, dar mai ales la mămicile noastre,  apoi copiii au descris chipul și au 

realizat portretul mamei. 

La Dezvoltare Personală, am continuat cu ideea că fiecare copil este unic, la fel cum şi fiecare 

mamă este unică, purtând discuții legate de unicitatea fiecărei mame și de ce este ea specială pentru 

fiecare copil. 

Pentru ca evenimentul să rămână în amintirea mămicilor, copiii au confecționat felicitări și 

mici decorațiuni, în care au  scris cele mai frumoase cuvinte, activitate desfășurată la Arte Vizuale și 

Abilități Practice.  

La ora de Muzică și Mișcare, copiii au avut un mic moment artistic, cântând melodii în limba 

română și limba engleză pentru mămicile lor, moment ce a fost înregistrat video și audio și trimis 

mămicilor. 
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Activitatea s-a desfășurat pe parcursul întregii săptămâni, copii realizând în acest timp o 

broșură cu activitățile lucrate la clasă: sudoku, labirint, găsește obiectele ascunse, calcule și probleme 

matematice, transcrierea unor texte cu literele de mână învățate, jocuri de cuvinte încrucișate, mesaje 
cifrate și alte jocuri istețe, toate acestea având ca temă principală – MAMA. 
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 Stanciu Corina 
      

 ,, Mama este fiinţa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni.”-  Cardinal 

Mermillod 

 

TEMA: ,, Mama, cel dintâi cuvânt” 

SUBIECTUL: ,, Dar din suflet pentru mama” 

CADRU DIDACTIC: Stanciu Corina 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 22 ,, I.C. Brătianu” Constanţa 

CLASA: a IV-a A Step by Step- ,, Cercetaşii” 

SCOPUL: informarea elevilor despre semnificaţia zilei de 8 Martie; 

OBIECTIVE:  

- să identifice semnificaţia şi importanţa zilei de 8 Martie; 

- să realizeze un medalion modelând şi pictând pasta fimo; 

- să lucreze cu acurateţe. 

RESURSE MATERIALE: matriţe flori şi inimioare, pasta modelatoare fimo, şnururi, acuarele acrilice,   

pensule, pahare pentru apă, videoproiector; 

GRUP ŢINTĂ: - elevii clasei a IV-a A; 

- mamele elevilor. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

                 Am desfăşurat activitatea timp de două zile, 7, respectiv 8 Martie.  Am început prin a 

viziona un material Power Point, apoi elevii au răspuns la o serie de întrebări despre fiinţa cea mai 

importantă din viaţa noatră, mama.  

  După prezentarea şi intuirea materialelor, cei mici au fost încântaţi şi dornici să 

lucreze surpriza pentru mămici. Cercetaşii au modelat medalioanele, folosind matriţele puse la 

dispoziţie şi pasta fimo, apoi le-au pictat cu acuarele acrilice, aşa cum au simţit. Le-am oferit sprijin, 

unde a fost cazul, şi am audiat cântece închinate mamei. 

   Medalioanele pentru mame au fost cel mai de preţ dar, atât pentru mame, cât şi 

pentru elevi, deoarece au fost create de mânuţele lor. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A REZULTATELOR: - fotografii; 

                                                                                              - expoziţie cu lucrările elevilor. 
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Imagini reprezentative din timpul activităţii: 
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Stanciu Rodica Oana 
 

SIMPOZION NAȚIONAL  

„MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA/GRUPA: Grupa mare 

CADRU DIDACTIC: Ed. Stanciu Rodica Oana 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit „Magic Years” 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

GRUPUL ȚINTĂ: Grupa mare 

SCOPUL: Verificarea potențialului artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-

plastice. 

OBIECTIVE 

4. Promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei Internaționale a Femeii; 
5. Stimularea potențialului artistic și creativ; 
6. Dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor. 

 

Lucrări realizate în cadrul activităților Domeniului Estetic și Creativ 

 

1.„Din inima pentru mama”                   2. „Flori pentru mama”              3.”Un crampei de primavara”                                        
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STEFURA GEORGIANA 
 

Activitate intitulată " Surpriză pentru mama mea"a fost realizată pe data de 8 Martie cu ocazia zilei 

mămicilor.  

Preșcolarii din grupa combinată " Vrăbiuțele" au realizat rame foto pentru mămicile lor și zambile din 

hârtie pentru a le dărui drept cadou. 

Ramele foto au fost realizate din hârtie cartonată de culoare roșie. 

Au fost decupate în mijloc, unde a fost atașată o fotografie cu toți membrii familiei. Această ramă 

pentru a fi personalizată după propria imaginație, a fost decorată cu diferite modele( fundițe, 

inimioare, steluțe etc)realizate de către doamnele educatoare cu ajutorul perforatoarelor. Aceste 

modele au fost confecționate din hârtie buretă autocolantă sclipitoare.  

Preșcolarii au dezlipit hârtia autocolantă de pe spatele fiecărei figurine și au așezat figurina pe 

marginile ramei, după bunul plac. La final, pe partea din spate a ramelor, au lipit magnet.  

Activitatea de confecționare a zambilelor a constat în decuparea și tăierea hârtiei de culoare roz după 

model și răsucirea ei pe un băț de frigărui ce a fost învelit în hârtie de culoare verde pentru a imita 

perfect tulpina floricelelor. 

O dată cu realizarea darurilor, preșcolarii au învățat să scrie,după model pe tabla magnetică cuvântul 

simbol pentru ziua de 8 Martie: MAMA. 

 

Individual la măsuțe au realizat și o fișă de lucru pe această temă în cadrul domeniului Limbă și 

Comunicare. 

Obiectivele activităților din această zi: 

- Să recunoască materialele de lucru; 

- Să decupeze după contur; 

- Să-și însușească tehnica de lucru; 

- Să aplice tenici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente adecvate; 

- Să cunoască semnificația zilei de 8 Martie; 

- Să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit. 

Metodele și procedeele utilizate: 

- Conversația; 

- Explicația; 

- Demonstrația; 

 

Tipul lecției: formare de pricepere și deprinderi 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

501 
 

 

Mijloace de învățământ: hârtie colorată, lipici, foarfece, planșă demonstrativă, magnet, cântece de 

primăvară, tablă magnetică. 

Forme de organizare: frontal, individual. 
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ȘTIR SORINA IULIANA 
 

MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA 

 

PROPUNĂTOR: PROF. ȘTIR SORINA IULIANA 

NIVEL: I  

SCOP: CONSOLIDAREA DEPRINDERII DE A LIPI ELEMNTE DATE 

OBIECTIVE: Pe parcursul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

O1 – să execute mișcări de încălzire a mușchilor mâinii; 

O2 – să denumească materialele primite; 

O3 – să lipească corespunzător fiecare element pentru a forma mărțișorul. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

În săptămâna dedicată vestitorilor primăverii, una dintre activitățile desfășurate la Grupa 

Vrăbiuțe a fost „Mărțișor pentru mama”. Această activitate face parte din Domeniul Om și Societate.  

Pentru captarea atenției copiilor, am utilizat Legenda Mărțișorului. 

Etapele de lucru au fost expuse și prezentate pe rând: 

 

Etapa 1: Lipirea inimioarelor pe marginile șablonului; 

Etapa 2: Lipirea elementului central (lalea); 

Etapa 3: Realizarea fundiței de mărțișor, cu ajutorul cadrului didactic; 

Etapa 4: Lipirea fundiței de mărțișor pe lucrare. 

 

În încheierea activității am realizat turul galeriei, unde fiecare preșcolar a apreciat 

mărțișoarele realizate de ceilalți colegi. 

Pentru realizarea feedback-ului și a transferului, am oferit produsele finite părinților. 
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   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

504 
 

 

Stoica Anca 

 

De ziua mamei 

Peoiect de activitate – 8 martie 20202 

Clasa : a IV-a D 

Înv. Stoica Anca 

Efectiv: 27 elevi 

Durata: 2 ore 

*Activitatea se poate desfășura în mai multe etape, într-o zi sau două. 

Etapele activității:  

1. Vizionarea unui filmuleț despre iubirea mamei  

2. Recitarea / audierea / citirea unor poezii despre mama 

3. Numirea unor motive pentru care o iubim pe mama 

4. Realizarea buchetuui de flori care cuprinde motivele pentru care mama fiecăruia este 

specială 

5. Alături de buchetul de flori, elevii vor gândi o rețetă personalizată a unei poțiuni magice 

pentru o mamă fericită. După ce identifică ”ingredientele” care o fac fericită pe mama, 

fiecare elev le va așeza într-o rețetă pe care o vor decupa, iar apoi, sub forma unui papirus, 

se va dărui mamei alături de buchetul de flori. 

6. Memorarea și intonarea cântecului ”Mama, doar mama” 

7. Filmarea copiilor cântând și distribuirea video-ului mămicilor, alături de buchetul de flori. 
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Șimonea Cristina Monica 
 

Prof. Inv. Preșc. Șimonea Cristina Monica 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 Timișoara 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,, Când,cum și de ce se întâmplă?” 
PROIECT TEMATIC: “Primăvară, bine ai venit!” 
TEMA SĂPTĂMȂNALĂ: “Pe aripi de primăvară” 
TEMA ZILEI: “De ziua ta mămico” 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea de cunoştințelor, formarea de priceperi şi deprinderi; 
MIJLOACE DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP + ALA 1+DȘ2 + DOS 2 + ALA 2) 
ELEMENTE COMPONENETE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 
 
Întȃlnirea de dimineaţă: “ Primăvara întâmpinăm și cu drag o salutăm!” 
Rutine: ,,Felicitări pregătim ,celor dragi le oferim” (deprinderea de a oferi daruri celor dragi) 
Tranziţii:,,Plimbare după flori”- joc de mișcare 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1): 

• Știință: ,,Găsește umbra ” 

• Construcții: ,,Cutii pentru cadouri”    

• Joc de rol: ,,Taraba cu felicitări” 

• Artă: Desen “Mama mea” 
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):  
DOMENIUL ȘTIINȚĂ (MATEMATICĂ) :,,Îți ofer un cadou!”-joc didactic  
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (ABILITĂȚI PRACTICE):,,Felicitare pentru mama”- confecționare 
felicitare (decupare și  lipire). 
 
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2): ,,Ștafeta florilor”-joc de mișcare 
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

• motricitatea grosieră şi motricitatea fină în contexte de viaţă familiare; 

• conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării 

• conceptul de sine; 

• curiozitate,interes și inițiativă în învățare; 

• finalizarea sarcinilor și a acțiunilor; 

• activarea şi manifestarea potenţialului creativ; 

• mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

• cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 
cunoașterea mediului apropiat. 
 

COMPORTAMENTE VIZATE : 

• îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 

• utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

• utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul et.) în interacţiunea cu mediul apropiat; 

• manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 
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• exersează,cu sprijin,ascultarea activă a unui mesaj,în vederea înțelegerii și receptării 
lui(comunicarea receptivă) 

• demonstrează familiarizarea cu imformații despre 
mărime,formă,greutate,înălțime,lungime,volum. 

 
DURATA: 1 zi 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE ALA1 
ȘTIINȚĂ: 

- O1: Să recunoască imaginile  reprezentate pe jetoane ; 
- O2: Să identifice  umbra corespunzătoare fiecărei imagini . 

CONSTRUCȚII: 

- O1: Să îmbine piesele Lego pentru a obţine diferite cutii; 
- O2: Să utilizeze corect materialele  puse la dispoziţie pentru a realiza sarcina data. 

JOC DE ROL 
- O1: Să folosească corect formulele „bună ziua”, „vă rog”, „mulţumesc”; 
-   O2 :Să relaţioneze cu colegii în cadrul grupului;       
- O3:Să transpună în joc experienţa din viaţa de zi cu zi. 

ARTĂ 
- O1: Să utilizeze corect materialele puse la dipoziție 
- O2: Să deseneze corespunzător chipul mamei 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE ADE: 
DOMENIUL STIINȚĂ(MATEMATICĂ): 
 

- O1: Să formeze mulţimi după diferite criterii (formă, culoare, mărime, cantitate); 
- O2: Să delimiteze prin încercuire mulţimea formată; 
- O3: Să numere până la 2, asociind cifra corespunzătoare cantității (1, 2); 
- O4: Să folosească un limbaj matematic adecvat; 
- O5: Să respecte regulile jocului. 

 
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (ABILITATI PRACTICE): 
 

- O1. Să utilizeze corect instrumentele  şi materialele de lucru; 
- O2. Să lipească corespunzător elementele ce compun felicitarea ; 
- O3. Să evalueze propria lucrare şi a colegilor, pe baza următoarelor criterii: aspect, grad de 

finalizare, corectitudine. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: 

• instructajul,observația,conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,jocul,turul galeriei. 
Mijloace didactice: 

• material pentru decor,hârtie colorată,folii laminat,coli carton ,lipici ,fișe ,tablă 
magnetică,boluri de plastic,buburuze din lemn,casă de marcat de jucărie,piese de 
lego,laptop,Xerox,laminator. 

Forma de organizare: 

• frontal,individual si pe grupe 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Crriculum pentru educație timpurie, 2019 
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Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 
pentru educație timpurie, 2019 
Curriculum pentru învăţămȃntul preşcolar (3-6/7 ani), MECT, 2008 
Aplicaţii ale metodei proiectelor (2008) – ediţie revizuită în conformitate cu noul curriculum, Editura 
CD Press 
Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar 
(2008), DPH, Bucureşti 
Preda, V. (coord.) (2009) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. 
Gheorghe-Cȃrţu Alexandru, Craiova 
 

Artă-  Desen” Mama mea”  

 

DOS – DECUPARE SI LIPIRE „Felicitare pentru mama” 
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Ștefan Laura Cătălina 
 

Grădinița cu Program Prelungit „Țara copilăriei”, Călărași 

Grupa mică 

Educatoare: Ștefan Laura Cătălina 

Tema anuală de studiu: Cu  ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânală: Mărțisoare, mărțișoare 

Tema zilei: Mărțișoare pentru domnișoare 

Scop: Participarea și implicarea afectivă a copiilor,stimularea comunicării, favorizarea interrelaționarii 

Obiective operaționale:  

• să participe cu entuziasm la activități; 

• să exprime sentimente de prietenie și generozitate; 

• să realizeze mărțisoare, utilizând materialele puse la dispoziție și tehnicile învățate 

 

Ziua a debutat cu activitatea „Întâlnirea de dimineață”, în cadrul căreia s-a prezentat copiilor  

însemnătatea zilei de 1 Martie, apoi fiecare copil a oferit colegelor mărțișoare și o îmbrățișare și a urat „O 

primăvară frumoasă!”. În cadrul  activităților pe domenii experiențiale, copiii  au realizat mărțișoare utilizând 

tehnica dactilopicturii și au lipit buburuze pe trifoi realizând, astfel, broșe pe care le-au luat acasă pentru a le 

oferi mămicilor. 

În cadrul activităților liber alese, preșcolarii au organizat un program artistic cu ocazia venirii primăverii. 

Dansul a fost filmat și trimis părinților pentru a-l viziona împreună cu familia. 
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ŞUŞTREAN DIANA 
 

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 dragă, ce-aş putea 

să-ti urez de ziua ta? 

Bucurie, sănătate, 

Mult noroc si spor în toate, 

Pace si zile senine 

Să mă poti creşte pe mine.”  

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 este să-și vadă micuțul exprimându-și dragostea în felul lui sincer și cât se poate de dezinvolt. 

Pentru a sărbători Ziua Mamei, împreună cu preşcolarii din grupa mijlocie - Copăceii de la 

Grădiniţa cu Program Prelungit Riki- Priki Reşiţa am desfăşurat o multitudine de activităţi dedicate 

mamelor, în săptămâna 7-11 martie 2022: activităţi plastice (desene, picturi), activităţi practice 

(confecţionare de felicitări, diploma  şi daruri pentru mama - brăţări), 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 şi un program artistic 

desfăşurat  chiar în ziua de marţi, 8 martie 2022, în sala de grupă. Preşcolarii, cu emoţie în glas, au 

recitat scurte poezioare, au cântat cântecele învăţate și au dansat pentru mamele lor. Totul a fost 

pregătit în secret în sala de grupă, filmat şi trimis mămicilor prin intermediul grupului de Whatsapp. 

Dorința de a-și bucura și surprinde mama într-un mod plăcut i-a  motivat pe toți și i-a mobilizat 

pentru reușita organizării activităţii. Planul a fost urmat întocmai și ”misiunea” indeplinită. 

  Fiecare mămică a primit în dar surpriza: felicitare cu urări de bine adresate din suflet de 

micuțul ei, diploma pentru cea mai bună mamă,  brăţara confecţionată cu mult drag, filmuleţul cu 

mesaje transmise din inimă de copil. 

 Lacrimile de emoție nu s-au lăsat așteptate. 
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Tănase Valeria 
 

Pentru tine, mama dragă! 

TĂNASE VALERIA-VASLICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Pentru tine, mama dragă!” 

GRUPA: Mică „Buburuzele” 

CADRU DIDACTIC: Tănase Valeria-Vasilica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program normal și prelungit „Marshmallow”, Ploiești 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

MOTTO: „Mama este începutul tuturor începuturilor”, Grigore Vieru 

           Pe data de 8 martie 2022 în cadrul Gradiniței cu program normal și prelungit „Marshmallow”, 

Ploiești s-a desfășurat activitatea extracurriculară numită : „Pentru tine, mama dragă!” în sala de 

clasă. La aceasta activitate au participat educatoarele , colectivul de mămici și preșcolarii de la grupa 

mică.  

       Pentru început s-au așezat scăunelele pentru mămici într-o parte a clasei, iar în cealaltă parte 

pentru copii. Decorul a fost unul specific acestei activități, simplu, nu prea încărcat și de efect. 

          După sosirea părinților, copiii au început un scurt moment artistic deschis prin cântecelul 

liniștitor „Cântecul acesta delicat”. Au continuat recitând poezia destinată mămicilor „De ziua 

mamei” . Copiii au încheiat momentul cu cântecelul „Mărțișorul” având o coregrafie specială și un 

material ilustrativ adecvat (fiecare copil a primit câte o inimioară mare dintr-un carton pe care era 

scris un mesaj pentru mama „Mami, ești steaua mea!”, „Mami, te ador!”, „Te iubesc mami!” ș.a.). 

         În continuare s-a deschis un atelier prin care fiecare copil trebuia să realizeze portretul mamei 

ajutat de către părinte. Fiecare pereche a primit diverse materiale pe care le-au lipit pentru a realiza 

părul mamei ( foaie cu desenul unei mame lipită pe un carton alb perforat în părți la care a fost 

introdus un șnur specific mărțișorului, lipici, șervețele umede, diverse forme de lipit, inimioare, 

fluturași, coronițe, cristale autocolante cu diverse forme 3D și diferite alte forme de cristale 

autocolante. 
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        La final, fiecare părinte a fost servit cu un pahar de suc, o prăjitură și un mic dar de la cel mic 

confecționat cu o zi înainte. Copiii au avut de lipit diferite forme, după bunul plac, pe un „8” realizat 

din foi buretate cu glitter la care a fost atașat o floare de primăvara confecționate de către cadrele 

didactice. 

    Părinții au fost încântați de momentul artistic realizat de preșcolari și au manifestat interes pentru 

activitatea de la atelierul din cadrul activității extracurriculare: „Pentru tine, mama dragă!”. 

Activitățiile s-au dovedit a fi atractive, iar climatul educațional cald și deschis ajutăndu-ne pe noi să 

ne apropiem și mai mult atât de părinți, cât și de cei mici. Părinții și-au exprimat dorința că ar mai 

vrea să realizăm și alte activități extracurriculare împreună deoarece au fost foarte încântate de 

această activitate. 
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TEODORESCU ANA 
 

MARTIE 2022 

TEMA/CLASA :  FELICITARE  PENTRU MAMA/CLASA I 

CADRU DIDACTIC: TEODORESCU ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BOJOI” FLĂMÂNZI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

        Se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii . Se aşează în bănci pentru a forma 

echipa-grupa de lucru.Cu ajutorul elevilor se discută despre semnificaţia zilei de 8 Martie, precum şi 

despre sosirea primăverii.  Elevii vor recita câte o poezie ,vor cânta cântecele învăţate despre mama. 

Anunţ tema activităţii precum şi obiectivele acesteia . Pe un panou voi expune câteva modele 

de felicitari , colaje, mărţişoare-pentru a putea fi vizualizate de elevi, pentru a putea  să-şi aleagă 

modelul preferat. 

Explic fiecărei grupe ce are de realizat,  folosindu-se de materialele ce se găsesc aşezate pe 

mese . Fiecare grupă îşi va alege un simbol şi o denumire a echipajului său. Pentru a creea o 

atmosferă adecvată sărbătorii ce se apropie , pe parcursul activităţii se vor asculta cântece despe 

mama, despre primăvară. 

Lucrările se vor expune de către fiecare grupă în parte pe câte un panou într-un mod cât mai 

interesant şi original. 

                 Se evidenţiază lucrările cele mai interesante şi originale , discutându-se despre modul de 

realizare, dar şi materialele folosite . Pentru aceasta se foloseşte un tur al galeriei pentru ca fiecare 

grupă să poată observa ceea ce au lucrat celelalte grupe .  

                Fiecare grupă va primi ca recompensă o diplomă. 
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Tigănilă Lavinia 
 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL "MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT" 

 

În cadrul proiectului s-a urmărit crearea atmosferei specifice primăverii, a zilei internaționale a femeii 

și a mamei, dezvoltarea creativității elevilor și acumularea de cunoștințe noi. 

Proiectul a fost desfășurat într-o secțiune: Învățământ Primar  

Domeniul vizat: Limbă și comunicare: Limba Engleză 

Clasa participantă: Clasa a II-a D 

Școala Gimnazială ,,GRIGORE MOISIL” Ploiești, jud. Prahova 

Data desfășurării: Marți 8 martie 2022 

Profesor coordonator: Lavinia Țigănilă, prof. Limba Engleză 

Obiective: 

-familiarizarea elevilor cu noțiuni despre primăvară; 

-educarea tinerei generații în spiritul respectării tradițiilor altor popoare și a vorbitorilor de limbă 

engleză; 

-stimularea creativității elevilor; 

-dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și perechi; 

Activități: Elevii clasei a II-a D au avut de realizat câte o fișă de lucru (Spring wordsearch), prin care 

elevii au acumulat noțiuni noi în limba engleză, o felicitare pentru ziua mamei și un poster despre 

primăvară. 

Rezultate: 

-implicarea unui număr mare de elevi; 

-antrenarea elevilor în activități extracurriculare 

Evaluare: 

-inițială prin conversații despre primăvară și tradiții legate de aceasta; 

-finală prin realizarea unor fișe de lucru și proiecte 
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FOTOGRAFII ACTIVITĂȚI CLASA a II-a D 
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Tilică Sofica 
 

Mama, cel dintâi cuvânt – fișa de proiect 

”Dintre toate religiile, cea mai frumoasă este mama.” (Grigore Vieru) 

 

Pornind de la acest citat, am realizat împreună cu preșcolarii de la grupa mică o activitate practică 
prin intermediul căreia am confecționat  felicitări pentru cea mai dragă ființă: mama. 

Tema activității: ”Pentru tine, mamă dragă!” 

Grupa: Mică 

Cadru didactic: Tilică Sofica 

Grădinița: G.P.P. ”Țara Copilăriei” Călărași 

Scopul activității: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă și respect față de mame, stimularea 
imaginației creatoare și a deprinderilor practice. 

Obiective: Obiectivele se consideră realizate dacă, la sfârșitul activității, toți copiii vor fi capabili: 
- să denumească cel puțin 3 dintre materialele puse la dispoziție pentru confecționarea 

felicitărilor; 
- să participe conștient și activ la activitate, prin rezolvarea sarcinilor stabilite de către 

educatoare; 
- să aplice în situații noi cel puțin o tehnică de lucru învățată; 
- să îmbine creativ tehnici de lucru învățate pentru a obține o felicitare. 

Desfășurarea activității:  

Fiecare copil, având la dispoziție materiale reciclabile diverse, a confecționat o felicitare, urmând 
indicațiile educatoarei.  

La finalul activității, prin intermediul metodei turul galeriei, au fost alese patru lucrări care au obținut 
cele mai multe voturi. Toți copiii au fost încurajați să își exprime părerea și să evalueze lucrarea pe 
care a apreciat-o cel mai mult. 

O altă metodă folosită în evaluarea lucrărilor a fost ”Amestecă, îngheață, formează perechi”. La 
semnalul ”Amestecă”, copiii s-au plimbat prin sala de grupă. La semnalul ”Îngheață”, copiii vor 
rămâne în locul în care au ajuns, nemișcați. La semnalul ”Formează perechi”, copii vor forma perechi 
și vor răspunde la întrebările: ”Care este lucrarea preferată?; De ce?”   

Ca și îndemn pentru viitor, le-am transmis la finalul zilei următorul mesaj copiilor: 

Așa cum felicitările acestea sunt diferite ca mărime, ca și culoare, ca formă, așa și noi, oamenii, ne 

deosebim între noi. Cu toate astea, dacă nu semănăm  nu înseamnă că trebuie să ne ferim unii de 

ceilalți, ci, dimpotrivă, trebuie să ne acceptăm așa cum suntem.  Fiecare dintre noi este unic și are 

rolul său în cadrul unui grup. Unul este creativ și vine cu idei noi, altul este optimist și le aduce 

zâmbetul pe buze celor din jur, altul este organizat și îi ajută pe ceilalți să fie ordonați, altul este 

harnic iar altul este încrezător. 
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Tincea Mirela 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: „O floare pentru o floare” 

CLASA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: prof. pentru înv. primar Tincea Mirela – Gabriela 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice (AVAP) 

DOMENIUL INTEGRAT: Limba și literatura română (LLR), Educație civică  

EFECTIVUL DE ELEVI: 22 elevi 

DURATA: 45 minute  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei a IV-a au sărbătorit Ziua Inernațională a Mamei, zi în 

care copiii au oferit mamelor un mic cadou realizat din suflet și cu multă dăruință pentru acestea.  

În organizarea activității am pornit de la un joc, intitulat „Gânduri pentru mama”. Fiecare elev 

a fost solicitat să scrie pe un bilețel câteva gânduri, idei sau sentimente pentru mama sa , apoi să îl 

poziționeze în borcanul „Gândurilor bune”. Toate acestea au avut la bază o discuție despre această zi 

importantă și semnificația acesteia. 

Pentru ca evenimentul să fie complet, fiecare elev a realizat câte o felicitare pentru mama sa, 

utilizând diferite tehnici de lucru: decupaj, lipire, asamblare. Această felicitarea a cuprins o floare ca 

element central, fiind alcătuită dintr-un număr de 10-12 inimioare de culori diferite, o poezie studiată 

anterior la ora la Limba și literatura română, precum și diferite accesorii care să înfrumusețeze 

aspectul vizual al lucrării. S-au utilizat diferite materiale, de culori diferite, atractive pentru copii, care 

să stârnească interesul acestora. 

Elevii au fost îndrumați pas cu pas de către învățător, aceștia respectând îndicațiile primite și 

finalizând lucrarea în intervalul de timp stabilit.  

La final, s-a realizat o expoziție a lucrărilor efectuate de elevii participanți la această 

activitate, observându-se gradul de finalitate a lucrărilor, respectarea temei și a pașilor de lucru, 

precum și acuratețea lucrării. Atât elevii (între ei), cât și profesorul de la clasă a făcut aprecieri 

verbale, colective și individuale. 
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TOMA ANA-MARIA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „DE ZIUA TA, MĂMICO…” 

CLASA: Pregătitoare E 

CADRU DIDACTIC: Toma Ana-Maria  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 

Perioada: 01.03-08.03.2022 

Locul: Sala de clasă 

Competenţe specifice:   

DP: 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea; 

AVAP: 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple; 

MM: 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber.   

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, turul galeriei; 

Resurse: bucăţele de lemn, acuarele, pensule, aparat de pirogravat, pistol de lipit, şnur pentru 

mărţişor, carton alb, hârtie colorată, hârtie creponată, cutie de chibrituri, foarfece, lipici; 

Evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică. 

 

Desfăşurarea activităţii: 

 Primăvara soseşte şi răspândeşte multă bucurie atât pentru cei mari cât şi pentru cei mici, iar 

luna martie ne oferă numeroase motive de sărbătoare, printre care cea mai importantă este Ziua 

Mamei şi Ziua Internaţională a Femeii - 8 Martie. Chiar dacă lumea întreagă este într-o continuă 

evoluţie, ştim să păstrăm lucrurile importante, această tradiţie fiind una dintre ele.  

 Cu această ocazia, clasa pregătitoare a discutat la Dezvoltare Personală despre „mama” 

(despre cine este ea, ce face ea pentru fiecare, cum trebuie să ne comportăm cu ea şi cum să ne 

arătăm iubirea), acest cuvânt aparent mic, dar care poate fi lumea întreagă.  

La Arte Vizuale şi Abilităţă Practice s-au desfăşurat activităţi care au constat în pregătirea de 

mici cadouri pentru mămici, aceastea fiind prezentate în continuare. Au fost confecţionate 

mărţişoare din lemn pe care au fost pirogravate floricele, după care au fost pictate cu acuarelele şi 

lucrate cu multă dragoste pentru mămici. Au mai fost realizate felicitări, pentru obţinerea cărora s-a 

folosit un carton alb pe care a fost lipită hârtie simplă colorată şi hârtie creponată, mânuite sub 

forma unui bucheţel colorat, la care s-a adăugat o mică inimioară care se desface sub forma unei 

floricele, iar în interiorul felicitării a fost scris un scurt mesaj pentru mama. De asemenea, elevii au 

realizat cutiuţe sub forma unui cadou, dintr-o cutie de chibrituri împachetată într-o hârtie colorată pe 

care au lipit inimioare, iar în interiorul acesteia au scris un bileţel. 

 La ora de Muzică şi Mişcare copiii le-au dedicat mămicilor un cântecel, transmiţându-le astfel 

toată iubirea ce le-o poartă. 
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 Elevii au fost încântaţi de toate activităţile desfăşurate, atât de îndeletnicirea confecţionării 

micilor cadouri pentru mămica unde fiecare s-a implicat cu veselie, cât şi de bucuria care o aşteaptă 

pe mama atunci când primeşte surpriza. 
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TOMA FLORINA 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

TOMA FLORINA / NĂSTASE LUCICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, Mama, cel dintai cuvânt’’ 

CLASA/GRUPA: Grupa Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof. Inv. Preşcolar- Toma Florina / Năstase Lucica  

 UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P ,, Lumea Copiilor’’, Constanta 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Mama este cea care poate înlocui pe oricine dar al cărui loc nu poate fi luat de nimeni altcineva.  

(Cardinalul Mermillod) 

Activitatea ,, Mama, cel dintâi cuvânt” , s-a desfăşurat pe 7 martie şi a urmărit dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul preşcolarilor, faţă de fiinţa cea mai dragă din lume ,,mama”. Am 

organizat evenimentele premergătoare zilei de 8 Martie începând cu un atelier de lucru. Astfel 

mamele au avut prilejul de a primi de la copii lor câte o surpriză realizată chiar de ei, un ,,mărţişor’’.  

Înainte de începerea lucrului în atelier am discutat despre semnele care vestesc anotimpul de 

primăvară, semnificaţia culorilor din aţa mărţişorului, florile care vestesc venirea primăverii, primele 

păsări care se reîntorc în luna martie. 

Pentru realizarea mărţişoarelor şi a felicitărilor s-au folosit: aţe de mărţişor, hârtie colorată, creioane 

colorate, lipici, lut. 

Tehnicile folosite în realizarea lucrărilor: conturare după şablon, pictare pe lut, etc. 

Preşcolarii au realizat material din lut, după care l-au pictat, apoi au lipit florile multicolore, inimioare 

pe felicitări . Fiecare copil a oferit felicitarea şi mărţişorul mamei sale.  
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Toma-Nicolau Elena-Dana 

 

Mama - cel dintâi cuvânt 

Fișa activității 

 

Data: 01-08.03.2022 

Denumirea activității: „Cu dragoste pentru tine, mamă!” 

Clasa: a IV-a 

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaș Soter” Buzău 

Prof. coordonator: Toma-Nicolau Elena-Dana 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 Cu toate că pandemia nu ne-a permis să realizăm o serbare clasică pentru a elogia rolul 

mamei în viața noastră, am ales să ne exprimăm dragostea prin toate mijloacele de care dispunem. 

Astfel că - în colaborare cu doamna profesoară de canto de la Palatul Copiilor Buzău -  în fiecare zi(din 

1 martie și până pe 8 martie) am înregistrat un cântecel pe care l-am oferit mămicilor prin 

intermediul grupului de WhatsApp.  

 Tot în această perioadă am lucrat mărțișoare pentru Târgul de mărțișoare pe care l-am 

organizat, felicitări personalizate, precum și un mic dar pentru mama. Am organizat o prezentare o 

proiectelor cu tema „Mama - prietenă sau părinte”, în cadrul căreia copiii au exprimat argumente pro 

și contra, bazate atât pe experiențele proprii, cât și pe studii pe care le-au lecturat pentru 

documentare.  În ziua de 8 Martie le-am dat ca temă pentru acasă ,,Selfie cu mama” și organizarea 

unei zile minunate pentru ființa care ne-a dat viață. 

 Toate activitățile au fost realizate cu entuziasm, iar reacțiile mămicilor au fost diverse, însă 

toate însoțite de lacrimi de bucurie. Am încheiat cu premierea grupului vocal care a obținut Trofeul 

de 10 la Festivalul Național Mărțișor - București, 2022 
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Tomescu Ramona Marieta 
 

Mama, cel dintâi cuvânt! 

Cei șapte ani de acasă  

                                                                 Prof. înv.preș.Tomescu Ramona Marieta 

                                         Grădinița nr.1  P.P. Orșova 

 

Femeia este cea mai importantă ființă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul 

univers nu ar exista. 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. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 

copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 

ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 

instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, 

întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 

acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 

propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 

copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 

informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-

afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  

prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 

membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 

învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul 

model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, 

a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa 

de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura 

forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 
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 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la 

viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă 

sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente 

majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de 

acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 

consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 

sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin 

jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în 

devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 

pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 

completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute 

pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 

– OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 

aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm 

copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează 

în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

528 
 

 

    

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 

Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 

Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

529 
 

 

Tonghioiu Corina 

 

Felicitare personalizata de 8 Martie 

 

Tonghioiu Corina 

Grădiniţa „Pisicile Aristocrate” 

Bucureşti  

 

 Felicitarea de 8 Martie este un cadou surpriza ce oferă zâmbet de bucurie fiecărei mămici de 

preșcolar. Alegem, după multe căutări pe google, în reviste de specialitate sau prin mapele personale 

ale noastre sau ale colegelor, un model de felicitare potrivit cu semnificația acestei zile. Și începem să 

îl aranjăm în minte ca să reușim o creație plăcută de mintea noastră, să putem spune: ”This is!”  

 Eu m-am gândit să le propun micilor pisicuțe aristocrate să lucrăm cea mai frumoasă 

felicitare pe care puteau să o ofere mamelor. Aceasta reprezintă o vază cu flori personalizată, chipul 

copilului aflându-se printre florile prinse în buchetul. Ce asemănare mai gingașă se poate face decât 

aceea între un copil și o floare? Și ce bucurie mai mare va trăi mama decât aceea de a primi un cadou 

lucrat chiar de copilul ei, de acum putin mai mare, care-i oferă o felicitare și-i spune: ”Poftim mami! 

Am lipit astăzi floricele pe o foaie bleu și ți-am scris un mesaj de iubire. Am puțin lipici pe degete și 

acum... La multi ani, mami!” Și se îmbrățișează cu caldură, lipindu-se mai mult de la glue stick. 

 Materiale necesare: 

- Foi A4 colorate pentru felicitare și pentru vază; 

- Flori autocolante din spumă; 

- Poza copilului; 

- Glue Stick; 

- Carioca. 

Desigur ca li s-a prezentat modelul educatoarei de felicitare, dar cu mențiunea că fiecare va 

asambla dupa propria imaginație.  

Creierul copiilor este ca un mic motoraș ce trebuie pus și ținut în funcțiune. Prin astfel de 

activități, cele care implică lucrul manual, copiii se antrenează pentru rezolvare problemelor mai 

complexe de care se vor ciocni la maturitate. De asemenea le dezvoltă atneția la detaliu și puterea de 

concentrare. Copiii adoră să petreacă timp cu colegii prin astfel de activități. Ei ajung, prin 

intermediul artei să își exprime emoțiile, sentimentele, simțirile și să creeze. 
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TOTOIAN MONICA                                                               
 

MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ 
 

                                                             PIP TOTOIAN MONICA                                                               
                                                    ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD 
        
 
     Este primavara .  
 Soarele incalzeste mai puternic pamantul . Intreaga natura s-a invesmantat in haina de 
sarbatoare . 
 Mugurii copacilor au plesnit . Din ei cresc pe crengi frunze fragede si flori gingase . 
 Dintre crapaturile scoartei copacilor , ies la lumina gaze mici si colorate . Albinele harnice isi 
deretica stupul ca niste adevarate gospodine . Mieii zglobii zburda pe intreaga pajiste . 

 Natura este plina de concertul pasarilor care s-au intors din departari . Acestea isi 
construiesc cu migala cuiburile distruse de furia iernii . Ciripitul lor vessel rasuna in intreaga fire .  
 Oamenii se pregatesc pentru sarbatorile Sfintelor Pasti : isi curate sufletele , trupurile , 
casele , incondeiaza oua , coc cozonaci , jertfesc mieii , merg la biserica . 
 Doamne , coboara peste noi , fa-ne mai buni si ajuta-ne sa ne bucuram de Sfanta Invierea 
Ta ! 
        Cand se apropie ziua de 8 Martie , ma gandesc la mama . 
 Mama este fiinta cea mai draga penttru ca mi-a dat viata , m-a leganat si hranit pana am crescut 
mare . 

 Este frumoasa , nu prea inalta cu ochi caprui , cu par de culoarea castanelor coapte , cu un 
zambet jucaus pe buze care dispare atunci cand necazurile o coplesesc . 

 Sufletul mamei este bun ca o paine calda . Rar se intampla sa nu-mi indeplineasca o dorinta , cu 
toate ca suntem doi frati . Nu-mi aduc aminte sa ma fi batut vreodata . Este foarte priceputa la 
pregatirea conservelor . 

 Mama este cea care m-a dus prima data la scoala si tot mama m-a ingrijit cand am fost 
bolnav . 

 Mamei ii datorez respect si recunostinta . Sfaturile ei ma vor insoti toata viata . Invatand bine la 

scoala ca sa pot ajunge un om de nadejde , asa inteleg sa-mi arat dragostea fata de mama .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

531 
 

 

Țițiriga AnaMaria Larisa 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA:  I A  STEP BY STEP 

CADRU DIDACTIC: Țițiriga AnaMaria Larisa 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Vâlcea 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea „Mama, cel dintâi cuvânt” s-a desfășurat în cadrul 

orei de AVAP. La începutul orei, elevii își exprimă sentimentele 

și recunoștința pentru ființa care le-a dat viață. Ei au răspuns la 

întrebările: 

➢ Ce reprezintă mama ta pentru tine?  

➢ Ce simți tu pentru ea?  

➢ Cum îți arăți recunoștința pentru mama ta?  

➢ Cum o faci tu mândră de tine pe mama ta?  

Ca să se evidențieze importanța mamei în viața noastră, s-a stabilit, la nivel internațional, o zi 

de celebrare a mamei, ziua de 8 Martie. 

Elevii și-au reamintit poezii și cântece dedicate mamei:„Un cuvânt - Mama”, „Mama, doar 

mama”, „Mama”, de George Coșbuc, „Când ai o mamă”, de Elena Covrig, „De ziua ta mămico”. 

Elevii au pregătit diferite material pentru confecționarea unor felicitări cu ocazia zilei de 8 

Martie: carton colorat, sclipici,m abțibilduri, hârtie glasată/creponată, biluțe colorate, carioca și 

pixuri colorate, foarfecă, lipici. 

După realizarea felicitării, elevii au scris o poezie emoționantă pentru mama lor, apoi și-au pus 

amprenta pe aceasta. 

„Mami, asta-i mâna mea! 
Păstreaz-o și uneori 

Să zâmbești privind la ea, 
Știind c-aveam câțiva anișori! 

 
Tu in brațe acum mă cari, 

Dar manuțele-mi ,știi bine, 
Când or să se facă mari 
Vor avea grijă de tine! ” 

 

Elevii au realizat și un ghiveci cu lalele. 
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Ungureaanu Nicoleta Paraschiva 
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Ungureanu Violeta 
 

PROIECT  DE  ACTIVITATE  EXTRACURRICULARĂ 

            

             

    

Tema activităţii desfǎşurate:  8 MARTIE– MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

Grup ţintă: elevii clasei pregătitoare 

Cadru didactic: prof.înv.primar Ungureanu Violeta 

Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă”, Darabani, Botoşani      

   

Obiective propuse: 

Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție, disciplină, empatie. 

Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

Respectarea unei conduite civilizate într-o sală de spectacole.     

  

Data desfǎşurǎrii: 08.03.2022 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă, Casa de Cultură Darabani 

Resurse umane: *Cadre didactice: 2 

*Elevi: toți elevii clasei pregătitoare 

*Alţi invitaţi: părinţi ai elevilor, director 

Resurse materiale: prezentări PowerPoint, filmulețe, videoproiector, computer, creioane colorate, 

foarfecă, lipici, fişe de lucru, diplome elevi, poezii, cântece     

Activităţi propuse: Cadrele didactice şi-au propus să organizeze variate activităţi prin care să ofere 

bucurii mamelor, de ziua lor. Acestea vor fi organizate în intervalul orar 08:00 – 13.00, în sala de clasă 

şi în sala Casei de Cultură din Darabani în funcție de fiecare activitate, în final acordându-se diplome 

fiecărui elev: 

„Ziua mamei” – prezentari PowerPoint despre mame, cântece şi poezii, completarea 

fişelor de lucru cu tema ”Mama, cel dintâi cuvânt” 

„Copiii din lumea întreagă îşi doresc să aibă mame!”- megapostere realizate pe grupe prin colorare, 

decupare , lipire (asamblare) 

„În lumea basmelor”- vizionarea spectacolului „Iedul cu trei capre” la Casa de Cultură, Darabani.

   

Rezultate anticipate: -panou demonstrativ pe holul şcolii; 

-publicarea unui articol în ziarul şcolii; 

Evaluare: -expoziții cu lucrările copiilor; 

-oferirea de diplome tuturor copiilor. 
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Untaru Georgeta 
 

”Mama, cea mai scumpă de pe lume!” – Activitate extracurriculară 

Prof. Untaru Georgeta 

Grădinița Program Normal Nr. 29 Constanța 

 

”O mamă e acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni.” 

(Cardinal Mermillod) 

Tema activității: ”Mama, cea mai scumpă de pe lume!” 

Grupa: mijlocie ”Boboceii” 

Locul de desfășurare: sala de clasă / online 

Perioada: 01.03.2022 – 11.03.2022 

Scopul activității:  

• Stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru ziua mamei. 

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

plastice şi practice; 

Obiective:  

• Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preșcolarilor;  

• Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului și Zilei Internaţionale a 

Femeii;  

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

semnificației mărţişorului și Zilei Internaționale a Femeii. 

Resurse: 

• Umane: 23 preșcolari, educatoare, director, părinții preșcolarilor; 

• Materiale: videoproiector, laptop, coli colorate, perforatoare, foarfece, lipici, etc. 

Grupul țintă:  

• Beneficiarii direcți: preșcolarii grupei mijlocii ”Boboceii”; 

• Beneficiarii indirecți: părinții preșcolarilor. 

Descrierea activității: 

Activitățile au urmărit promovarea, cunoașterea și păstrarea tradițiilor referitoare la 

mărțisor, cât și la Ziua Internațională a Femeii. Acestea s-au desfășurat pe parcursul a două 

săptămâni în care preșcolarii au realizat mărțișoare, felicitări, diplome, picturi și diferite daruri pentru 

a le oferi atât mamelor cât și bunicuțelor ca semn al aprecierii față de dragostea și dăruirea acestora. 
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La nivelul grădiniței au fost susținute momente artistice dedicate mamelor și au fost 

transmise acestora online, prin intermediul platformelor educaționale.  
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VALEA ANICA  
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Un dar din suflet pentru mama”  

CLASA: a IV-a A  

CADRU DIDACTIC: Valea Anica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazilă Iernut, Mureș 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Scopul activității a fost cultivarea sentimentului de dragoste și respect față de mama prin 

îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la mărțișor, 8 Martie- Ziua Internațională a Femeii. În 

desfășurarea activității am pornit de la sentimentele 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.  

Activitatea s-a desfășurat pe bază de proiect cu tema ”Un dar din suflet pentru mama”  s-a 

desfăşurat în trei etape.  

În prima etapă am pornit de la ora de limba rămână, în care captarea atenției s-a realizat pri 

completarea unui cvintet, cuvântul cheie fiind ,,mamaˮ. Apoi elevii au avut de realizat o compunere 

despre primăvară, ca anotimp al renașterii și bucuriei, după benzi desenate. În realizarea compunerii 

au fost evidențiate semnele sosirii primăverii, cu accent pe ,,mărțișorˮ, unul din primele simboluri ale 

primăverii.  

 La cea de-a doua activitate a proiectului am propus să continuăm printr-un atelier de lucru, în 

cadrul căruia copiii au realizat mărțișoare și buchețele de lalele pentru mamele lor. Pentru realizarea 

acestor produse s-au folosit: aţe de mărţişor, hârtie colorată, lipici, foarfece. Tehnicile folosite în 

realizarea lucrărilor: conturare după şablon, decupare după contur, lipire. În continuare, elevii au 

cântat cântece despre primăvară, cântece închinate mamei. 

 În cea de-a treia activitate am propus elevilor un atelier de lucru în care să se realizeze darul 

cel mai de preț pentru mămici cu ocazia zilei de 8 Martie. Produsele realizate au fost felicitările în 

care elevii au transmis mamelor mesejul cel mai special prin care și-au exprimat recunoștința pentru 

toată grija pe care acestea le-o poartă, dar și un ghiveci special cu flori de primăvară, toate din carton 

colorat. Întreaga activitate s-a desfășurat pe un fundal muzical, cu cântece dedicate mamei. 

Evaluarea proiectului: Expoziție cu lucrările realizate de elevi și o colecție de fotografii din 

timpul activității. 
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Imagini din timpul activităților 
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Vancu Simona 
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Poțiuni pentru mame fericite” 

CLASA/GRUPA:  a II-a B Step by Step 

CADRU DIDACTIC: Vancu Simona  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Luna martie este una specială în an: este luna în care natura se trezește la viață, în care 

oamenii devin mai animați, mai iubitori, darnici și plini de viață. La începutul lunii nu uităm niciodată 

să le sărbătorim pe cele mai dragi ființe din lume: mamele și bunicile noastre.   

 Anul acesta le-am propus elevilor mei un proiect mai amplu pentru a sărbători cu adevărat 

femeile din viața noastră.   

 Prima activitate a proiectului a fost crearea unui text, care să prezinte modul de realizare al 

unei poțiuni a fericirii pentru fiecare mamă. Fiecare copil a imaginat ingrediente cât mai speciale 

pentru mama lui; îmbrățișări drăgăstoase, picături de iubire, pupici dulci, grame de „curățenie în 

cameră”, amestecate cu lucruri speciale care le plac mămicilor (haine speciale, culori diferite, 

mâncăruri preferate). Toate au fost dozate cu grijă în cantități diferite: de la picături, până la grame, 

kilograme, milioane sau chiar un infinit.  Copiii au dovedit o imaginație și o creativitate 

deosebite, fiecare „poțiune” a avut ingrediente diferite, personalizate pentru mama. Au scris cu grijă 

cât au putut de frumos rețeta „magică”, apoi am rulat cartoanele și le-am legat în mod decorativ. 

 A doua activitate a constat în realizarea unei felicitări speciale, cu text ascuns într-un ghiveci 

plin cu flori diferit colorate. Mesajul a fost scris din suflete de copii pentru mame, apoi felicitarea a 

fost decupată și construită de fiecare după culorile preferate ale mamelor. 

 Ultima surpriză pentru fiecare mămică a fost un cadou special. Lucrând în perechi, copiii au 

reușit să realizeze sticluțe decorative, pline cu semințe și grăunțe, așezate într-un mod creativ.  

 Toate cadourile au fost puse în pungi personalizate, create special pentru cea mai dragă 

ființă.  

 Copiii au participat cu plăcere la toate activitățile, au dat dovadă de creativitate și 

originalitate. Au descoperit cât de multe lucruri pot face împreună, și-au amintit cât de importantă 

este mama în viața lor. Toate activitpățile au fost dominate de bucurie, copiii au lucrat cu plăcere și 

însuflețire, dovedind dragostea lor pentru mame.  

 

  

 

 

 

 

https://vg5.gazduire.ro:2083%7bDOCUMENT_URL%7d/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
https://vg5.gazduire.ro:2083%7bDOCUMENT_URL%7d/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
http://concurs10.ro/documents/Anexa2-Fisaproiectului.pdf
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Vasile Mihaela 
 

Mama – comoară pentru suflet 

Prof. înv. primar Vasile Mihaela 

Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov 

 

În cadrul acestei activități am urmărit și am atins următoarele obiective: 

• Cultivarea dragostei faţă de cea mai dragă fiinţă – MAMA şi faţă de anotimpul primăvara 

• Formarea deprinderilor interpretative 

• Dezvoltarea vocii, auzului melodic şi a receptivităţii emoţionale 

• Dezvoltarea îndemânării elevilor în realizarea unor buchețele de flori, semne de carte și 

felicitări pentru mama. 

Am încercat, de asemenea, să le dezvolt inițiativa și creativitatea artistică, elevii lucrând atât 

individual, cât și în echipă. 

 

Elevii au fost capabili: 

1. Să dezvolte sensibilitatea auditivă 

2. Să recite expresiv versuri, texte 

3. Să schimbe caracterul mişcărilor în conformitate cu cântecul sau versurile 

4. Să se mişte graţios în ritmul muzicii 

5. Să realizeze felicitarea pentru mama, buchețelul de flori și semnul de carte. 

În evaluarea activității s-a ținut cont de modul de recitare al poeziilor, aptitudinile muzicale ale 

elevilor, ținuta scenică, abilitățile de memorizare ale textelor și de realizare a surprizelor pentru 

mămici. 

 

Strategii: convorbire interpretativă, demonstrare în comun, dialog, 

recitare, sinteză, observarea, prezentarea. 

 

Forme de organizare: frontal, individual. 

 

Material: decor de primăvară, florile primăverii (ghiocei, toporaşi, 

viorele, lăcrimioare), cadouri (desene, aplicaţii). 
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Vărărean Dorina 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

Tema: Din dragoste pentru mama 

Clasa: a IV-a 

Cadrul didactic: Vărărean Dorina 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială Budacu de Jos 

Scopul: Dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect pentru mama 

Perioada de desfășurare: 1-8 Martie  

 

MAMA- cel mai scump cuvânt,  cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cea mai dulce 
voce, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte! 

Mama este ființa cea mai dragă pentru care nu există suficiente cuvinte sau gesturi de 
dragoste și de apeciere. Este cea mai importantă persoană din viețile noastre. Ei îi datorăm tot ceea 
ce suntem. Mama este totul, este conturul sufletului oricărui om. 

Pentru a ne arăta recunoștința pentru aceasă ființă minunată din viața fiecăruia dintre noi, 

am  desfășurat mai multe activități. 

În cadrul primei activități s-au confecționat mărțișoare pe care le-au oferit mamelor cu ocazia 

zilei de 1 Martie. Apoi au început pregătirile pentru ziua de 8 Martie. Mai întâi, am realizat flori din 

hârtie creponată, iar apoi am pregătit vazele (s-au pictat borcane) pentru a pune florile în ele. Nu în 

ultimul rând, au pregătit și o felicitare pentru mama în interiorul căreia  și-au așternut gândurile. 

Pregătirile fiind gata, am așteptat cu nerăbdare ziua de 8 Martie. 

Mămicile au fost invitate la școală, la o întâlnire cu părinții. Nu știau de surpriza noastră. Au 

fost plăcut surprinse când au intrat în sala de clasă și totul era pregătit de sărbătoare. 

Fiecare copil a transmis mămicii mesajul de pe felicitare. S-au intonate cântece în cinstea 

mamei, iar la sfârșit au oferit felicitările și vazele cu flori, însoțite de o îmbrățișare și de un sărut, 

ființelor mult iubite. 

A fost un moment emoționant, atât pentru mămici, cât și pentru copii. 
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VELICU NICULINA 
 

Simpozion Național „Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

Prof. Înv. Preșc. VELICU NICULINA 

Grădinița Nr. 256, București 

 

MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA 

 

Iată-ne ajunși și în acest an la ziua când confecționăm mărțișoare pentru mama. O activitate 

foarte atractivă, frumoasă și așteptată cu mult entuziasm de cei mici, preșcolarii grupei mare 3.  

Copiii au la dispoziție: 

- Șnururi de mărțișoare 

- Carton colorat verde; 

- Hârtie colorată roșie, galbenă și roz, precum și hârtie albă de scris, ce au desenate pe ele 

lalele și ghiocei (flori de primăvară); 

- Foarfece; 

- Carioca de culoare verde; 

- Aracet; 

- Pensulă. 

Ca și obiective: 

- Să identifice materialele de lucru specifice activităților practice; 

- Să sesizeze modificările produse în urma acțiunii asupra unor materiale; 

- Să execute individual mărțișoare; 

- Să exprime impresiile estetice asupra lucrării proprii și a celorlalți. 

Pașii de lucru: 

Copiii vor plia sub forma de acordeon cartonul verde, obținând astfel suportul de lucru. 

Decupează lalele și ghiocei. La ghiocei colorează nervuri cu carioca. După care, cu ajutorul pensulei și 

a aracetului, lipesc florile decupate, pe suportul creat, după preferință. Apoi, prin lucrul în perechi vor 

lega cu un șnur, obținând astfel, un buchet superb cu flori de primăvară. 

Pentru exprimarea impresiilor, s-a realizat o expoziție a mărțișoarelor confecționate. Fiecare 

copil dăruiește mărțișorul mamei zicând: 

„Din al meu suflețel/ Îți dăruiesc un buchețel!” 

Copiii au lucrat curat, îngrijit și cu bucuria imensă că realizează ceva pentru mama. 
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Vieru Maria 
 

De ziua mamei 
Prof. Vieru Maria 

Gradinita Voinicel 
Chitila, Ilfov 

 

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

Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care natura renaște și razele soarelui încep să 

ne încălzească sufletele. 

De peste un secol, pe 8 martie sărbătorim în fiecare an Ziua Femei şi, totuşi, tradiţia sa 

îndelungată în calendarul sărbătorilor româneşti este necunoscută.  

În multe țări, 8 martie este considerată prima zi a primăverii. Alte popoare susțin că, de 

fapt, pe 1 martie începe natura să renască după iarnă. Pe de altă parte, românii sunt de părere că 

24 februarie (Dragobetele) marchează începutul primăverii. 

De Ziua Mamei sarbatorim in familie si la gradinita sufletul fiecarei mame! De Ziua Mamei 

mainile copiilor de la gradinita nu au odihna si pregatesc cele mai frumoase cadouri in culori, 

mici opere pe care mama le va pastra intr-un sertar din biblioteca sau din vitrina pentru 

totdeauna. 

Astfel, prescolarii de la grupa mijlocie B, Bufnitele, Gradinita Voinicel, Chitila,au pregatit , 

cu ajutorul doamnelor educatoare, o felicitare cu chipul mamei, pe care au colorat-o si i au lipit 

flori in par, i-au aratat mamicii cat de mult creste dragostea lor pentru ea printr-o floare decupata 

de ei si ansamblata intr-o mini-felicitare si au pictat un mini tablou din ipsos special creat pentru 

aceasta zi deosebita. De asemenea au cantat, au recitat si au dansat iar micile filmari au fost 

asamblate intr-un mic video clip pe care fiecare mama l-a primit in dar. 

Ziua de 8 Martie a fost magica , iar mamelor cu siguranta le-a placut sa primeasca un 

cadou unic, realizat cu multa dragoste si inspiratie, chiar de micutii lor copiii. 

Acestea sunt mici aspecte din activitatea lor pentru aceasta zi. 

https://alba24.ro/mesaje-de-8-martie-2019-cele-mai-frumoase-urari-pentru-femeile-din-viata-ta-ce-sa-ii-transmiti-mamei-iubitei-colegelor-sau-profesoarelor-280367.html
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VINCZE ALINA AURICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: PREGĂTITOARE, I, a II-a, a III-a 

CADRU DIDACTIC: VINCZE ALINA AURICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA PRIMARĂ DOBRICEL – JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

MAMA  

                                      de G.B. ARĂDEANU     

Din câte mame sunt pe lume, 

Cea mai frumoasă-i mama mea ! 

Ea mi-a dat viață, mi-a dat nume 

Și ochii mari de peruzea ! 

 

Să cânt, să număr, mă învață,  

Să spun povești și poezii! 

Mă pregătește pentru viață ! 

Clipă de clipă, zi de zi ! 

 

SCOPUL: 

- stimularea interesului copiilor pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii,  

8 Martie; 

OBIECTIVE: 

- să alcătuiască poezii despre MAMA; 

- să realizeze felicitări pentru mamici; 

- să confecționeze buchețele de flori. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Încă de la începutul orelor li s-a prezentat elevilor semnificația zilei de  

8 Martie,  Ziua Mamei. 

 Ziua Mamei este o sărbătoare cu totul specială, care este sărbătorită în întreaga lume  pentru 

a comemora toate mamele și a mulțumi pentru dragostea și protecția pe care le oferă copiilor lor 

încă de la naștere. 

 Elevii au audiat câteva poezii despre MAMA, iar la final și-au așternut pe hârtie propriile 

cuvinte despre iubirea față de MAMA. 

Mama mea, ființă scumpă 

Eu îți mulțumesc mereu, 

Mă ajuți și mă-nțelegi  

Totdeauna când mi-e greu. 

 

Mămica mea iubită, 

Fiindcă azi e ziua ta 

Să fii mereu fericită, 

La mulți ani din partea mea! 

 După citirea poeziilor, elevii au primit materialele necesare confecționării buchețelelor de 

flori și realizării unor felicitări pentru mame. 
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Vintilă Daniela 

 

Proiect de activitate 

Școala Gimnazială Dr. Costică Bălan- Poiana Cristei  

Data: 8 martie 2022  

Clasa: Pregătitoare  

Titlul: Scumpă mamă  

Responsabil: profesor învățământ primar Vintilă Daniela  

Contextul de aplicare (arii curriculare)  

- Limbă și comunicare- Comunicare în limba română  

- Matematică și științe ale naturii- Matematică și explorarea mediului  

Arte- Arte vizuale și abilități practice  

- Muzică și mișcare  

Competențe vizate:  

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale  

2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic  

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale însoţite de dans  

Tipuri de activități:  

Limbă și comunicare- Comunicare în limba română- Elevii vor discuta împreună cu cadrul didactic 
semnificația și importanța zilei de 8 martie  

Matematică și științe ale naturii- Matematică și explorarea mediului- Vom rezolva exerciții de 
adunare și scădere în concentrul 0-10, tema fiind flori pentru buchetul mamei  

Arte- (Arte vizuale și abilități practice)- Confecționare felicitări pentru mămici  

- (Muzică și mișcare)- Cântecele specifice zilei de 8 martie  

Metodologia- Conversația, explicația, observația, brainstorming, jocul didactic, turul galeriei, kahoot.  

Resurse educaționale- Planșe, foarfec, lipici, carton colorat, șnur, videoproiector, fișe, intrumente de 
scris (colorat) ș.a.  

Tehnologii didactice- Computere, tabletă, videoproiector. 
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Vintilescu Critiana 
 

Luna martie este prima lună a anotimpului primăvara, lunǎ în care natura renaște și razele 

soarelui încep să strălucească mai prietenos, încălzind sufletele noastre. 

 ” 8 Martie” a fost și va fi ”Ziua Internațională a Femeii”. În aceastǎ zi sărbătorim ziua celor 

care ne-au dat viaţă, ziua surorilor, mătușilor, bunicilor, tuturor doamnelor și domnișoarelor din viața 

noastră. Sǎrbǎtoarea aduce cu ea un frumos obicei, acela de a oferi un mărțișor în data de 1 martie și 

un dar în ziua de 8 martie. Deși este Ziua Femeii, cuvântul ,,MAMA” predomină în această zi, este 

rostit cu bucurie şi cu emoţie atât de cei mici, cât şi de cei mari, pentru că iubirea faţă de aceastǎ 

ființǎ delicatǎ și sensibilǎ este la fel de mare, indiferent de vârstă. Primul zâmbet, primul cuvânt, 

primul pas ȋi sunt datorate doar ei. Ziua de 8 Martie este un prilej de bucurie şi răsfăţ pentru toate 

femeile, ele au parte de multe surprize, primind flori, diferite cadouri dar si afecțiune din partea celor 

apropiați. Este momentul în care femeia este în centrul atenției, fiind sărbătoritǎ de cei dragi. Mama 

este persoana cea mai iubitǎ, care ne vegheazǎ ȋn fiecare clipǎ a vieții și ne oferǎ sfaturi neprețuite, 

aduce ȋn jurul nostru frumusețe, gingǎșie si bucurie. Numai mama face ca totul să ni se pară uşor, 

gǎsind ȋntotdeauna soluții problemelor noastre. Ea ştie să ne aline suferinţa sau să ne ȋncurajeze 

pentru a capăta încredere ȋn noi. Alături de mama, totul pare o joacă. Este singura care ne poate face 

să ne simțim cea mai importantă persoană din viaţa ei. Mǎmicile sunt rǎsfațate de ziua lor cu 

momente unice, emoționante, pregatite cu multǎ dragoste de copii. Cu aceastǎ ocazie, elevii clasei a 

II-a B, de la Școala Gimnazială Nr. 6, au sǎrbǎtorit aceastǎ zi printr-o activitate desfǎșuratǎ ȋn cadrul 

orei de abilitǎți practice, realizând cu dragoste mărțișoare, flori și felicitǎri pentru mame. Prin aceastǎ 

activitate s-a urmǎrit valorificarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor, stimularea curiozitǎții şi a 

interesului copiilor, promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei zilei de 8 Martie, dezvoltarea 

capacităţii de sensibilizare a elevilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai acestei sǎrbǎtori. În 

cadrul acestei activităţi s-a ȋmbinat armonios utilul cu plăcutul, elevii construind noi produse utilizând 

toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. Copiii sunt o sursă inepuizabilă de idei 

concretizate în cele mai neaşteptate creaţii. Stimularea creativităţii acestora în diferite activităţi 

devine o prioritate a actului educativ în măsura în care se valorifică potenţialul neexploatat al 

copilului. Reușita activitǎților propuse se leagǎ direct de alegerea strategiilor didactice adecvate, de 

ȋmbinarea metodelor expozitive cu cele active – participative, care sǎ ducǎ la realizarea produselor 

dorite cu ȋntregul colectiv de elevi.  

    Bineînțeles că nu putea lipsi ”Mama, te iubesc mult!” 

     Vă mulțumim pentru tot! 

                                                                           Cristiana Vintilescu- prof. înv. primar 

Școala Gimnazială Nr 6 

Dr. Tr. Severin 

Mehedinți 
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Voicu  Veronica 
FISA DE  ACTIVITATE  

 

Scoala  Primara Virsi  

Tema activităţii desfǎşurate: ,,Mamei, primăvara-n dar!,,  

Coordonator: *prof. înv. primar Voicu  Veronica 

Data desfǎşurǎrii: 08.03.2022 

Durata activității: 40 minute 

Grup țintă: elevii clasei I           

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă     

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, atenție; 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
 Exprimarea sentimentelor față de părinți.            

Resurse umane:   *Cadre didactice: 1 

       *Elevi:  5 

                                  *Părinți și alte rude ale elevilor 

Resurse materiale: computer, negative cântece despre primăvară și 8 Martie, felicitări confecționate 

de elevi,                                     

Descrierea activității: În debutul activității cadrul didactic a adresat câteva cuvinte părinților prin 

care a mulțumit pentru participare la activitate . 

La sfârșitul orelor  de curs,elevii au oferit mămicilor felicitări de 8 Martie si vaza cu  lalele realizate cu 

mult drag la orele de abilități practice. 

Modalități de evaluare: -recitarea poeziilor și intonarea cântecelor 

Rezultate înregistrate: -felicitări realizate de copii; 

                                       -panou demonstrativ pe holul şcolii;                             .         

Director, Prof. Ariesanu Liliana     Prof. înv. primar, Voicu  Veronica 
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Vrânceanu Roxana Alina 
 
Prof. Înv.primar, Vrânceanu Roxana Alina  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  SASCUT 
Jud. BACĂU  
 

Mama, cel dintâi cuvânt! 
 
 

ARGUMENT 
 
Făptura mamei 
            de Grigore Vieru                               
Uşoară, maică, uşoară,                                 
C-ai putea să mergi călcând                              
Pe seminţele ce zboară                                                     
Între ceruri şi pământ!                           
 

 
În priviri c-un fel de teamă,               
Fericită totuşi eşti -                          
Iarba ştie cum te cheamă,                          
Steaua ştie ce gândeşti.                           
 
SCOPUL PROIECTULUI : 
 
Dezvoltarea limbajului,  a expresivității acestuia prin crearea/recitarea de poezii și cântece dedicate 
mamei ;  
Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor  clasei pregătitoare ; 
Devoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale; 
Cultivarea sensibilității artistice ale elevilor; 
 
GRUPURI ȚINTĂ : 
Elevii clasei pregătitoare C  
Mamele elevilor 
 
LOCUL DESFASURARII: 
Sala de clasă 
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PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 
 
1- 8 martie 2022 
 
OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 
 
Să cunoască semnificația zilei de 8 martie și s-o integreze în contextul celorlalte zile  primăverii ; 
Să memoreze, să creeze  și să recite expresiv poezii  și cantece cu și despre mama; 
Să realizeze desene sau colaje  prin care să oglindească chipul mamei sau aspecte legate de aceasta, 
felicitări și mici daruri pentru mame  și să organizeze cu ele o expoziție; 
Să –și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici, cadre didactice  printr-un moment artistic. 
 

PROGRAMUL ARTISTIC OMAGIAL- Mama , cel dintâi cuvânt 
 
       Mamele sunt locul de unde  dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor în 
onoarea nașterii noastre... 
       Cred cu tărie că, mamele sunt 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... 
      Suntem linistiți  că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața , stim 
că deasupra acestei furtuni, avem mereu prezentă  dragostea lor, a mamelor... 
       Avem  convingerea că, nu există dragoste mai mare ca cea a mamei și nicio legătura mai strânsă 
cu pământul, decât legătura prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă nașere copilului său, că 
dragostea de mamă este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată... . 
       Dar cel mai important lucru dintre toate este că ne gândim la fericirea ta, MAMĂ,în această zi, cu 
bucurie și cu dragoste! 
1.Cântece despre mama interpretate de elevii clasei pregătitoare C; 
2. Poezii recitate de elevii clasei. 
3.”Pentru lume ești o persoană oarecare, dar pentru mine, MAMA MEA, tu reprezinți LUMEA!”- 
transmiterea de către fiecare elev  a unui  mesaj către mama, urmat de înmânarea cadourilor 
pregătite pentru mame. 
Bibliografie: https://www.didactic.ro 
 

 

 

 

  

 

https://www.didactic.ro/
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Vulpe Maricica 
 

Pentru o mamă nimic nu este mai important decât să fie iubită de copilul ei. Mamele sunt 

totul pentru copiii lor, care, în zi de sărbătoare, le oferă tot ce au ei mai bun - dragostea lor curată și 

nevinovată. 

Martie este luna în care cei mici își pun îndemânarea și creativitatea la lucru pentru a oferi 

surprize inedite mamelor, bunicilor sau surorilor. 

Scopul activității a constat în: dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin 

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,  pentru că: “Mama înalță sau îngenunchează națiunea, căci sufletul 

fiilor îl dă mama.”, cultivarea sensibilității artistice a elevilor. 

  Cea mai complexă și mai sinceră relație pe care o are un copil, încă din prima zi de viață, este 

cea cu mama. Relația dintre părinți și copil pune bazele personalității, alegerilor și comportamentului 

acestuia. Prezența mamei este cel mai frumos cadou primit de către un copil, iar prin activitățile 

întreprinse împreună, copilul conștientizează acest lucru.  

Prin această activitate mi-am dorit să valorific importanța relației mamă-copil și importanța 

copiilor în cadrul activităților realizate împreună cu mama. Am dorit ca ziua de 8 Martie să fie un 

prilej pentru mame și copii să fie împreună, să creeze ceva ca o echipă. Mamele și-au amintit de 

atmosfera de la școală, au redevenit pentru scurt timp copii, iar cei mici le-au putut arăta ce au 

învățat.  

Activitatea a debutat cu realizarea jocului ”Cât de bine ne cunoaștem?”. Fiecare dintre părinţi 

a răspuns la o întrebare legată de propriul copil. S-au confruntat ulterior răspunsurile. S-au  schimbat 

apoi rolurile, elevii răspunzând primii, după care s-au confruntat cu răspunsurile părinţilor. 

După încheierea jocului, mămicile s-au așezat la măsuțe lângă copilași, și-au reamintit de 

gimnastica degetelor, după care au lucrat cot la cot alături de ei, decupând, lipind, realizând, în final 

flori de primăvară. Desigur, au fost ochi și urechi la doamna învățătoare. 

La finalul activității practice, copiii au recitat câteva versuri dedicate mamelor și au intonat 

două cântece, spre marea încântare a părinților. 

 

Școala Gimnazială Bârnova 

Învățătoare: Vulpe Maricica 

Clasa a-III-a 
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ZAROJANU MARIA 
 

Mama, cel dintâi cuvânt 

Cu ocazia acestei zile de 8 Martie , elevii clasei pregătitoare, l și a ll-a de la Școala Gimnazială 

Moișa din comuna Boroaia, județul Suceava, structură a Școlii Gimnaziale ,,Vasile Tomegea”, 

coordonați de Prof. Pentru Înv. Primar Maria Zarojanuau pregătit un mic spectacol pentru mame, 

spectacol ce a fost vizionat on-line de mămici. Elevii au realizat poezii, compuneri,bilețele, scrisori sau  

felicitări pentru ele, fiecare ce a putut. 

De cum ne naștem și deschidem ochii pentru prima dată, o vedem pe ea, pe mama, care ne 

întâmpină plină de fericire, cu fața zâmbitoare.Apoi,  după un an, începem să îi spunem mama, 

alergăm , ne jucăm prin casă și prin toate câte facem îi umplem sufletul de bucurie. Mama este cea 

care ne duce  la școală de mânuță, este cea care ne îngrijește, care ar lupta până în pânzele albe ca să 

fim fericiți. Ea este cea care vorbește cu noi, care ne este primul prieten , care încearcă să ne rezolve 

toate  problemele. Ea  este cea care ne dă cele mai bune sfaturi, care  ne enervează uneori, dar ne 

ajută adeseori. Ar trebui să îi mulțumim zilnic că există și că ne este alături. E femeia după care ne 

uităm la  serbare,când recităm o poezie ori avem emoții, ea fiind cea care ne dă încredere, cea care 

ne pune pachețelul pentru școală, frumoasa ființă care ne dă ultima felie de tort , chiar dacă tu ai 

mâncat deja două și ea niciuna.  

 

Mama mea – Ierochimonah Paisie Olaru (poezie preluată din ziarul “Lumina” ) 

 

Parcă o văd cu ochii minţii, 

Când în braţe mă ţinea 

Şi-mi spunea de-ale credinţei, 

Draga mea, mămuca mea… 

Ar trebui s-o iubesc mai mult 

Şi să o pomenesc mereu, 

Şi pentru sufletul ei scump 

Să mă rog lui Dumnezeu. 

Căci nu-i mai scump pe-acest pământ 

Decât numele de mamă; 

Ea pe mine m-a născut, 

M-a crescut până să-mi dau seamă. 
 



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

559 
 

 

 

 

 

 

 

  



   Mama, cel dintâi cuvânt                             ISSN 2501-1170 

 

560 
 

 

ZECHERU IULIA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ QUESTFIELD, Voluntari, Ilfov                                        
CADRU DIDACTIC COORDONATOR: IULIA ZECHERU (limba și literatura română) 
CLASA: A VI A 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: Mama, cel dintâi cuvânt 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1. Durata: 9 ore (2 ore pentru introducere activitate, 3 ore pentru atmosfera necesară explorării + 3 

ore pentru creație, editare și 1 oră prezentare produs final); 

2. Obiectivele activității: 

Profesorii și-au propus ca până la finalul acestei activității, fiecare elev să fie capabil: 

O1. Să cerceteze 3 aspecte legate de propria mamă; O2. Să analizeze descoperirile realizate 

în urma cercetării; O3. Să creeze un discurs prin care să transmită publicului descoperirile 

sale; O4. Să prezinte oral, folosind un suport grafic, concluziile descoperirilor sale, în 3-5 

minute; O5. Să lucreze ca parte integrantă a unei echipe, pe baza teoriei inteligențelor 

multiple; O6. Să realizeze un produs vizual tip mozaic pentru a expune rezultatele clasei. 

3. Descrierea activității: 

În vederea conștientizării importanței principiului feminin la nivel social, am analizat 

motivele pentru care 8 martie a devenit ziua internațională a femeii, analizând drepturile și libertățile 

pentru care au luptat femeile de-a lungul timpului, cât mai ales cele care le-au fost încălcate. 

Subiectul „Mama” a fost cercetat din mai multe perspective, astfel că proiectul desfășurat a avut o 

abordare interdisciplinară, întrucât s-au desfășurat activități : 

• literare (lectură „R-mami” de Mihaela Cosescu, poezia „Cântec femeiesc” de Adrian 
Păunescu),  

• artistice (analiză capodopere de pictură, scultpură, arhitectură și fotografie – reprezentând 
principiul feminin și mama); 

• sportive: dans cu tematica „mama” în sincron, pregătit la orele de Ed.fizică; 

• psihologic-pedagogice: conform celor 8 inteligențe multiple + jurnal de observare a mamei 
(bucurii, dificultăți, abilități extraordinare, nelămuriri), reflecție personală asupra NEVOILOR 
(personale îndeplinite de mama, cât și cele ale mamei îndeplinite de copil – ce poate face 
fiul/fiica pentru mama); 

• de comunicare: prezentări orale ale cercetării individuale realizate asupra tematicii; 
 
Iată câteva dintre concluziile lor și poze ale activității:  

„Pe mama o reprezintă notele muzicale Mi și La pentru că 

împreună formează MILA – trăsătură care o reprezintă pe mama, 

dar și pentru că sunt inițialele de la MamI și LucA” (Luca);  

„Mama mea este perfectă tocmai prin imperfecțiunile ei; nu-i pot 

cere mai mult, ci mai degrabă mă pot gândi eu ce nevoi aș putea 
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și eu la rândul meu să-i îndeplinesc. Eu îi iert greșelile, pentru că ea îmi iartă mie orice greșeală, așa 

cum este și în rugăciunea Tatăl Nostru; chiar consider că mama e Dumnezeul meu, căci pe ea nimeni 

nu o poate înlocui!” (Victor),  

„ Am creat un hibrid din suricată-harpie-delfin ca definiție pentru cea mai bună mamă din 

lumea necuvântătoarelor, pentru că reprezintă puterea de sacrificiu a mamei, faptul că e puternică și 

impunătoare, apără cu multă forță și nu în ultimul rând este jucăușă, are un spirit ludic, amuzant!” 

(Gabi);  

”Dacă mama ar fi o poezie, cuvintele-cheie care ar reprezenta-o ar fi putere, lumină, pentru 

că este scutul meu și mă ghidează, îmi este alături în cele mai grele dintre încercări... știu ce am de 

făcut, chiar dacă nu e lângă mine, pentru că glasul ei mă călăuzește intern.” (Anna-Sophia);  

„Am ales fotografia, sculptura și 

pictura pentru a o reprezenta pe mama. 

Culorile folosite și forma, textura transmit 

energia mamei, blândețea și virtuțile ei infinite. 

Am realizat un desen în Paint pentru a 

evidenția cum mama (trandafirul) protejează 

copilul (bobocul) prin spini (abilități) și frunze 

(viața) de orice pericole (insectele 

amenințătoare). Roșul simbolizează 

intensitatea dragostei pe care mi-o poartă și o 

transmite mama.” (Tamara); 

 „Rolurile mamei sunt diverse: mamă acasă, în familie, în societate – ca stâlp, 

ghid și organizator; Ea îngrijește, amuză, ghidează, coordonează, distribuie, curăță, aranjează, 

înfrumusețează orice loc întâlnește; simbol viu pentru expresia „Fă rai din ce ai!”. Prin 2 povești 

alese, am evidențiat impactul pozitiv pe care prezența mamei îl are în viața copiilor săi atunci când se 

implică (Kattie și Alexa – Netflix), cât și  cel negativ, atunci când lipsește (Hugo Cabret).” (Francesca);  

„ De unde are mama atâta energie să le facă pe toate? Încă un mister neelucidat. Am 

realizat un raport între rolurile pe care mama le are (mamă, fiică, angajată, colegă, prietenă) și 

sarcinile aferente, cât și timpul necesar realizării lor. Am observat care dintre activitățile săptămânale 

îi consumă energia, cât și pe cele care i-o sporesc. Am ajuns la concluzia că e nevoie să mă implic mai 

mult să îi crească energia, pentru ca ea să poată duce la îndeplinire toate sarcinile, fără frustrare și 

sentimente de irascibilitate și vinovăție.” (Eric) 

                    PRODUSUL  FINAL                                   

La finalul activității, toate sarcinile au fost îmbinate pe 

duplex, constituind silueta feminină a mamei, ca un 

mozaic al mamelor copiilor care au contribuit la proiect, 

dar și a tuturor mamelor, de pretutindeni! 

           O primăvară plină de recunoștință și reconectare 

cu principiul feminin al fiecăreia dintre noi! 
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ZIDARU DENISA- ISABELLA 

ŞCOALA  GIMNAZIALǍ  „GRIGORE HAGIU” TG. BUJOR 

JUDEŢUL GALAŢI 

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL 

ASTĂZI ESTE ZIUA TA!  1-8 martie 2022 

Coordonator proiect:  

PROF. ÎNV. PRIMAR, ZIDARU DENISA- ISABELLA 

 

            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 Internationale a Femeii; 

                              

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,elevii clasei I A- 11 elevi 

b) de  timp:1 săptămână                                                                                                

                                                                                          

MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 

REZULTATE AŞTEPTATE:  elevii 

➢  promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 

➢  participă la confecţionarea de mărţişoare şi felicitări ; 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

➢ Expoziţie cu felicitări de 8 martie.        

   

 ACTIVITĂŢILE   DESFĂŞURATE 

 

 

NR. CRT. TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL DESFĂŞURĂRII RESPONSABIL 

1. Repetarea cântecelor si poeziilor  

dedicate mamei. 

 

Sala de clasă 

Învăţătoarea 

2. Confecţionarea felicitărilor pentru Ziua 

Mamei. 

 

Sala de  clasă 

Învăţătoarea 

3. Realizarea unei expoziţii cu felicitările 

confecţionate. 

 

Sala de  clasă 

Învăţătoarea 
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ZUBAȘCU MĂDĂLINA 

 

Mărțișoare și daruri pentru mama, ființa cea mai dragă! 

 

ZUBAȘCU MĂDĂLINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Daruri pentru mama” 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Zubașcu Mădălina 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “Nestor Porumb” Tulca 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

MOTTO : „Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru) 

 

DATA DESFĂȘURĂRII: 28.02.2022 - 09.03.2022 

 

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 mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 

⚫ Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 

⚫ Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internaționale a Femeii; 

⚫ Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin activităţi de exprimare artistico-plastică; 

⚫ Stimularea gândirii critice şi creative a elevilor; 

⚫ Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea domeniului estetic şi creativ. 

 

ACTIVITĂȚI ALESE:  

“Creșterea și fericirea neamului omenesc stă pe brațele mamelor” 

- trecerea în revistă a celor mai frumoase  expresii legate de primavară, ca pretext pentru 

prezentarea  proiectului, a obiectivelor  și termenelor de realizare a acestora,  a sarcinilor individuale 

și a bibliografiei necesare bunei desfășurari a proiectului educațional. 
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“Oricât de lungă este iarna, primăvara îi va urma sigur” 

Prezentarea legendelor primăverii sub formă de concurs. 

,,Mama, cea mai minunată fiinţă” 

- descrierea fizică a mamei, prezentarea calităților mamei și realizarea portretului mamei. 

“Iată ce pot face două mâini dibace pentru mama” 

-realizarea unei felicitări și a unui cadou personalizat pentru mama. 

Evaluarea proiectului - premierea copiilor implicați în acest proiect educațional. 

 


