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ALDICA JUSTINIANA MARIA 

 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Felicitare pentru mama” 
CLASA: Pregătitoare D 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Aldica Justiniana Maria 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 49 București – sector 2 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a utiliza unelte/materiale simple pentru realizarea unei 
felicitări. 
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: modelul, câte un carton colorat, câte 5 floricele colorate (roșii, galbene 
și portocalii), câte 2 frunze verzi, câte o inimioară roșie, câte 2 fluturi mov ( mici și mari), câte un 
mesaj tipărit pe hârtie albă, lipici, carioci. 
Activitatea s-a desfășurat cu ocazia zilei de 8 Martie. 
Copiii de la clasa pregătitoare D au folosit materiale și tehnici elementare diverse pentru a realiza  
darul lor pentru mama - o felicitare. 
Se poartă o scurtă discuție cu micii elevi despre primăvară, despre mama, ființa pe care o iubesc cel  
mai mult, despre ce putem dărui mămicilor de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii. Copiii au arătat  
ce sentimente au pentru mama lor, de ce este considerată cea mai importantă ființă din viața lor, ce  
i-ar putea oferi cu ocazia acestei zile în semn de prețuire și iubire. 
Se anunță elevii că vor pregăti o surpriză pentru mame. Vor confecționa, prin asamblare și lipire o 
felicitare care va conține și un mesaj pentru mame. 
Se va prezenta modelul de felicitare propus. 
Se precizează etapele realizării lucrării, se vor enumera și vor fi exemplificate materialele utilizate  
pentru confecționarea felicitării: carton colorat pliat pe jumătate (tipărit cu 8 Martie), floricele din  
hârtie colorată ( roșii, galbene și portocalii), frunze din hârtie verde, o inimă decupată din carton 
roșu, 2 fluturi din hârtie mov (unul mic și unul mare), un mesaj scris pentru mămici. 
Copiii vor începe să lucreze, respectând ordinea etapelor de lucru: mai întâi vor lipi inimioarele roșii  
de hârtie, cele 2 frunze verzi, apoi vor lipi floricelele și la final, fluturașii mov. La sfârșit, în interiorul  
felicitării vor lipi mesajul pentru mama și-l vor semna cu prenumele. 
După finalizarea lucrărilor, fiecare copil va fi solicitat să-și analizeze lucrarea: dacă a asamblat corect, 
dacă a lipit îngrijit, dacă a semnat mesajul. 
Copiii vor fi solicitați să precizeze care este utilitatea lucrărilor realizate, reamintindu-se faptul că 
atunci când trimitem sau oferim o felicitare cuiva, aceasta trebuie să conțină o urare sau un mesaj. 
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra activității copiilor și asupra produselor activității și 
vom cânta cântecul ,,Cântec pentru mama’’. 
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CURTA ANDREEA  

PETRUȚ GEORGETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama,cel dintâi cuvânt” 
CLASA/GRUPA: a II-a Step By Step 

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

 
În cadrul activității „Mama, cel dintâi cuvânt” am pornit de la cel mai firesc scop, acela de a 

săbători ziua de 8 Martie prin activități educative și practice care să cultive capacitățile, înclinațiile și  
aptitudinile elevilor. Am ales o abordare tematică interdisciplinară cu scopul de a cuprinde în 
desfășurarea activității noastre cât mai multe competențe supuse dezvoltării în ciclul achizițiilor 
fundamentale. 

Pentru început, elevii au notat pe un bilețel un gând scurt, o urare sau un mesaj pentru cea 
mai dragă ființă din viața lor: mama. Pornind de aici, activitatea noastră s-a îndreptat spre lecturarea 
poeziei „Dar pentru mama” (creația personală a unei colege) și pe rezolvarea exercițiilor pe marginea  
textului. Întrucât poezia citită personifica mai multe tipuri de flori de primăvară, am hotărât să creăm  
un colaj care să înfățișeze tematica textului. Concret, fiecare elev a avut de încropit un ghiveci de flori 
pentru mama sa, activitate practică ce a adus multă veselie în rândul copiilor. 

În urma activității, pe lângă competențele specifice disciplinei Comunicare în limba română 
pe care elevii le-au consolidat prin rezolvarea fișei de lucru, aceștia au fost deosebit de încântați de 
lucrarea practică obținută și, în același timp, emoționați cu gândul la reacția fiecărei mămici care îi  
aștepta acasă. Întrucât efortul lor a fost constant pe tot parcursul desfășurării activității, iar 
dragostea de mamă i-a însoțit mereu, la finalul activității fiecare elev a primit diploma și medalia 
binemeritată. 
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ANDREI AURA VALENTINA 

 
PROIECT DIDACTIC 

 
Data: 08 martie 2021 
Unitatea de învățământ: Grădinița P.N. Cotu Lung 
Propunător: Prof. Inv. Preșc. Andrei Aura Valentina 
Grupa: Combinată 
Tema anuală:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 
Tema săptămânală: “E ZIUA TA,MĂMICO!” 
Tema proiectului: „Cadouri pentru mama ” 
Tipul activității: însușire de noi cunoștințe 
Forma de realizare: Activitate integrată 
Domenii de activitate: DLC + DOS+DEC 
Categorii de activități: Educarea limbajului + Abilități practice 
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 
Durata: o zi 
Scopl activității: 

• Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 
• 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; 

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 : 

• Participarea activă 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 . 
 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 
I. Activități liber alese (ALA) 
Artă : ,, Vază și flori pentru mama”- aplicație 
Joc de rol: ,, ”Prăjituri pentru mama”-ornare prăjituri 
Joc de masă: ” Mărgele și brățari pentru mama!”- sortare ( după formă, mărime, culoare), înșiruire. 
Bibliotecă: a) „ Ce fac mamele din imagini?” -citire de imagini 
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b) „ Scriem MAMA” și decorăm rochia mamei -grafisme (semne grafice invățate) 
exerciţii de limbaj scris 

 
II. Întâlnirea de dimineață: ,,E ziua ta, mamico!” 
Salutul 
Prezența 
Noutatea zilei 
Calendarul naturii, 
Împărtășirea cu ceilalți 
Mesajul zilei 
Activitatea de grup 

Rutine: sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-sanitare 
Tranziție:,, De ziua ta, mamico!-cântec 

 
Tranziție: ”Bat din palme” –joc de mișcare; 
III. Activități pe domenii experiențiale (ADE) 
DLC: Domeniul Limbă și Comnicare – joc didactic ,,Surprize pentru mama” 

DEC:- „Felicitare pentru mama”- Confectionare 
-joc muzical ”Ghicește cântecelul!” 

Tranziție:,,Cine mă aude?” 
DOS: „Comportamente frumoase și urâte în familie” 

 
IV. Activități liber alese 2 (ALA 2) 
,, Puișori, veniți la mama!“– joc de mișcare 

 
Bibliografie: 

   Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic pentru 

îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002 
   Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București. 
   *** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008 
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ANDREI VETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Coșulețul pentru mama 
CLASA a IV-a 
CADRU DIDACTIC: Învățător Andrei Veta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „NICOLAE POPA”, Valea Grecului 
Materiale necesare pentru realizarea coșulețului: 

- săpun 
- bolduri 
- rafie rabant 

Mod de realizare: 

- se fixează boldurile pe săpun, la o distanță aprox.de 0,5cm, pe ambele părți; 
- se împletește rafia dându- se după fiecare bold,pe verticală, 
- după îmbrăcarea săpunului,la capetele boldurilor, se dă rafia după fiecare bold pe fiecare 

parte, formându- se o rețea; 
- la sfârșit se realizează toarta tot din rafie care se rulează pe după două fire de rafie prinse 

dintr- o parte în cealaltă a coșulețului. 
- se face o floare din rafie, care se înfige cu un bold în mijlocul coșulețului. 

Etapele de lucru: 
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ANGELA SILOȘI 
 

SIMONA PLOSCAR 

Subiectul: MĂRȚIȘOR – ZIUA MAMEI Clasele: PD și IV H 
Propunători: prof.înv.primar:Angela Siloși și Simona Ploscar 
Materiale: foarfecă, lipici, carton colorat,flori din material textil, panglică colorată,etc. 
Obiective operaționale: 

• Să identifice semne caracteristice anotimpului primăvara; 

• Să aplice corect metodele de lucru învățate; 

• Să asambleze corect, estetic, creativ în spațiul de lucru elementele componente; 

• Să decoreze cât mai original lucrările confecționate; 

• Să aprecieze calitatea produsului finit; 

• Să-și dezvolte simțul artistic, dragostea faţă de părinţi şi faţă de muncă; 
 

1.Moment 
organizatoric 

Se creează condițiile 
adecvate pentru 
buna desfășurare a 
lecției. Elevii se 
împart în 4 grupe. 

Conversația Cartonșe 
colorate 

Frontal Observa-ția 
sistemică 

2.Captarea 
atenției 

Ghicitoare despre 
mama: ”Cine vă- 
ngrijește/ Zi de zi 
muncește/ Pentru a 
vă crește?” 

Conversația  Frontal Evaluare orală 
individuală 

3.Dirijarea 
învățării 

Fiecare grupă găsește 
în plicul său pe lângă 
materialele de lucru 
și fișe. Grupa I-Fișe cu 
ghicitori despre 
primăvară. Grupa II- 
Fișe cu poezii despre 
mama. Grupa III- 
Texte cu cântece 
despre mama. Grupa 
IV- Imagini cu 
ajutorul cărora vor 
realiza un tablou ce 
reprezintă un buchet 
de flori. 

 

• Prezentarea 
modelului 

• Recunoaștere 
a 
materialelor 

Explicația Mapele de 
lucru 

Frontal  
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 • Recunoaștere 

a tehnicii de 
lucru 

• Realizarea 
lucrărilor de 
către elevi 

    

4.Realizarea 
feedbackului 

MĂRȚIȘOR - ZIUA 
MAMEI este 
omagiată de copii, pe 
grupe: fiecare grupă 
își prezintă lucrările 
practice cât și 
ghicitorile , poeziile , 
cântecele și 
imaginile, toate 
împreună alcătuind 
un moment artistic 
pentru mame , 
moment prezentat 
on-line. 

Conversația  Frontal, 
individual 

 

5.Evaluarea și 
încheierea 
acțiunii 

Se fac aprecieri 
generale . 
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ANTONESCU MARIA-ADRIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Din suflet pentru mama” 
CLASA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Antonescu Maria-Adriana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Budești, Comuna Budești, Jud. Vâlcea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

MOTTO : „Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru) 
 

Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei pregătitoare au sărbătorit Ziua Internațională a Mamei, 
zi în care copiii au oferit un omagiu mamelor lor. 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două 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 din viețile lor, „MAMA”, și de a stimula creativitatea si potențialul artistic al 
elevilor. Scopul activității a fost acela de a crea un ghiveci cu lalele folosind materialele puse la 

dispoziție pentru a le dărui mămicilor. Metodele și procedeele folosite în scopul realizării lucrărilor au 
fost : conversația, explicația, demonstrația, turul galeriei. 

Activitatea a debutat cu prezentarea unui material PPT despre Ziua Mamei. 
Pentru realizarea acestei activități au fost necesare următoarele materiale : ghiveci din plastic, 

bețișoare colorate din lemn, lipici solid, hârtie colorată (roșie, galbenă, roz), foarfecă, acuarele, 
pensulă, pahar cu apă, polistiren. 

Mai întâi, am printat lalelele pe hârtii colorate. Noi am ales roșu, galben și roz. 
Pe masă, elevii au primit câte patru lalele din fiecare culoare (patru lalele roșii, patru lalele 

galbene și patru lalele roz), pe care le-au decupat după contur. Am îndoit fiecare lalea pe verticală, le- 
am lipit cu lipici solid, iar în interiorul lor am aplicat un bețigaș de culoare verde din lemn. Așa am 
procedat cu fiecare lalea în parte. În final, fiecare elev a obținut câte trei lalele. Cu ajutorul unei 
foarfece am decupat o bucată rotundă de polistiren pe care am pictat-o cu maro și pe care am lăsat-o 
să se usuce câteva minute. 

Următorul pas a fost realizarea ghiveciului. Pentru aceasta, am avut nevoie de un ghiveci, de 
bețe colorate din lemn și de lipici. Fiecare elev a lipit bețele colorate din lemn pe exteriorul 
ghiveciului. 

După ce bucata  rotundă de polistiren s-a uscat, înfigem cele trei lalele în ea, ulterior, 
poziționând-o cu mare grijă în ghiveciul decorat. 

Pe parcursul activității elevii au audiat și au cântat cântecele specifice Zilei Internaționale a 
Mămicilor. 

În final, am realizat o expoziție cu lucrările elevilor, am apreciat modul în care au lucrat și i- 
am felicitat. 
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APETREI IRINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CADRU DIDACTIC: Prof. Apetrei Irina 
BENEFICIARI: elevii clasei a VI-a 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Măriței, com. Dărmănești, jud. Suceava 
MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două 
săptămâni, on-line pe platforma Classroom 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
ARGUMENT: 

“ Avem o singură mamă şi o singură viaţa. Nu aștepta până mâine să-i spui mamei că o 
iubeşti!” (Alba de Cespedes) 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 

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

• 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.” (Alba de Cespedes) 

• Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 
OBIECTIVE: 

 

• Să cunoască maxime și cugetări despre mama, create de-a lungul timpului; 

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

• Să realizeze desene sau colaje prin care să oglindească chipul mamei sau aspecte legate de 
aceasta și să organizeze cu ele o expozitie omagială, dar și felicitări și mici daruri pentru 
mame și bunici ; 

 
GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a VI-a 
DATA DESFĂȘURĂRII: 1-12.03.2021 
METODE DE EVALUARE: 
Postarea lucrărilor realizate de elevi pe platforma școlii 
MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane: elevii clasei a VI-a 
Resurse materiale: laptop, smartphone, tablete, foi colorate, culori, creioane. 
REZULTATE AȘTEPTATE: 
Stimularea interesului elevilor pentru activitățile extracurriculare 
EVALUARE: poezii, felicitări, desene 
REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI: 
Proiectul va contribui la conștientizarea elevilor asupra faptului că mama este o persoană de 
neînlocuit, în viața oricui! 
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APOSTOAE LĂCRĂMIOARA 

Raza de soare, din inima mea 
 

Ea e zi,ea e şi noapte 
Ea e pricepută-n toate. 
Ea mă ceartă,ea m-alintă 
Este soarele şi luna 
Mă ajută-ntotdeauna.. 

 

Să fii tânără mereu, 
Ruga mea-ai spre Dumnezeu. 
Să nu-ţi ningă tâmpla 
Şi să nu-ţi apună, 
Stelele din ochi 
Şi privirea blandă. 

 
 

Clasa a III-a ,,B” Eleva Obreja Ionela Elisabetta 
Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamţ 

 
 

Mama mea 
 

Inima ţi-o dăruiesc, 
Astăzi,drag chip omenesc, 
Şi vreau să îţi mulţumesc, 
Dragă mamă, te iubesc! 

 
Ochii tăi de viorea, 
Calzi de duioşie 
Vorbe dulci,tu imi aduci, 
Pline de gingăşie. 

 
Tu-mi eşti umbra-n orice pas, 
O, inimă blândă! 
Nicidată n-am să te las, 
Ghiocel,floare plăpândă! 

 
Clasa a III-a ,,B” Eleva Pruteanu Jessica 

Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamţ 
 

Mama, cel dintai cuvant 
 

Mama este cea mai scumpa fiinta din viata noastra.Ea ne-a invatat sa vorbim si sa ne 
comportam frumos.Aceasta fiinta draga ,ne ghideaza in viata,sa o luam pe drumul cel bun.Indiferent 
de ce s-ar intampla pentru noi este cea mai frumoasa si mai buna mama din lume. 

Mereu este alaturi de noi, , cu sufletul ei bland si drag. 
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Clasa a III-a ,,B” Eleva,Munteanu Amalia 
Liceul ,,Vasile Conta” Targu Neamt 

 

 

Mama,doar mama 

De când am venit pe lume, 
Ai fost întruna lângă mine. 
Îmi dai mereu căte-o povaţă 
Şi-mi îndrumi paşii în viaţă. 

 
Refren: 
Mama mea,doar mama mea, 
Eşti steaua mea! 
Mama mea,doar mama mea, 
Eşti mereu in viata mea. 

 
Mama draga te iubesc, 
Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc! 
Chiar dacă acum sunt mare 
Am nevoie de-alinare. 

 
Refren: 
Mama mea,doar mama mea, 
Eşti steaua mea! 
Mama mea,doar mama mea, 
Eşti mereu în viaţa mea. 

 
Clasa a III-a ,,B”Cojocariu Andrada Ştefania 

Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamţ 
 

Mama 
 

Mama,este un cuvânt 
Care pentru noi e sfânt. 
În poveşti şi –n poezii 
Noi mereu îl vom găsi. 

 
Ea este pentru mine, 
Un izvor de apă vie, 
O rază de soare,o caldă-alinare. 

 
Mămico,azi de ziua ta, 
Îti aduc în dar o stea. 
La mulţi ani,mămica mea! 

 
Clasa a III-a ,,B”Cojocariu Andrada Ştefania 
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Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamţ 
 

Profesor înv. primar Apostoae Lăcrămioara 
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APOSTOL AURELIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA/GRUPA: Clasa a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Apostol Aurelia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala Kids Palace, București 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Ziua mamei poate fi in fiecare zi! 

Discipline/arii curriculare integrate: 

- Comunicare în limba română 
- Arte vizuale şi abilităţi practice 
- Muzică şi mişcare 

- Dezvoltare personală 
 

În organizarea activității am pornit de la poezia Mama de Carmen Sylva. Pe marginea 
conţinutului poeziei am făcut referiri la însușirile mamei din poezie, apoi copiii au descris chipul 
mamei lor și au lipit pe Borcanul cu dulceață de suflet pentru mama însușirile discutate. 

 

Am continuat cu ideea că fiecare copil este unic, la fel cum şi fiecare mamă este unică. 
De aceea am dorit ca fiecare copil să realizeze o Potiune magică adăugând ingredintele necesare 
pentru o mamă fericită ținând cont de preferințele mamelor. 

 

Pentru ca evenimentul să fie unul minunat, copiii au confecționat și felicitări, în care au  
scris cele mai frumoase cuvinte. Astfel, ei şi-au exprimat gândurile de recunoştinţă pentru persoana 
care le -a dăruit viaţă, le-a vegheat zi şi noapte somnul, i-a ȋngrijit, i-a ajutat să facă primii paşi, să 
rostească primele cuvinte, să descopere lumea şi să o ȋnţeleagă. 

 

Elevii au fost îndrumați să completeze jocul expresiilor care contin cuvântul mama și să 
formeze familia lexicală. 

 

Întreaga activitate s-a desfăşurat pe un fundal muzical adecvat, cântecele închinate mamei, iar la 
sfârşitul activităţii au interpretat şi ei cântecele pentru mama. 
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APROFIREI CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,LIVEZI NR.1,JUDEȚUL BACĂU 
CADRU DIDACTIC : Aprofirei Cristina 
GRUPA: Mijlocie ”Albinuțele” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Eu din inimă îțî șoptesc…mamă dragă te iubesc!” 
TEMA ZILEI: „Un dar mic pentru mama mea” 
DOMENIU EXPERENȚIAL: D.O.S (Domeniul om și societate) 
SUBIECT LUDIC :„ Mărțișoare/ Felicitări” 
MODALITATE DE REALIZARE: Activitate practica 
TIPUL ACTIVITĂȚII:formare de priceperi și deprinderi. 

 
 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII COMPORTAMENTE VIZATE 

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 

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 

 
 

COMPETENȚĂ GENERALĂ: -stimularea creativității copiilor prin educarea sensibilității și gustului 
estetic 

COMPETENȚĂ DE SINTEZĂ: -utilizarea msterialelor și instrumentelor de lucru specifice activităților 
practice(lipire,asamblare). 

COMPETENȚE SPECIFICE: 
CS 1: Să denumească matreialele primite pentru a realiza mărțișoare și felicitări; 
CS 2: să identifice şi să selecteze materialele necesare realizării temei propuse; 
CS 3: să întindă corect lipiciul pe o suprafaţă dată; 
CS 4 :să personalizeze în mod original spaţiul plastic; 
CS 5 : Să recite cântece specifice dedicate mamei; 

 

COMPETENȚE ADIACENTE: 
CA 1: să utilizeze cu atenție materialele puse la dispoziție; 
CA 2 :să participe activ și cu entuziasm la activitățile propuse 
STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee didactice: exercițiul, conversația, demonstrația, explicația. 

• Mijloace de învățământ: Cartoane colorate, flori din hârtie colorată, acuarele,martișor / 
felicirare model, paste fundiță,floricele albe și roșii,ață de marțișor,lipici 
solid,carioci,laptop,etc. 

• Forme de organizare: frontal,individual. 
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ARAPU DOINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Iubire pentru mama mea! 
CLASA PREGĂTITOARE C 

CADRU DIDACTIC: ARAPU DOINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112 
DATA: 26 februarie, 5 martie 2021 
Discipline/arii curriculare integrate: 
- Limba și literatura română 
- Arte vizuale și abilități practice 
- Muzică și mișcare 
SCOPUL: 
Dezvoltarea creativității, expresivității și sensibilității artistice 
Cultivarea simțului estetic · 
Dezvoltarea libertății de expresie a copiilor 
OBIECTIVE : 

- să cunoască semnificaţia zilei de 1 Martie, a Zilei Internaţionale a Femeii; 
- să confecţioneze mărțișoare și felicitări pentru mamele lor; 
- să interpreteze cântece, poezii dedicate mamei. 
Resurse materiale: lut, acuarele, lac, creioane colorate, carioci, carton A4 colorat, 

hârtie creponată, lipici, foarfece, plastilină, planșetă, 
alte materiale necesare pentru realizarea produselor 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
,,Mamele sunt făcute din raze de soare ca să-ți țină de cald când te duci la culcare, din priviri calde 

cât lumea de mare, în care poți să te pierzi fără să-ți dai seama, din îmbrățișări arzătoare, din vise de 
mult împlinite. 

Mamele sunt stoluri de fluturi călători care adună nectarul din flori pe care îl revarsă cu infinită 
răbdare în suflete  de copii cu ochi visători.՚՚՚՚" 
Activitatea propusă se desfășoară pe parcursul a două zile în care se vor realiza lucrările. 
Se prezintă și se discută despre semnificația zilelor de 1 Martie și 8 Martie, se ascultă versuri dedicate  
mamei, copiii audiază și interpretează cântece dedicate mamei și confecționează daruri pentru 
mamele, bunicile, colegele și prietenele lor. 
Formele modelate în lut au fost decorate cu unele dintre cele mai cunoscute simboluri de mărțișoare, 
apoi lăcuite și montate pe carton colorat. 
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,, , cuvinte care m-au inspirat în alegerea titlul temei. 
Brățările lucrate de băieți au fost oferite fețițelor, iar peisajele de primăvară realizate din plastilină, 
au adus prin coloritul și fantezia lor o notă veselă, primăvăratică, expoziției. 
Elevii au fost foarte entuziaști și bucuroși că pot realiza și dărui mărțișoare și felicitări mamelor și 
celorlalte persoane dragi. 
La finalul activității elevii și-au prezentat produsele finite. 
EVALUARE 
- Expoziție cu lucrările copiilor, album cu fotografii; 
- Turul galeriei. 
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ARCHIP HORIA - MĂRGĂRINT 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Cu drag, pentru mama!” 
CLASA/GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Ed. Archip Horia - Mărgărint 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița PP nr.12 Iași 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
DOMENIUL: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi / deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderilor de a participa activ la jocurile şi activităţile 
desfăşurate pe grupuri mici. 
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, observaţia, jocul, surpriza 
FORMA DE ORGANIZARE: individual / pe grupe / individual 
CENTRUL DE INTERES ”BIBLIOTECĂ” 

   SUBIECTUL: ”Din jumătate - întreg” 

   MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu imaginile unor flori de primăvară ; 
   SARCINA DIDACTICĂ: ”Potrivește jumătățile pentru a decoperi întregul și numește floarea.” 
   OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să potrivească jumătățile pentru a descoperi întregul; 
O2: să numească floarea descoperită; 
O3: să alcătuiască o propoziție simplă folosind denumirea florii descoperite . 

 
CENTRUL DE INTERES ”ARTĂ” 

   SUBIECTUL: ”Lalele pentru mama” 
   MATERIAL DIDACTIC: foi preimprimate cu imaginea unui buchet de lalele, creioane colorate. 

   SARCINA DIDACTICĂ: ”Colorează buchetul de lalele pentru mama după model, respectând 
culorile și conturul.” 

   OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1: să numească materialele de lucru; 
O2: să coloreze imaginea respectând culorile și conturul; 
O3: să aprecieze produsele realizate în funcție de anumite criterii. 

CENTRUL DE INTERES ”ȘTIINȚĂ” 
   SUBIECTUL: ”Buchețele, buchețele” 
   MATERIAL DIDACTIC: castroane, jetoane cu lalele de diferite culori 
   SARCINA DIDACTICĂ: ”Sortează florile pentru mama în funcție de culoarea acestora.” 

   OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1: să precizeze culorile florilor de pe jetoane; 
O2: să așeze jetoanele cu lalele în castroane în funcție de culoarea florii; 
O3: să intre în relații cu colegii de grup, repectând norme de comportament correct și util 
celorlalți. 
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CENTRUL DE INTERES ”BIBLIOTECĂ” 

 

CENTRUL DE INTERES ”ARTĂ” 
 

CENTRUL DE INTERES ”ȘTIINȚĂ” 
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ARDELEAN CRISTINA – DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: GRĂDINA CU MESAJE PENTRU MAMA 
CLASA: I A 

CADRU DUDACTIC: prof. înv. primar ARDELEAN CRISTINA – DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „I. G. DUCA”- Petroșani / Hunedoara 

 
 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

DATA: 08.03.2021 
LOCUL: Sala de clasă/Curtea școlii 

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

plastice şi practice și stimularea curiozității şi interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua 
mamei. 
OBIECTIVE GENERALE: 

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

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

OBIECTIVE SPECIFICE: 
1. Să cunoască originile Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte “Legende ale 

primăverii”; 
2. Să cunoască maxime și cugetări despre mama create de-a lungul timpului; 
3. Să memoreze și să recite expresiv poezii cu și despre mame; 
4. Să decupeze, să decoreze flori cu mesaje pentru mămici și desene reprezentative; 
5. Să cânte cântecele dedicate mamei. 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 
 

 

METODE DE EVALUARE: 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane: 

Resurse materiale: 

Comunicare în limba română; 
Muzică și mișcare; 
Arte vizuale și abilități practice. 

 
- expoziție de lucrări pe gardul exterior al curții școlii. 

 

- 26 elevi. 
 

- Hârtie colorată, șablon, foarfece, creioane colorate, carioci. 
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 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 decuparea, după șablon, a unor floricele, din hârtie colorată și 
decorarea cu mesaje și desene speciale pentru mămici. Lucrările au fost expuse de către copii pe 
gardul exterior al școlii. 
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ARDELEAN MARICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Ardelean Marica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Zărand 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
A sosit luna martie, prima lună a primăverii. În țara noastră, 1 martie este ziua mărțișorului, simbolul 
primăverii. 8 MARTIE este ziua internațională a femeii. Deci avem motive să celebrăm renașterea 
naturii și pe cea care ne-a dat viață. Într-un cuvânt să celebrăm VIAȚA. 
SCOPUL: -dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mama; 

1. îmbogăţirea cunoştinţelorreferitoare primăvară, mărțișor și ziua femeii; 
2. stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice, colaje, serbare. 

OBIECTIVE: 
să enumere schimbările petrecute în natură primăvară ; 
să cunoască semnificația zilei de 1 martie și a mărțișorului; 
să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice, colaje a temei; 
să cânte și să recite poezii şi cântece dedicate zilei de 8 martie; 
să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
Grup ţintă:elevii clasei Pregătitoare de la Şcoala Gimnazială Zărand 
Locul desfăşurării: sala de clasă 
Perioada de desfăşurare: 1 – 11 martie 2021 
Discipline implicate în proiect: 

− Comunicare în limba română 

− Matematică și explorarea mediului 

− Arte vizuale şi abilităţi practice 

− Muzică şi mişcare 

− Dezvoltare personală 
ACTIVITĂȚI PROGRAMATE 
MĂRȚIȘORUL 

-semnificația mărțișorului 
-confecționarea de mărțișoare 

 
PRIMĂVARA 

-discuție despre schimbările care se petrec în natură primăvara 
-flori pentru mama 

 
CÂNTEC DE PRIMĂVARĂ 

-repetarea cântecelor pentru serbare -realizarea felicitărilor 
 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 
-discuție despre însemnătatea zilei femeii 
-MAMA-ființa cea mai dragă 
-tablou pentru mama 

 
PENTRU MAMA MEA CEA DRAGĂ 

- expoziţie de mărțișoare 
-oferirea cadourilor pregătite 
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ARDELEAN MARIOARA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:,, Tablou pentru mama” 
CLASA/GRUPA:Mijlocie ,,A’’ 
CADRU DIDACTIC: Profesor ARDELEAN MARIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Lugoj 
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 un tablou pentru mama. Mai întâi, preșcolarii au lipit rama 
tabloului colorată anterior la centrul ,, Artă’’, apoi, au lipit poza mamei, fiind o surpriză , atât pentru 
ei , cât și pentru mama,iar la final, au intonat cântecul ,, Cântec delicat pentru mama”. Astfel, copiii 
și-au manifestat bucuria de a oferi în dar mamei o lucrare realizată de ei , precum și un cântec 
intonat din suflet. 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. 
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BĂCIȘOR DIANA EMILIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:” MAMA- cel mai frumos cuvant” 
CLASA/GRUPA: a IIIa A 
CADRU DIDACTIC: Băcișor Diana Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Radu Popa 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 
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. Tradiţia celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. 
Activitatea pe care am desfașurat-o eu împreună cu elevii clasei a III a, dedicată mamelor s-a 

numit “ Mama –cel mai frumos cuvant “și a fost împărțită în două parti. 
Prima parte a fost o șezătoare în care am cântat și recitat poezii pentru mame , elevii au pregatit 

mici surprize pe care le-au dus acasa iar partea a doua a constat într-un concurs de desene numit “ 
Chipul mamei” . 

Concursul de desene a fost jurizat de cativa colegi din clasele gimnaziale . 
Fiecare elev a recitat sau a cantat un cantec pentru mama, chiar daca nu au putut fi fizic prezente 

în clasă ,fiecare mamă a primit mesajul transmis de copilul ei . 
Auzind astfel de versete minunate și cuvinte rostite din inimă, mamele au fost plăcut surprinse . 

Până la urmă, pentru MAMA nu există nimic mai prețios în această viață decât succesele și 
bunăstarea copiilor ei. AȘADAR nu există plăcere mai mare ,în ziua celei mai sincere sărbători, decat 
să-i dedicăm cele mai frumoase cantece si poezii celei mai frumoase si iubitoare ființe. 

 
 

„Mama.. 
Esti speranta si viata 
Raza de soare ce surâde dimineata, 
Tu esti iubita ce fiecare si-o doreste, 
Femeia ce viata insasi o implineste, 

Esti zâna din povesti pe care intotdeauna o iubesti 
Tu esti mamica mea…” 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

39 

 

 

 

 

  
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

40 

 

 

 
 
 
 

 

  



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

41 

 

 

 
 

 

BADIU MONICA-ANIȘOARA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Pentru mama” 
CLASA/GRUPA: Mică 
CADRU DIDACTIC: Badiu Monica-Anișoara 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național ”Ana Aslan”, jud. Brăila 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
În săptămâna 8-12 martie 2021, preșcolarii grupei mici din grupa ”Furnicuțelor” au 

desfășurat o activitate dedicată mamei, prin care am urmărit dezvoltarea recunoștintei față de 
mama. 

Ziua începe cu Întâlnirea de dimineață, în cadrul căreia, după parcurgerea etapelor de  
rutină (salut, prezență, calendarul naturii, împărtășirea emoțiilor) descoperim împreună o cutie cu  
fotografiile mămicilor și un DVD (captarea atenției) . Fiecare copil își recunoaște, prezintă și descrie  
mămica. 

DVD-ul conține cântecul ”Mamei” pe care îl ascultăm, explicăm și repetăm împreună, 
astfel realizându-se activitatea frontală din cadrul Domeniului Estetic-Creativ. 

Continuăm cu activități din cadrul Domeniului Știință, activități care li se propun 
preșcolarilor în trei centre de interes: Știință, Manipulative și Artă. 

La centrul Știință am denumit activitatea ”Floricele mari și mici pentru mămici”, sarcina 
de lucru fiind potrivirea și lipirea după criteriul mărimii. În funcție de timpul rămas, copiii pot alege să 
coloreze florile după ce le-au potrivit și lipit. 

La centrul Manipulative, activitatea a avut denumirea ”Ghiveci cu flori pentru mama”. 
Prin această activitate am urmărit dezvoltarea motricității, sarcina fiind desfacerea, prinderea și 
închiderea cleștilor de rufe cu distribuirea florilor la ghivece în funcție de mărimea acestora. 

La centrul Artă am pregătit ”Relaxare pentru mami”- o altfel de pictură, unde copiii au 
pictat ”unghiile mamelor” folosind ojă non-toxică. 

Pe parcursul activităților am desfășurat tranziții, rutine, jocuri de antrenare și am repetat 
cântecul ”Mamei”. 

S-au folosit metode și procedee ca: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația. 
Evaluarea activității s-a desfășurat prin observarea comportamentulului copiilor pe 

parcursul activităților. 
La sfârșitul activităților, în cadrul Jocurilor Liber-Alese, copiilor li s-au propus diferite 

jocuri: joc sportiv- ”Atinge inima mamei”-săritură în înălțime pentru atingerea jetonului suspendat; 
joc distractiv- ”Unde s-a ascuns mami?”-căutarea pozelor folosite în cadrul Întâlnirii de dimineață; Joc 
liniștitor pe covor-”Ascultă inima mamei”. 

La sfârșitul zilei, copiii au dăruit mămicilor ”ghivecele” realizate în cadrul centrului 
Manipulative, fiind îndemnați să le mulțumească pentru grija purtată. 
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BĂEȘU ALINA IONELA 

 
CLASA: PREGATITOARE B 
INVĂȚĂTOARE: BĂEȘU ALINA IONELA 
SCOALA GIMNAZIALĂ RÂȘCA 
DISCIPLINA: Abilităţi practice 
SUBIECTUL: ,,MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT,, 

 
 

DESFAȘURAREA ACTIVITAȚII 
 

Se pregătesc materialele necesare pentru lecţie: carton, lipici, bolduri subţiri, 
Se pregăteşte materialul de lucru (individual şi demonstrativ). 

 Mâinile pe bancă să le aşezăm 
Iar apoi încet să le ridicăm. 
Şi ca lanu-n vânt să le legănăm. 
Şi cuminţi, cu toţii, în jos să le lăsăm. 
Bate toba: Bum! Bum! Bum! 
Spatele e drept acum. 

Moş Timp vrea să vadă dacă voi cunoaşteţi lunile anului şi de aceea vrea să răspundeţi la următoarea 
ghicitoare: 

Fir de iarbă, fir de soare, 
Fir plăpând de ghiocel 
Şi-n văzduh un gândăcel 
Care-nvaţă lin să zboare. 
Iar în zarea larg-albastră 
Uite-un şir de călători, 
Sunt prietenii cocori 

Ce se-ntorc în ţara noastră. 
(Martie) 

 

- Ştiţi care este denumirea populară a lunii Martie? (Mărţişor) 
 

- Chiar dacă natura nu s-a dezbrăcat de frigul iernii, ghioceii – cei dintâi vestitori ai primăverii – s-au trezit din 
adâncul somn. Încurajaţi de ei, curând se vor trezi şi albăstrelele, zambilele şi viorelele. Alunul se va împodobi cu 
mâţişori. Se vor întoarce cocorii, rândunelele, ciocârlia. Chiar dacă ne mai ameninţă fulgii şi vântul rece, perdelele 
cerului se vor da tot mai mult deoparte, fiindcă se apropie 1 Martie şiavem nevoie de o rază curată de soare. 

Cred că nu întâmplător ,,stropul de diamant” – cum numeşte Arghezi Mărţişorul – se dăruieşte primăvara, când 
în odăi miroase a ghiocei şi muguri, iar în parcuri se aud şoapte de iubire. Să-l dăruim mamei, bunicii, surorii sau 
colegei, însoţit de un gând bun. 

 
- Astăzi vom realiza Felicitarea de 8Martie cu tema,,MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT,,, pentru a o dărui mamelor sau 

bunicilor, vestindu-le sosirea mult aşteptatei primăveri. 
 

Pe bănci elevii au pregătit: cartoane, hârtie, bolduri subţiri, lipici, şabloane, foarfecă,stilou. 
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Se va prezenta lucrarea model. 
 

1. Cu ajutorul şabloanelor realizaţi conturul siluetei după care vom obtine din servetele și fusta. 
 

2. După ce ați îndoit coala de carton pe față vom lipi la mijloc silueta mamei cu copilul urmând ca în 
partea de jos săi lipim fusta. 

 

3. Completăm mesajul felicitării pe hârtia albă. Lipiţi-o în interiorul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

felicitării 
 

Lipiţi floricica  în colţul din stânga sus al felicitării şi adăugaţi apoi aţa de mărţişor pe ei. 
 

În timp ce se explică, se şi demonstrează. 
 

Elevii vor lucra individual felicitările. În acest timp vor fi supravegheaţi şi ajutaţi dacă se observă dificultăţi în 
realizarea lucrării. 

 
 În ultimele minute ale orei vor fi apreciate şi evaluate lucrările. Se vor enumera aspectele pozitive, 
evidenţiindu-se acurateţea, corectitudinea şi originalitatea. 

Se vor strânge materialele, cele refolosibile fiind păstrate. 
 

Pentru munca lor, elevii vor fi răsplătiţi cu bomboane. 
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BĂLĂNESCU CAMELIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MĂRŢIŞOR  ZÂMBĂREŢ  PENTRU MAMA   MEA 
GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC: BĂLĂNESCU CAMELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Mai întâi, li se explică preşcolarilor ce este mărţişorul şi cui se oferă acest simbol al 

primăverii. După ce copiii îşi manifestă dorinţa de a realiza un cadou pentru mame, pentru a le arăta  
dragostea şi recunoştinţa lor, se prezintă modul de confecţionare a mărţişorului. Copiii primesc un 
şablon pe care este desenat un şnur de mărţişor şi un cerc. Ei aplică pasta de lipit pe o floare de 
hârtie şi o poziţionează în cercul de pe şablon. Apoi, pe floare lipesc emoticoane zâmbăreţe. Mamele  
vor primi acest cadou, care   exprimă atât dragostea imensă a copiilor, cât şi dorinţa lor ca mămicile 
să aibă parte de o primăvară cu multe bucurii . 
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BĂRBAT-BARBU ADELINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: 8 Martie 
CLASA/GRUPA:PREGATITOARE A 
CADRU DIDACTIC:BĂRBAT-BARBU ADELINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 COMARNIC 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Elevii clasei Pregatitoare, de la Școala Gimnazială Nr.2 Comarnic, împreună cu doamna 
învățătoare Barbu Adelina au sărbătorit această zi de 8 Martie, zi specială pentru toate mămicile, 
pentru toate femeile, in clasa.Mamicile elevilor nu au putut participa fizic la aceasta activitate, 
dedicată lor, însă am făcut in așa fel încât toate mămicile sa poată intra online prin intermediul 
aplicației google clasroom meet in momentul desfășurării activității. 

 

A fost un moment emoționant atât pentru mămici cât și pentru elevi. 
 

Activitatea a debutat cu vizionarea unui material despre ziua internațională a femeii.Ppt-ul a 
reprezentat o noutate atât pentru elevii prezenți cât și pentru părinții aflați online.Dupa vizionarea 
ppt-ului am realizat un concurs pe doua grupe de elevi.Pentru acest concurs am ,,adunat ‘’ informații 
de la mămici cu o saptamana inainte de eveniment.Fiecare membru din echipa trebuia sa-și 
recunoască mama după descrierea citită de mine.Echipa care a recunoscut cele mai multe mămici 
după descriere a câștigat concursul.La sfârșitul concursului fiecare elev a primit o diploma, iar pe 
diploma se afla chipul mamei și al copilului. 

 

În a doua parte a activității, elevii au recitat poezii și au cântat cântece dedicate mămicilor.Nu in 
ultimul rând, fiecare copil și-a confecționat propria felicitare din materialele primite.Fiecare elev a 
scris câte un mesaj in felicitare pentru mamica lui.Aceste felicitări au fost înmânate mămicilor 
impreuna cu o floare, la ieșirea din curtea școlii. 
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BĂRBULESCU MIHAELA ROXANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Chipul mamei mele” 

CLASA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Mihaela-Roxana BĂRBULESCU 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Traian” Pitești 
DATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: 5 martie 2021 

 
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 
chipul mamei lor. 
Elevii au avut la dispoziție 2h, timp în care, folosind materialele avute la dispoziție, îndemânarea,  
priceperea și perseverența, au creat și decorat după inspirația și plăcerea lor cel mai reușit chip al  
mamei 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. 
 
 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

49 

 

 

 

 

 
 
 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

50 

 

 

 

 

BEILICIU GABRIELA 

 Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila 
 Tema: Mama mea, rază de soare 
 Tip de activitate: Transdisciplinară 
 Scop: Stimularea expresivității și creativității prin activități practice și artistice 
 Clasa: a IIa 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 
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 flori. 
Timp de lucru: 50 minute. 
Modalități de evaluare: continuă, orală prin aprecieri verbale şi întărirea răspunsurilor/ 

comportamentelor corecte. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

La mulți ani îți spun, mămica mea, 

Eu cu dragoste îți voi cânta. 

Pentru tine florile-nfloresc, 

Tu să știi mereu că te iubesc. 

Și în acest an am sărbătorit, în felul nostru caracteristic, ziua celei mai iubite ființe de pe  

pământ: mama. Copiii au pregătit, în timpul programului școlar, o serbare cu cântece și poezii 

închinate ei. Cum puteam să le transmitem mămicilor? Ne-am gândit să înregistrăm și să transmitem 

cu ajutorul tehnologiei online mica noastră surpriză însoțită de dragoste, emoții, nerăbdare. Surpriza  

noastră a avut rezultatul așteptat: mămicile au fost surprinse plăcut, au fost emoționate și feedback- 

ul din partea lor a fost la fel de plin de sentimente, precum surpriza pregătită de copiii lor. Nu ne-am 

oprit aici. Copii au venit cu materialele necesare pentru a confecționa o felicitare și un buchet de  

floricele de primăvară. 

Ce poate fi mai curat și mai frumos decăt gândul pur către mama însoțit de căteva obiecte 

realizate cu mânuțele lor mici din toată dragostea lor! 
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BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA/GRUPA: a IV-a C 

CADRU DIDACTIC: BOIȚIU LILIANA-CORNELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 VICENȚIU BABEȘ TIMIȘOARA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

Elevii înscriși la concurs au avut de întocmit un portofoliu cu tema Mama-cel dintâi cuvânt. 
 

Acest portofoliu trebuia să conțină creații literare ( poezii, texte tip descriere, proverbe), creații 

plastice ( desene, colaje). 
 

Au avut la dispoziție o săptămână pentru a finaliza portofoliul.În data de 8 Martie am convenit să fie 

evaluate și premiate rezultatele muncii lor. 
 

Am început activitatea cu audiția unui cântecel despre mama 

https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs 
 

Apoi am solicitat elevilor să scrie prin intermediul aplicației interactive Mentimeter un cuvânt care să 

exprime ceea ce simt ei pentru mama lor. Am pregătit pentru elevi o activitate practică : o felicitare 

pentru mama. Au pictat foaia –fondul, folosind culori calde. În timpul în care s-au uscat foile, am 

organizat prezentarea portofoliilor înscrise la concurs. 
 

Fiecare produs din portofoliu a fost evaluat atât din punct de vedere cantitativ ( numărul de pagini, 

de exemplu), dar mai ales calitativ (creativitatea produsului individual , elementele noi, punctele 

forte, modul de prezentare, precum și aspectul estetic). Fiecare dintre cei 4 copii participanți au 

prezentat în fața colegilor produsele cuprinse în portofoliu. Au fost propuși trei colegi care au făcut 

aprecierile și evaluarea fiecărui portofoliu, în parte. 
 

Concurenți i au fost felicitați pentru implicare, efort, motivație și reușitele lor. Le-am prezentat 

punctajul primit de la membrii juriului. Am acordat dipomele și medaliile . Am continuat cu 

decuparea foii pictate în formă de inimă. Apoi, cu ajutorul unei carioci negre elevii au făcut modele 

de flori, fluturi, inimioare pe care le-au decorat cu linii și puncte. La finalul activității au obținut niște 

felicitări deosebite pe care aveau să le ofere mamelor cu ocazia Zilei de 8 Martie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs
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BORZ NICOLETA ELENA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: SURPRIZE PENTRU MAMA 

CLASA / GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: BORZ NICOLETA ELENA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Frumușeni Arad 

Scopul activitâții : Consolidarea și verificarea cunoștințelor unor deprinderi specifice activităților 
practice. Dezvoltarea simțului practic și estetic a creativității. 
Domeniul experiențial :Om și societate 
Categoria de activitate : activitate practică 
Subiectul activității: „Ghiveciul cu lalele” 
Mijloc de realizare : Confecționare 
Obiective operaționale 

- să utilizeze unelte simple de lucru cu material din natură 
- să recunoască materialele puse la dispoziție 
- să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării 

ghiveciului cu lalele 
- să adopte o poziție corespunzătoare pe scaun 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația 
Material didactic: ghivece,lalele,iarbă ornamentală. 
Tehnici de evaluare: aprecieri verbale,aplauze 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Captarea atenției se va face printr-un cos cu lalele. 
 

Astăzi vom realiza un ghiveci cu lalele. 
După intuirea materialului de pe masa de lucru,prezint copiilor un model realizat de mine și discutăm 
puțin despre el. 
Ofer copiilor sugestii despre modul în care trebuie realizat ghiveciul cu lalele.Copiii execută exerciții  
de încălzire a muschilor mici ai mâinii(închid se deschid pumnii,mișcă degețelele,bate bine palmele si 
rotesc mânuțele) 
Copiii vor lucra pe fond muzical. 
Supraveghez activitatea copiilor,oferind sprijin și indicații celor care au nevoie de ajutor.Trec pe lângă 
fiecare copil pentru a observa dacă lucrează corect,pentru 

a-l ajuta și eventual corecta. 
Cu puțin timp înainte de a se termina activitatea,anunț copii să se pregătească de încheiere. 
Apreciez toți copiii pentru activitatea desfășurată și evidențiez cele mai bune lucrări .Pentru a 

dezvolta copiilor abilitățile de interevaluare câțiva copii vor nominaliza aranjamentele care li se par 

cele mai frumoase,motivându-și alegerea. 
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BRÂNDUŞONI IONELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “TABLOU PENTRU MAMA” 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: BRÂNDUŞONI IONELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA P.P. NR.4, LUGOJ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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. 

 

Prin activitatea desfăşurată cu preşcolari, am transpus dragostea lor faţă de cel mai drag 
element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

Pentru a marca data de 8 Martie, am realizat împreună cu preşcolarii, un tablou dedicat 
mamelor. Pentru o bună desfăşurare a activităţii copiii sunt aşezaţi la măsuţe. Fiecare copil are 
pregătit pe masă următoarele materiale: o fişă pe care este conturată rama tabloului, tăviţă cu flori, 
lipici, creioane colorate, şerveţel umed. 

 

După intuirea materialelor şi prezentarea sarcinilor de lucru, activitatea începe efectuând 
câteva mişcări de încălzire ai muşchilor mici ai mâinii. Se prezintă fişa model a educatoarei, apoi se 
trece la realizarea lucrărilor de către copii. 

 

Pe tot parcursul activităţii, copiii au primit indicaţii necesare şi au fost ajutaţi dacă a fost 
cazul. 

 

La finalul activităţii s-a ralizat o expoziţie cu lucrările copiilor, iar prin metoda „Turul galeriei”, 
copiii au putut vizualiza lucrările exprimându-şi părerea şi identificând lucrarea preferată. 

 

Activitatea se încheie cu aprecieri cu privire la modul cum au fost realizate lucrările copiilor 
faţă de modelul educatoarei, s-a fixat activitatea care a fost desfăşurată, s-au primit recompense şi 
aprecieri pozitive. 
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BRATU OANA CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA/GRUPA: ALBINUŢELOR, NIVEL I 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: BRATU OANA CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU P.N. ŞI P.P. ARIEL 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
ARGUMENT 

Primăvara începe cu luna martie, o lună în care natura renaşte, iar razele soarelui ne mângâie 
obrajii cu uşoara lui căldură. Acest anotimp ne duce cu gândul la MAMA, la Mărţişor, la viaţă. 
MAMA reprezintă începutul tuturor începuturilor, e izvorul vieţii, de la ea porneşte viaţa şi în braţele 
ei renaşte speranţa. Mama este harnică precum o albinuţă, ea caută cel mai luminos loc şi cel mai  
roditor pământ pentru a putea semăna cele mai preţioase valori: dragoste, credinţă, bunătate, 
demnitate, omenie, respect, dărnicie. 
SCOPUL: 

• Stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii cu 

materiale diverse cu ocazia zilei de 8 Martie. 
• Păstrarea tradiţiilor româneşti legate de semnificaţia mărţişorului. 

• Cultivarea sentimentului de dragoste pentru mama. 
 

OBIECTIVE: 

• Preşcolarii să fie capabili să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 

• Să cunoască flori de primăvară; 

• Să realizeze diverse creaţii: felicitări, coşuleţe cu flori, floare 3 D; 

• Să recite poezii despre mama. 
 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: 
1. ,, O floare pentru mama mea!” 

Le voi prezenta preşcolarilor informaţii despre însemnătatea zilei de 8 Martie. Le voi 
prezenta materialele puse la dispoziţie pe masă şi modul de realizare al lucrării, explicându-le 
friecare etapă în parte. Elevii lucrează cu plăcere deoarece produsul finit va fi oferit cadou 
mamelor. 
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2. ,, Coşuleţul cu ghiocei, cu multă dragoste îl voi dărui mamei!” 
Le voi prezenta copiilor materialele necesare pentru activitate, paşii pe care trebuie să îi parcurgă 

pentru a realize coşul pentru mama. Fiecare copil lucrează individual, îi voi supraveghea şi voi oferi 
ajutor acolo unde este nevoie. 

 
3. ,, Amprente lăsate de mâini jucăuşe” 

La această activitate am folosit ca tehnică, tehnica amprentării, decupare şi lipire. 

4. ,, O floare îi voi dărui şi toată viaţa o voi iubi- pe mama mea!” 

- RUPERE-MOTOTOLIRE-LIPIRE 

 

În încheierea activităților elevii vor recita poezii dedicate mamelor. De asemenea elevii vor cânta 

cântece dedicate acestei zile. 
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BRATU RALUCA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:,,Mama, cel dintâi cuvânt,, 

GRUPA:Mare ,, Boboceii,, 

CADRUDIDACTIC:BratuRaluca 

UNITATEAȘCOLARĂ:Grădinița cu Program Prelungit, Nr.1, Focșani 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În cadrul activității desfășurate la grupa mare,,Boboceii,,activitate ce se încadrează în 

domeniul estetic creativ, s-au urmărit ca obiective participarea la activităţi fizice variate de selectare,  

mânuire a materialelor de lucru precum diversitatea materialelor, respectiv lipici, acuarelă, pensulă, 

adecvate nivelului de dezvoltare, utilizarea mâinilor și degetelor pentru realizarea de activităţi 

diversificate, să decoreze ȋn mod original planșele de lucru, să ducă la bun sfârşit lucrarea ȋncepută, 

să aprecieze lucrările colegilor, punctând reuşitele acestora acolo unde este cazul. 

Fiecare preșcolar va primi o fișă de lucru, care ilustrează chipul unei fetițe, sau al unui băiețel. 

Mesele sunt aranjate ȋn careu deschis, respectând distanța impusă de noile reglementări îăn 

ceea ce privește infectarea cu noul covid-12, iar copiii se vor aşeza conform indicaţiilor la masă. Pe 

fiecare masă vor fi puse materialele de lucru de bază precum, acuarelă, lipici, apă, foarfeci, ață. Voi  

ruga un copil să ia din cutia-surpriză plicul pe care Zâna Primăvara l-a adus . În interior se află cerinţa 

formulată pentru copiii din GrupaBoboceilor: ,, Pentru că se apropie ziua mamei, fiecare dintre noi 

dorim saîi facem o surpriză prin care să îi arătăm mamei cât de mult o iubim și o apreciem, astfel  

fiecare copil va trebui să iși decoreze chipul și hăinuțele corespunzător pentru a putea transmite  

mamei iubirea noastră!,, Se prezintă planșa model, etapele de lucr: se da cu lipici, se mototolete 

hârtie pentru decorare, se coloreaza acolo unde este cazul, se utilizează foarfecele pentru scurtarea  

părului, etc.. Se       vor       executa 

exerciţii pentru ȋncălzirea muşchilor mici ai mâini: „ Ploaia bate-uşor în geam,/ Iar noi cântăm la pian. 

Degetele-mi sunt petale, Se deschid ca la o floare!” Copiii vor lucre ȋn linişte, curat, iar dacă au nevoie  

de ajutor suplimentar ȋl vor cere educatoarei. După finalizarea lucrărilor copiii ȋşi vor evalua lucrările 

proprii şi pe cele ale colegilor,motivând alegerea făcută. Se aduc aprecieri collective şi individuale 

despre modul în care copiii s-au implicat în rezolvarea cerinţelor avute, copiii sunt solicitaţi să spună 

ce le-a plăcut cel mai mult/ce le-a plăcut mai puţin la grădiniţă, apoi vor primi recompense! 
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BUCATARU VERONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Pentru tine, mamă! 

CLASA/GRUPA: I B 

CADRU DIDACTIC: Bucataru Veronica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Dărmănești 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
CLR – Club de lectură, ”De ziua mamei” 
Poezii de 8 Martie 
MM – Mama pe buzele şi în inimile copiilor 
Cântece dedicate mamelor 
DP – Să vorbim despre mama, să ne distrăm și să aflăm lucruri interesante! 
Anexa 1 
AVAP – În dar pentru mama 
Diplomă pentru cea mai minunată mamă din lume 
Mesaj pentru mama 
Anexa 2 

 

Anexa 1 
Să vorbim despre mama, să ne distrăm și să aflăm lucruri interesante! 

 
➢ Care este lucrul pe care mama ți-l spune cel mai des? 
➢ Ce o face pe mama fericită? 
➢ Dacă mama ar fi un personaj dintr-o carte, film sau show de televiziune, care ar fi acela? 
➢ La ce se pricepe mama cel mai bine? 
➢ Care este lucrul la care mama nu se prea pricepe? 
➢ Ce te face să fii mândru/ă de mama ta? 

➢ Care este activitatea pe care o faci cel mai des cu mama? 
➢ Care sunt asemănările dintre tine și mama? 
➢ De unde știi că mama te iubește? 
➢ Dacă mama ar avea un million de dolari, ce crezi că ar face cu ei? 
➢ Ce-I place cel mai mult mamei să facă? 
➢ Ce nu prea îi place să facă? 
➢ Care este lucrul cel mai important învățat de la mama? 

 
Anexa 2 
Diplomă pentru cea mai minunată mamă din lume 
Mesaj pentru mama 
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BUDĂU GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MAMA- ZÂMBET ȘI CULOARE” 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC:BUDĂU GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU ALMAȘ”,NEGREȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

MAMA-Rostim acest cuvânt zilnic și totuși nu îi simțim greutatea decât atunci când nu avem cui să-l 

mai spunem sau iată cu aceste sărbători închinate ei”mamei noastre scumpe”.Dar și în aceste zile 

speciale dacă nu suntem îndrumați de mici cum să procedăm nu vom găsi nici ca adulți acele cuvinte 

și gesturi ”magice”care să umple sufletul mamei de bucurie. E firesc să spunem: mama mi-e 

foame,mamă nu am haine curate.........dar ne fâsticim dacă trebuie să rostim: mamă,te iubesc!...ești 

cel mai minunat dar primit pe acest pământ. 
 

Activitatea propusă în omagierea celei mai mari iubiri de pe pământ a constat în demararea unui 

concurs prin care elevii au avut de confecționat câte o felicitare folosind diverse tipuri de semințe. 
 

Dar ca să pornim în această nouă aventură așa cum se cuvine ne-am amintit fiecare cum se 

numește cea mai scumpă ființă,așa am aflat că avem și o mămică specială ”un tătic”,am 

cântat...pentru a intra și mai bine în atmosferă: ”Mama te-nvață, drumul cel bun în viață/ Așa că ia 

seama la tot ce spune mama...” 
 

Ne-am amintit și lecțiile despre plante, rolul lor în viața noastră ;dar și cum minunatele flori ne pot 

schimba dispoziția ...iar despre semințe...adevărate comori din care putem realiza diverse opere de 

artă. Astăzi însă aceste semințe diverse se vor transforma în flori speciale închinate mamei. 
 

Cei 12 elevi au început lucrul voioși și motivați de gândul de câștiga concursul oferindu-i astfel 

mamei un motiv de bucurie în plus. Astfel primii trei copii care au lucrat rapid, îngrijit și au reușit să 

ajungă la sufletul juriului au primit medalii și diplome, ceilalți...au promis solemn că anul viitor vor 

ajunge și ei pe podium. 
 

Astfel ne-am mobilizat și am descoperit că prin lucruri mărunte, prin cuvinte magice rostite zilnic 

putem aduce zâmbet și culoare în viața mamei noastre   ,că este foarte important să o prețuim 

pentru ce face ea zilnic pentru noi...dar și mai important este să îi arătăm cât o prețuim zilnic. 
 

Așa că ”mămicilor ” din lumea întreagă vă doresc să vă simțiți iubite și apreciate de copiii voștri 

chiar și atunci când sunteți și mai speciale.....așa cum a fost cazul tăticului-mămică  din clasa noastră. 
 

”MAMA E NUMAI UNA 
 

VIS DE ÎNGER IUBIT 
 

ȚI-AR ADUCE ȘI LUNA 
 

NUMAI SĂ FII FERICIT!” 
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BUGIULESCU FLORENȚA CONSTANȚA 

GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: BUGIULESCU FLORENȚA CONSTANȚA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.N., OBOGA 

TEMA DE STUDIU:” Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA ACTIVITĂȚIIi:”Felicitare pentru mama” . (Domeniul Estetic şi Creativ). 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Argument: 
 

Primăvara prinde în ramurile copacilor înfloriți, surâsul gingaș al celei care poartă pe brațe 

copilăria toată și copilul din ea: mama. Și pentru că dragostea se arată în toată splendoarea ei, prin  

fapte, copilașii și-au pregătit mânuțele pricepute pentru a-i dărui mamei, o părticică din inima lor. 
 

Activitatea a fost realizată în cadrul în cadrul Domeniului Estetic-Creativ iar tablourile realizate 

au fost dăruite mamelor, în cadrul activității de 8 Martie. 
 

Captarea atenției am realizat-o prin povestea, ”Cel mai frumos dar”, prin care am încercat să le 

explic copiilor cât de important este ca darurile pentru mămici, să fie realizat chiar de ei înșiși, 

urmând exemplul băiețelului din poveste. 
 

Pe măsuțe, am așezat coșulețe, în acestea am pus materialele pe care urmează a le folosi::lipici 

,foarfeci, carton imprimat cu floricele,inimioare pe care le vor decupa și lipi,în funcţie de imaginaţia şi 

creativitatea fiecăruia. .Am descoperit împreună, materialele din coșulețe și le-am explicat mesajul 

de pe carton. 
 

În timpul lucrului,voi da indicaţiile necesare, ofer ajutorul copiilor care au nevoie Au început 

prin a colora floricelele de pe suprafața ,care se află în exteriorul felicitării,apoi au lipit inimioara în  

spațiul marcat .În interiorul felicitării,au lipit un mesaj pentru mama :,,Felicitare pentru mama “ 

,apoi au lipit inimioarele după ce le-au decupat , considerând că ar fi cel mai frumos cadou pentru  

aceasta 
 

În timp ce lucrează,copiii vor audia cântecele având că tema mama şi ziua mamei.. La sfârșitul 

activității, am expus lucrările în sala de grupă și am realizat turul galeriei și un exercițiu de imaginație:  

”Ce va spune mama când va primi cadoul?” Am urmărit prin activitatea desfășurată, ca preșcolarii să 

înțeleagă, în mod practic, că mamele sunt ființe minunare care trebuie răsplătite pentru grija lor, prin  

muncă proprie 
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BULEU LOREDANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar Buleu Loredana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Primară Voroveşti, Miroslava, Iaşi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

ARGUMENT 
 

Mama,cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel din urmă vis. 
Cea mai dulce voce,cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte. 
Mama-lacrima târzie, veşnică icoană, înger de-nălţare, candelă aprinsă. 
Candelă a vieţii, care nu se stinge, care luminează şi pe veci veghează! Te iubesc, mama! 

 
 

Activitatea ,, Mama, cel dintâi cuvânt” , s-a desfăşurat pe 3 martie şi a urmărit dezvoltarea 
sentimentului de dragoste în rândul elevilor, 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. 

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, lipici, 
foarfece, pietricele autoadezive. 

Tehnicile folosite în realizarea lucrărilor: conturare după şablon, decupare după contur,lipire. 
Elevii au decupat după contur, apoi au lipit florile multicolore, frunzuliţele, inimioare pe felicitări 

şi marţişoare. Fiecare copil a oferit felicitarea şi mărţişorul mamei. 
 

În partea a doua a activităţii, elevii au cântat cântece despre primăvară, cântece închinate mamei 
şi au recitat poezii. 
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BUNEA ADELA CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: De ziua ta mămico! 
CLASA/GRUPA: Grupa mică 

CADRU DIDACTIC: Bunea Adela Claudia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinita Floarea Soarelui, Hunedoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea noastră a debutat cu povestea Inimioare, inimioare de Sarina Cassvan, poveste care ne-a 

captat atenția în cadrul activităților de dezvoltare personală. Am înteles cât de important este sa-i 
fim sprijin mamei. 

 

La centrul Bibliotecă am rezolvat o fișă, demonstrând că am reținut personajele din povestea 
Inimioare, inimioare. 

 

Activitatea noastră s-a încheiat cu prima felicitare de 8 martie pentru iubitele mamici. O felicitare pe 
care am lipit ghiveciul cu flori multicolore și frunze in cadrul activitații pe domenii experiențiale la 
domeniul om și societate (activități practice). 

Obiective operaționale: 
- 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 recunoască materialele de lucru; 

- Să realizeze tema propusă, mânuind corect materialele de lucru; 

- Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrările celorlalţi. 
Scopul activității: educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame, prin realizarea 
temei propuse. 
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BUZLEA LIVIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: DAR PENTRU MAMA 

CLASA/GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: BUZLEA LIVIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. NR.56 ORADEA, JUDET BIHOR 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Pentru realizarea darului cel mai de preț pentru mama, copiii vor asculta în prima parte a activității  

povestea ,,Cel mai frumos dar,, în lectura educatoarei. Cel mai de preț dar pentru mama este un dar  

confecționat de mânuțele iscusite și harnice ale copiilor. Așadar cu ajutorul mâinilor copiii vor 

contura propria palmă pentru a crea astfel o floare roșie. Palmele conturate se vor decupa. Darul  

pentru mama va fi o felicitare personalizată sub forma unei flori, pentru tulpină se va folosi pai din 

hârtie colorat , frunzele din carton verde pe care se va aplica prin lipire un mesaj scris. 
 

După ce palmele floare vor fi decupate copiii vor lipi palma pe suprafața paiului de hârtie în partea de  

sus. În etapa următoare vor lipi mesajul scris pe partea de frunză , apoi frunza ce conține mesajul se 

va aplica prin lipire pe tulpina florii. Fiecare felicitare creată va fi unică, unicitatea ei fiind dată de  

palma individualizată. Astfel fiecare felicitare va fi specială pentru destinatarul ei, copiii vor putea  

transmite și mesajul scris dar vor învăța că un dar nu trebuie să fie costisitor pentru a fi special, el  

poate să fie confecționat și dăruit cu multă dragoste și prețuire. 
 

În finalul activității se va cânta cântecul „Un cuvânt mama”. 
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BUZNOSU VASILICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Din inimă, pentru mama! (felicitare) 

CLASA/GRUPA: Pregătitoare C 

CADRU DIDACTIC: Buznosu Vasilica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr. 49 București 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Valorificarea potențialului artistic și creativ al elevilor, stimularea curiozității și 
interesului pentru manifestările dedicate zilei mamei 

 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

După stabilirea liniștei în clasă, am purtat discuții despre luna în care ne aflăm, despre importanța 
zilei de 8Martie. 

 
Le-am comunicat tema și le-am arătat modelul. Elevii au luat cunoștință cu materialele de lucru: 
carton colorat, hârtie glasată verde, floricele gata decupate, fundița pentru buchețel. 

 
Activitatea a început cu plierea hârtiei verzi in formă de evantai din care au realizat codițele 
buchetului și pe care au lipit-o pe cartonul colorat. Apoi au lipit floricelele, punând la fiecare o 
bobiță galbenă realizată prin mototolirea hârtiei creponate. Ultima etapă a constat în lipirea 
fundiței. 

 
Lucrările copiilor au fost apreciate și fiecare și-a prezentat felicitarea în fața clasei, urmând s-o 
dea mamei însoțită de urarea LA MULȚI ANI! 

 
În încheiere au interpretat Cântec pentru mama pe care l-au audiat pe tot parcursul orei. 
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CACARAZA MARTA IRINA 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Mama mea e cea mai cea” 
GRUPA: mică 

CADRUL DIDACTIC: Cacaraza Marta Irina 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit nr.45, Oradea 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Ziua mamei a fost sărbătorită de preșcolarii grupei mici, grupa Fluturașii veseli, printr-o activitate 
specială și plină de culoare, o activitate integrată: DEC (pictură) + DLC (convorbire). Aceasta a urmărit 
realizarea unei picturii colective și transmiterea unui mesaj deosebit și personificat fiecărei mame de 
fluturaș. 
În primul rând, în cadrul activității de DLC fiecare preșcolar a fost întrebat ce anume iubește și 
apreciază cel mai mult la mama sa. După oferirea și motivarea răspunsurilor copiii au trecut la 
activitatea de DEC. Aici, cu ajutor ampretelor palmelor, copilașii au realizat un fluturaș pe un carton  
mare (format A2). Fiacare fluturaș a purtat cu sine mesajul pentru mama, mesaj unic și special, la fel  
ca fiecare mamă. 
Această lucrare colectivă a fost afișată pe gardul grădiniței (dat fiind contextul social) fiecare mama 
fiind invitată să caute fluturașul ei și mesajul care îi aparține. 
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CACIUR ALINA VASILICA 

TITLUL PROIECTULUI:MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA :Clasa a III-a 
CADRU DIDACTIC:PROF.INV.PRIMAR: Caciur Alina Vasilica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGOSTINA 
DURATA PROIECTULUI: 3 zile 
ARGUMENT: 
A sosit luna martie, prima lună a primăverii. În țara noastră și în lume, 8 MARTIE este ziua 
internațională a femeii. Așadar, avem motive să celebrăm renașterea naturii și pe cea care ne-a dat 
viață. Într-un cuvânt să celebrăm VIAȚA. 
SCOPUL: 
-dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mamă; 

- îmbogăţirea vocabularului activ referitoare la primăvară, mărțișor și ziua femeii; 
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice. 
COMPETENȚE SPECIFICE: Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor prin efectuarea 
de lucrǎri practice cu temă dată și prin realizare de compuneri. 
OBIECTIVE: 
- să enumere schimbările petrecute în natură primăvara ; 
- să cunoască semnificația zilei de 1 martie și a mărțișorului; 
- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice a temei; 
- să realizeze o compunere dedicată zilei de 8 martie; 
-să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 
Grup ţintă:elevii clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială Negostina 
Locul desfăşurării: sala de clasă 
Perioada de desfăşurare: 1 martie- realizarea colajului cu tema 1 martie –Primăvara 

3 martie- realizarea la ,,masa verde” a compunerilor 
8 martie- realizarea borcanului cu ,,Dulceață de suflet pentru mama” 

Modalități de evaluare: album foto 
Resurse materiale:acuarele, pensule, paste făinoase sub diferite forme, caiete, foi colorate, 
borcănele, lipici, foarfecă. 
Resurse umane:elevii clasei a III-a 
Realizări majore ale proiectului: proiectul va contribui la dezvoltarea sentimentului de dragoste și 

respect față de mamă. 
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CĂLINESCU ANCA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Din suflet, pentru mama! 

CLASA/GRUPA: pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Călinescu Anca 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a debutat cu o prezentare Power Point „8 Martie – Ziua mamei” în care elevii au 
aflat informaţii referitoare la ziua de 8 Martie, de când se sărbătoreşte această zi în lume şi în  
România. 

Elevii au fost solicitați să completeze un ciorchine, în care au redat prin desen motivele 
pentru care își iubesc mama. 

Copiii au realizat diplome, felicitări pentru mame, punându-şi în valoare creativitatea, 
folosindu-se de resurse materiale precum: perforatoare cu diferite forme, hârtie colorată,   lipici etc. 
În surdină s-au audiat cântece despre mama. 

Tot cu acest prilej elevii au recitat poezii închinate mamei. 
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CARCIUC IONELA-RALUCA 

PERJU CRISTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Buchet de flori gingașe, pentru mame minunate! 
CLASA: a VI-a 

CADRU DIDACTIC: prof. Carciuc Ionela- Raluca și director prof. Perju Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Balș, jud. Iași 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Scopul activității, din ora de consiliere și dezvoltare personală 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. 

Cei 21 de elevi din clasa a VI-a, pe parcursul orei, folosind următoarele materiale: carton colorat, 
dischete demachiante, foarfecă, lipici și tehnica plierii hârtiei, respectiv decupaj au realizat buchete 
de flori pentru a le oferi în dar mămicilor lor, în semn de prețuire, respect, iubire și recunoștință. 

Pe parcursul activității s-a creat o ambianță plăcută în sala de clasă, elevii ascultând și cântând 
șlagăre închinate mamei. 

Fiecare dintre ei s-a străduit să pregătească cel mai frumos buchet, care a adus bucurie în 
sufletele mamelor. 
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ZEIC CARMEN 

Denumirea activităţii: Mama, ființa cea mai dragă 
Clasa a II-a A 
Cadru didactic: prof. înv. primar Carmen Zeic 
Unitatea școlară: Liceul Teoretic Creștin Pro Deo, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Contextualizarea activităţii: 

„Mama. Nume unic, nume multiplu. 
Sunt tot atâtea mame, câți copii. 

Mama. Cuvântul pentru-a spune dragoste, tandrețe, legătură, 
nevoie, așteptare, uneori dor sau absență." (Helene Delforge) 

Scopul proiectului: antrenarea elevilor în activități diverse care să le stimuleze potențialul creativ și  
să le dezvolte abilitățile literar-artistice, prin manifestarea gândurilor și sentimentelor pozitive față 
de persoana cea mai dragă, mama. 

Obiectivele proiectului: 

• Stimularea creativităţii ṣi a potenţialului artistic al elevilor; 

• Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru persoanele dragi. 
Programul activităților: 

• Confecționarea felicitărilor pentru mama. Cvintet: Mama 

• Colaj: Vrei să-ți spun un secret despre mama? 

• Filmare: Trei motive pentru care o iubesc pe mama. 

• Concurs – Cea mai frumoasă felicitare. Expoziție de creații artistico-plastice. 
Resurse 

   umane: elevii clasei a II-a A 
   materiale: hârtie colorată, carton colorat, lipici, foarfecă, perforator, felicitarea-model, 

laptop, prezentare PPT, videoproiector. 
   temporale: 3 - 8 Martie 2021 

Produsul final: Expoziție de creații artistico – plastice, realizarea unui video. 
Evaluarea proiectului: Expoziție cu lucrările realizate de elevi 
Monitorizarea proiectului: 

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor 
artistico-plastice şi practice ṣi stimularea curiozitãţii şi interesului copiilor pentru manifestările ce 
exprimă ziua mamei. 
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CATANĂ VIORICA 

Scoala Gimnaziala Grigore Moisil Ulmeni 
Loc.Ulmeni,jud.Calarasi 

Titlul activităţii: cultural-artistica 
Coordonatorul activităţii:prof.înv.primar,Catană Viorica 
Data desfăşurării: 8 martie 2021 
Durata activităţii: 2 ore 
Grupul ţintă: elevii clasei a III-a 

 
 

Obiectivele : 
 

*realizarea felicitării pentru ziua de 8 Martie -Ziua Internaţională a femeii; 
*înţelegrea semnificaţiei acestui mic dar lucrat de fiecare copil pentru mama/bunica lui; 
*îmbinarea activităţii practice cu dorinţa de a dărui din suflet. 
*Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 

 
 

Resursele:  
*umane 21 de elevi 
*materiale hârtie glasată,acuarele,carioca,beţişoare de 
urechi,capsator,lipici,forfecuţă,farfurii din carton. 

 

Descrierea activităţii : 
 

Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă.Copiii au avut modelele expuse, au primit indicaţiile şi 
instrucţiunile necesare ,apoi s-au apucat de lucru.Fiecare a ales să lucreze pentru mama lui, unul 
dintre modelele prezentate.Au pliat hîrtia glasată,au realizat coşuleţul,l-au capsat,au trasat 
crenguţele cu carioca,apoi cu ajutorul beţişoarelorde urechi au pictat floricele si frunzuliţe după cum 
s-au priceput.Cei care au ales să lucreze pe farfuria din carton ,au realizat un peisaj de 
primăvară.Felicitările au fost minunate şi elevii încântaţi de lucrările lor. 

 
Rezultate aşteptate: 

 

*consolidarea cunoştinţelor dobandite la AVAP; 
*desfăşurarea activităţii într-un mediu plăcut; 
*realizarea unor frumoase felicitari demne de participarea la diferite concursuri. 

 
Modalităţi de evaluare a activităţii: 

*realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor; 
*partiiparea la concursuri cu cele mai reprezentative; 
*prezentarea tuturor lucrărilor prin mijloacele electronice,părinţilor. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

81 

 

 

 

 

CĂVĂLOIU CRISTINA ILEANA 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Felicitare pentru mama” 

CLASA/GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: CĂVĂLOIU CRISTINA ILEANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU P.N. BÎLTA,COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
În cadrul acestei activităţi copiii au realizat o felicitare si un bucheţel de floricele pentru mama cu 
ocazia zilei de 8 Martie. 
Pentru realizarea felicitării le-am explicat copiilor semnificaţia acesteia. 
După ce copiii şi-au manifestat dorinţa de a realiza un cadou pentru mame, pentru a le arăta 

dragostea şi recunoştinţa lor, le-am prezentat modul de confecţionare al felicitării. 
Copiii au primit materialele necesare confecţionării a felicitării cât şi a bucheţelului. Copiii au lipit pe 
partea din faţă cu ajutorul pastei de lipit inimiore şi fluturaşi pe interior dar şi un mesaj pentru 
mame.Pentru buchetul de flori copiii au decupat hartia,am rulat-o şi am lipit floricele. 
Mamele vor primi acest cadou, care exprimă recunoştinţa şi dragostea copiilor pentru cele mai dragi 
fiinte din viaţa lor. 
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CEAPĂ GEORGIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, ființa cea mai dragă 

CLASA/GRUPA: I 

CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar Ceapă Georgiana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Vădeni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Mama, ființa cea mai dragă 

 
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, cum să ne 
purtăm pentru ca să fim corecţi, cuminţi şi ascultători. 

Mama, cu privirea ei blândă şi cu ochii plini de căldură, ne urmăreşte pretutindeni. Nici un 
trandafir nu o poate întrece în frumuseţe şi nici un ghiocel în delicateţe. 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. Am putea spune că mama este ca un înger trimis din ceruri pentru a ne 
ajuta să trecem mai uşor peste greutăţile vieţii, fiind alături atunci când avem nevoie de sprijin. 
Mama întruchipează dragoste nesfârşită, căldură şi zâmbet, bunătate şi iertare, povaţă şi exemplu. 
Pentru tine, mamă dragă, îţi aducem în dar respectul, iubirea, recunoştinţa din inima noastră de copil 
şi îţi dorim multă sănătate, fericire, pace sufletească, linişte, viaţă lungă şi tot ce există mai bun pe 
lume! 

La mulţi ani, iubită mamă! 
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CIOCOIU LAVINIA IONELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Mărţişorul - simbolul primăverii” 
CLASA: Pregătitoare, a II –a, a IV- a 

CADRU DIDACTIC: Ciocoiu Lavinia-Ionela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Ungureni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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 (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. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• 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; 

• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii; 

• Realizarea la nivelul şcolii a unor activităţi cultural – artistice de omagiere a fiinţelor care ne-au 
dat viaţă. 

• Realizarea mărţişoarelor şi a felicitărilor -Procurarea de materiale şi realizare 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. La realizarea 
mărţişoarelor participă elevii în cadrul acţiunilor realizate la clasă. 

• Diseminarea activității 

• Elevii vor oferi mărţişoare şi felicitările confecționate, membrilor familiilor. 
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Se vor realiza panouri în incinta şcolii cu cele mai frumoase mărţişoare/felicitări precum şi fotografii 

din timpul derulării activității--- „ Mărţişorul - simbolul primăverii” 
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CHIDOVĂȚ ANGELA 
 

G.P.N. DĂRMĂNEȘTI 
PROF. CHIDOVĂȚ ANGELA 
Data:Martie 2021 
Tema activităţii desfǎşurate: MAMA CEL DINTAI CUVANT 
,,Flori pentru mama”- activitate practică 
Grup țintă: preșcolarii grupei 

Locul desfǎşurǎrii: sala de grupă 
 

Obiective propuse: 
❖ Să denumească materialele puse la dispoziţie; 
❖ Să utilizeze corect materialele de lucru; 
❖ Să compună în mod original ghivecele cu flori; 
❖ Să lucreze cu plăcere în vederea realizării unei lucrări originale; 
❖ Să evalueze lucrările colegilor, dar şi propria lucrare, în raport cu criterii dinainte stabilite 

(acurateţea lucrării, respectarea culorilor, aspectul estetic); 

❖ Să manifeste interes şi plăcere pe parcursul activităţii. 
 

Resurse umane: 
Cadre didactice: Chidovat Angela 
Prescolarii 
Resurse materiale: carton colorat, lipici, paiete, floricele,fondite, diplome, medalii. 

 
Descrierea activității: 

Preșcolarii sunt informați ca vor participa la un concurs. Vor descrie materialee primite. Li se 
va explica ce trebuie să facă (un ghiveci de flori pentru mama). Vor realiza lucrari dupa preferința  
fiecaruia, cu materialele puse la dispoziție. Se va face evaluarea si autoevaluarea lucrărilor. Se 
desemnează caștigătorii și se ofera recompense (diplome si medalii). 

 
 

Director, Cadru didactic coordonator, 

prof. Hreniuc Gheorghe  prof.Chidovăț Angela 
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CIOLTAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂŢII: E ZIUA MAMEI - Ziua Internațională a femeii 
 

CLASA: a III-a CADRU DIDACTIC: Prof. 

inv. Primar CIOLTAN DANIELA UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială 

Iorgu G Toma ,comuna Vama ,județ Suceava DURATA: 2 săptămâni 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

ARGUMENT: Ziua Internațională a femeii (denumită generic Ziua femeii) este sărbătorită anual la 

data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale 

femeilor, cât și lupta împotriva discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în multe 

părți ale lumii. Ziua Mamei este o sărbătoare ce comemorează mamele sau dedicația acestora pentru 

copii. Ea a precizat în mod specific că „Mama” trebuie să fie „un posesiv singular, pentru ca fiecare 

familie să-și onoreze propria mamă, nu un posesor plural comemorând toate mamele din lume” 

 

OBIECTIVE PROPUSE: 
Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame; 
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; 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă 
RESURSE UMANE: elevii clasei a III –a , profesor învățământ primar Cioltan Daniela 
RESURSE MATERIALE: prezentări Power Point, creioane și hârtie colorată, acuarele, diplome 
/medalii 
ACTIVITĂŢI PROPUSE: “8 Martie” – pictură /“Mă mândresc cu mama mea ,, -interpretare de poezii 
și cântece /8 Martie –Felicitări pentru mame 
EVALUARE: Expoziţii cu lucrările copiilor/ diplome . 

 

Elevii clasei a III-a – Prof. Cioltan Daniela , au marcat acest eveniment prin interpretarea unor 
cântece și poezii specifice acestui eveniment, prin interpretarea unor scente ,prin lansarea unor 
mesaje pentru mame , au realizat felicitări /  afișe. 

 
 
 

LA MULȚI ANI,MAMA! 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toare
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Daniela este o fetiţă frumoasă şi cuminte, care aşteaptă să vină ziua de 8 Martie, ziua tuturor  

mamelor din lumea întreagă, pentru a-i face mamei ei cel mai frumos şi mai minunat dar. Cu mare 

grijă, a adunat câţiva bănuţi- când a fost la colindat cu fratele ei mai mare- şi nu s-a atins de 

puşculiţă, cu gândul să-i facă mamei o surpriză de ziua ei. Abia aştepta să o vadă pe mama zâmbind 

când îi va da poşeta aceea roşie din vitrina magazinului . Ştia că mama îşi doreşte foarte mult acea  

poşetă, dar nu-şi permitea să şi-o cumpere. Copiii ei aveau nevoie ba de haine, ba de ghete, sau de 

creioane sau caiete...tot timpul apărea o cheltuială în plus. 

La școală a aflat că se apropie ziua de 8 Martie, aşa că ardea de nerăbdare să meargă să-i 

cumpere mamei poşeta roşie. A spus învățătoarei şi colegilor despre ce vrea să facă şi toată clasa a  

felicitat-o. 

Când a ajuns acasă, şi-a luat banii din puşculiţă şi a rugat-o pe Adina, verişoara ei mai mare, 

să o însoţească la cumpărături, ştia că nu are voie singură pe stradă şi la magazine. 

Cu banii în mână, Daniela a intrat în magazin şi a rugat-o frumos pe vânzătoare să-i dea 

poşeta roşie din vitrină. Pe când să plătească, a aflat că poşeta s-a scumpit şi banii nu-i ajungeau. Aşa 

că, a mulţumit d-nei vânzătoare şi a ieşit din magazin. Simţea cum lacrimile se pregătesc să curgă pe 

obraz, îi venea să fugă acasă, în braţele mamei care o alina ori de câte ori era supărată sau tristă. Era  

sigură că mama are braţe fermecate, care o liniştesc mereu. 

Dar dintr-o dată, îi veni o idee: să îi cumpere mamei un colier. Ştia că mamei îi place să fie 

cochetă, aşa că se îndreptă împreună cu Adina spre magazinul de bijuterii. Vânzătoarea i-a arătat 

diferite modele, care mai de care mai frumoase şi mai strălucitoare, spunând şi cât costă. Fetiţa şi-a 

numărat banii şi şi-a dat seama că nu îi ajungeau nici măcar pentru cel mai ieftin colier, aşa că din 

nou ochişorii i se umplură de lacrimi- gata gata să se rostogolească pe obraz. Cu glas încet, Daniela îi 

mulţumi doamnei şi ieşi din magazin. 

Oare ce să facă? Încerca să găsească o soluţie- doar mama o învăţase să nu se dea bătută 

niciodată şi să meargă mai departe, chiar dacă e mai greu. 

Deodată, privirea i-a fost atrasă de eşarfa colorată a unei domnişoare frumoase care a trecut 

pe lângă ea. Atunci, i-a venit ideea de a-i oferi mamei o eşarfă. Ştia ea un magazin cu multe multe 

eşarfe, chiar lângă magazinul cu bijuterii. Deja şi-o închipuia pe mama ei cu o eşarfă verde de mătase 

la gât....cât va fi de frumoasă! Mai frumoasă decât e ea de obicei, că...da...mama ei e cea mai  

frumoasă mamă din întreaga lume! …………………………… 

 
TE IUBESC ,MAMA ! 8 Martie 2021 
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CISTEIAN MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Dar pentru mama 

CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Cisteian Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, jud. Alba 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Activitățile de Arte vizuale și abilități practice valorifică cele mai de preț însușiri ale copilăriei  

(inventivitatea, fantezia, creativitatea, elanul spre cunoaștere), stimulează gândirea independentă,  

creativă. Prin intermediul acestor activități, copiii își exprimă sentimentele, trăirile, nevoile, descriu o 

poveste care nu poate fi spusă în cuvinte. Şcolarul lucrează cu plăcere cu pensula sau cu creioane  

colorate, cu materiale diverse, este atent la detalii, creativ. 

Ca şi cadru didactic nu le-am cerut copiilor să reproducă, să execute, anumite lucrări în cadrul 

orelor, ci am încurajat creativitatea. Chiar şi atunci când respectarea etapelor de lucru a fost necesară 

pentru obţinerea produselor finale, am stimulat copiii, prin încurajări, să-şi personalizeze creaţiile, în 

funcţie de propriile posibilităţi creative . 

Ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 8 Martie, am pregătit mamelor o surpriză, un tablou, care să 

aducă zâmbetul pe faţa acestor minunate fiinţe din viaţa lor. 

Activitatea s-a desfăşurat ca de obicei, cu pregătirea materialelor necesare desfăşurării în 

bune condiţii a activităţii. Comparativ cu alte ore, când mai lucram pe grupe, ateliere de creaţie, de  

data aceasta fiecare copil a lucrat individual. Am scris pe tablă cuvântul mama, apoi am început să 

vorbim despre calităţile mamei fiecăruia. 

După prezentarea etapelor de lucru, fiecare copil a asamblat părţile tabloului, apoi a decorat 

rama după preferinţă. 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
Competenţe generale: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic în compoziţii diverse; 

Stimularea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului estetic ; 
Competenţe specifice: 
-să realizeze o compoziţie, folosind diferite elemente decorative specifice primăverii; 
-să asambleze materialele cu grijă, păstrând ordinea şi disciplina la locul de muncă ; 
-să confecţioneze corect şi estetic, în ritm propriu, compoziţiile propuse, respectând etapele de 

lucru; 
Forma de organizare: individuală 
Strategia didactică: 
1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, analiza lucrărilor privind 
acurateţea, combinarea culorilor, folosirea elementelor decorative; 
2. Mijloace didactice: imagini cu anotimpul primăvara, laptop cu site-uri audio cu cântece de 
primăvară, plicuri cu decupaje pentru fiecare copil; 
3. Materiale necesare : hârtie colorată/ carton ; perforatoare flori, fluturaşi, inimioare ; lipici ; 
foarfece ; fâşii de bandă gumată. 

 
Activitatea s-a încheiat cu cântece dedicate mamei. 
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CÎTCÎRIGĂ ADRIANA LUCIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Mama, cel dintai cuvant” 

CLASA/GRUPA: Grupa mare 

CADRU DIDACTIC: Educatoare Cîtcîrigă Adriana Luciana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Domeniul Estetic si Creativ – “Din inima, pentru mama!” 

 
 

 

 

1.„Felicitare cu iubire” – lipire 2. „Toata dragostea pentru mami”- aplicație 
 
 
 
 
 

 

3. „Parfum de primăvară”- pictură pe lemn 4. „Mărțisor pentru mami ”- asamblare 
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CIULINARU MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Confecționare mărțișoare 

CLASA/GRUPA: Clasa a-VI-a 

CADRU DIDACTIC:Ciulinaru Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala ,,Radu Tudoran” Blejoi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Data 1.Martie.2021 

 
Traditia Martisorului de 1 Martie este legata in mod indestructibil de sosirea primaverii. Martisorul a 
avut la origine rolul de a proteja impotriva deochiului, frigurilor sau bolilor in general si a capatat in 
timp rolul de talisman norocos, aducator de sanatate, iubire si bunastare. Banutul original a ajuns sa 
fie inlocuit in timpurile noastre de diferite figuri si simboluri, mai mult sau mai putin traditionale. 

 

Daca vreti sa faceti o bucurie cand daruiti un martisor, confectionati-l chiar voi! Confectionati-l in asa 
fel incat sa semnifice ceva pentru cel care il primeste! E nevoie doar de interes si imaginatie din 
partea noastra. 

 

Elevii clasei a-VI-a au confecționat marțișoare pentru cea mai draga ființă din viața lor ,,mama”. 
Pentru realizarea mărțișoarelor a fost nevoie de urmatoarele materiale: carton, boabe de cafea, 
panză de sac, sfoară, pistol de lipit si cateva elemente de decor. 
Iata cum din pânză de sac, sfoara si cateva boabe de cafea, aparent fara nici o legatura intre ele, se 
pot realiza martisoare suficient de interesante incat sa bucure și cea mai critică persoană. 
Asadar daca esti inventiv si ai multa imaginatie poti realiza cu usurinta obiecte decorative pentru 
casa ta, iar cele din sfoara se numara printre cele mai frumoase. 
Elevi premiati: Iovan Cristiana Premiul I 

Ciulinaru Giulia Premiul II 
Avram Marina Premiul III 
Stănilă Ștefania Mențiune 
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CONDILĂ DAIANA ANDREEA 

”Daruri pentru mama mea!” 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădinița cu P.N nr.2 Deparați 
GRUPA : Mijlocie 
Prof.Inv.Prescolar: Condilă Daiana Andreea 
TEMA : “Daruri pentru mama mea!” - Activitate practică ( decupare, îndoire , lipire) 
Pentru începerea activității se realizează un joc distractiv : 
Educatoarea recită câte o strofă din poezia: ”Daruri pentru mama” de G.Berbeceanu, iar copiii 
desenează mesajul acestora: 

„ Și dacă-ar fi să-i dăruiești o floare 
Măicuței tale, azi de ziua ei, 

Să-mi spui tu mie, care va fi oare, 
Să semene cu ochii blânzi ai ei?” 

(deseneaza chipul mamei si ochii acesteia) 
Și daca-ar fi să-i daruiesti un soare 

Cu tot ce are el mai pretios 
Sa-mi spui tu mie, daca are oare 

Un zambet ca al mamaei de frumos! 
(Completeaza desenul cu zambeul mamei) 

Și stiu c-ai vrea sa-i daruiesti tot cerul 
Cu tot seninul lui de sarbatoare 
Dar in puterea ta sta penelul, 

Sa-i desenezi aceste daruri graitoare! 
(deseneaza daruri pentru mama : floare, soare, cer senin etc.) 

In încheierea jocului copiii sunt felicitați pentru participarea lor activa, prin intermediul 
cântecului : „De ziua ta mămico”, copiii se intreapta catre masele de lucru unde se realizeaza 
trecerea la urmatoarea activitate practica intitulata: „Daruri pentru mama mea” . 
Desfășurarea activității : Are loc prezentarea temei, intuirea modelului şi a materialelor. 

Copiii intuiesc materialele de pe măsuțe si utilitatea fiecaruia. Copiii vor trebui să 
decoreze poșeta mamei, și să realizeze un buchet de flori pe care le vor dăruii mamelor . 

Pentru a decora poșeta, acestia vor trebuii sa utilizeze diferite ornamente, fiecare copil creeandusi 
propiul model. In ce priveste realizarea buchetului copiii au de parcurs urmatorii pasi : 
➢ Se aplică lipiciul solid pe betele de frigarui, ce reprezinta tulpina florilor; 
➢ Se înfășură hârtia creponată verde, pe bețele respective ; 
➢ Se indoaie hartia colorata fata-verso, dupa care se da in doua si se taie la capat pentru a 

realiza forma floarei ; 
➢ se lipesc marginile hartiei indoite si se desface treptat relizandu-se astfel floarea; 
➢ Se lipeste floarea de tulpina; 

➢ Se procedeaza astfel in ce priveste realizarea celorlalte flori pana se realizeaza un buchet; 
➢ Dupa finalizarea florilor se leaga buchetul cu panglica. 

Se prezintă lucrarea model, dupa care copii va trebui sa lucreze și se realizează încălzirea mușchilor 
mici ai mâinii.Se ureaza ‘’Spor la lucru !’’ 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

95 

 

 

 

 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

96 

 

 

 
 

 

CIUNTEREI GINA-LĂCRIMIOARA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,LA MULŢI ANI, MĂMICUŢA MEA!’’ 

 

GRUPA: MICĂ ,,FURNICUŢELOR’’ 

CADRU DIDACTIC: CIUNTEREI GINA-LĂCRIMIOARA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BISTRIŢA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
8 Martie înseamnă în primul rând un infinit de dragoste şi de admiraţie pentru toate femeile 

care marchează începutul călătoriei de cunoaştere în viaţă. Ce poate fi mai special şi mai frumos 

pentru copii, decât transmiterea sentimentelor de dragoste, prin confecţionarea unui mic tablou, cu 

cele două mânuţe dibace pentru fiinţa cea mai dulce. MAMA. 

Această activitate având scopul de a cultiva sentimentele de iubire şi respect pentru mama, 

dar şi stimularea creativităţii preşcolarului. 

Activitatea debutează cu ascultarea unui cântecel despre mama intitulat ,,E ziua ta 

mămico!’’. Pornind de la acest cântecel am purtat o discuţie cu preşcolarii despre fiinţa cea mai dragă 

,,MAMA’’ şi despre cum putem să o răsplătim pentru toată dragostea şi grija ei pentru noi. 

Pentru a mulţumi tuturor mămicilor le-am pregătit o surpriză. Fiecare copil primeşte 

materialele necesare pentru realizarea unui tablou: (hârtie cartonată, sclipici, inimioare, etichete,  

poezia, aracet şi lipici). Aceştia au avut de realizat mânuţa lor din sclipici, de lipit inimoare, poezia şi  

etichetele, astfel realizând un dar de nepreţuit pentru mămici. 

La sfârşitul activităţii, tablourile le-am dăruit mămicilor alături de un pupic şi o îmbrăţişare. 
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LA MULŢI ANI, MĂMICUŢA MEA! 
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CORBU GEORGIANA 

IANCU EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cea mai  iubită ființă 

CLASA: a II-a A, I A 

CADRU DIDACTIC: prof. Corbu Georgiana, prof. Iancu Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Activitatea „Mama, cea mai iubită ființă” s-a desfășurat în cadrul orei de AVAP, simultan la 
cele două clase implicate. 

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? (ființa care te-a născut, te-a îngrijit, te-a vegheat) 
- Ce simți tu pentru ea? (dragoste enormă) 
- Cum îți arăți recunoștința pentru mama ta? (fiind ascultător și silitor) 
- Cum o faci tu mândră de tine pe mama ta? (devenind o persoană responsabilă, care își 

îndeplinește visurile) 
- Până când devii un adult responsabil, cum îți arăți tu recunoștința în fiecare zi? (îmbrățășând- 

o, spunându-I că o iubești și oferindu-I din când în când desene sau obiecte făcute de tine) 
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. 
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 câte un mesaj emoționant pentru mama lor. 
Atunci când școlarii au terminat lucrările, am organizat o expoziție – concurs, expunând 

lucrările pe table magnetic, cu ajutorul unor magneți. 
Deși a fost greu să hotărâm le cine merg premiile, după o îndelungată chibzuire, am hotărât 

că premiile se acordă în funcție de impactul cromatic, acuratețea lucrării, mesajul transmis. 
Copiii au fost informați că vor primi diplomele și medaliile. 
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COROBAN IOANA FLORENTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „La mulți ani, mama mea!” 
CLASA/GRUPA: mijlocie - Ștrumfii 

CADRU DIDACTIC: Coroban Ioana Florentina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.P. Palatul Fermecat, Arad 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

În această săptămână avem ca temă: „Cine și cum planifică o activitate?”, iar subtema este: 
„La mulți ani, mama mea!”. Începând din prima zi din săptămână împreună cu copiii din grupa 
mijlocie   - Ștrumfii, desfășurăm activități dedicate zilei de 8 martie și continuăm cu jocuri și cântece 
pe acestă temă. 

 

La activitatea de cunoaștere a mediului mi-am propus să discutăm despre sărbătoarea zilei. 
Copiii au enumerat persoanele dragi din viața lor, le-au formulat câte un mesaj în care să le 
mulțumească pentru toate eforturile și grija pe care o au față de ei, sau să le transmită sfaturi. Apoi 
am aflat cum să ne comportăm în această zi mai specială cu mămica, persoana care este alături 
mereu de copiii și familia ei. 

 

Fiecare copil a învățat câte o poezie și mai multe cântecele pe care le-au recitat și cântat 
împreună. Filmarea a fost trimisă mămicilor pe grupul de comunicare al grupei. Filmarea a fost 
însoțită și de un mesaj cu urări de sănătate și numai bine. 

 

Prin tranziția “Corect dacă decupezi pe mame le-nveselești!” copiii trec la următoare sarcină 
de lucru de la activitatea practică. Copiii vor lucra pe perechi, vor decupa și lipi, apoi voi asambla  
lucrarea terminată realizând tema „Felicitare pentru mama”. 

 

Se prezintă criteriile de evaluare: trebuie să decupați pe contur, să lipiți în spațiu dat cât mai 
creativ, să finalizați lucrarea in timpul alocat. 

 

Apoi are loc intuirea materialului didactic. Copiii descoperă materialul primit (foarfeca, lipici, 
pensula, șervețel, bucată din material de perdea, hârtie creponată, carton colorat, inimioare). 

 

Educatoarea reaminteşte tehnica de decupare și lipire a hârtiei (să decupeze cu atenție fără  
incidente asupra propriei persoane sau a colegului și să lipească în spațiul dat) realizând cat mai  
original tema propusă și arată modelul educatoarei cum ar trebui sa fie la finalul activității. 

 

Urmează exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. Înainte de a trece la executarea 
lucrării, voi cere copiilor să execute câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii (mişcăm  
degeţelele şi batem pălmuţele, pumnişorii îi rotim, de lucru ne pregătim). 

 

Se urează copiilor “spor la lucru”. Copiii vor avea pe toată perioada activităţii o atmosferă 
plăcută ascultând pe fundal cântece dedicate zilei de 8 martie. Voi supraveghea modul în care copiii 
execută sarcinile de lucru, iar dacă va fi nevoie voi interveni cu explicaţii individuale. 

 

Voi încuraja pe cei cu ritm mai lent de lucru şi voi urmări ca toţi copiii să-şi ducă munca la bun 
sfârşit. Când majoritatea copiilor au terminat, voi anunţa că se apropie timpul pentru finalizarea 
lucrărilor. Educatoarea adună lucrările copiilor și le așează pentru a se putea realiza evaluarea 
felicitărilor. 
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Toate lucrările vor fi evaluate de către copii, urmărind aprecierea critică şi autocritică privind 
respectarea criteriilor de evaluare. Copiii sunt stimulați prin aprecieri individuale, prin aplauze și  
recompense. 

 

Toate felicitările sunt deosebit de frumoase și aspectuoase, cu siguranță mămicile se vor 
bucura și le vor păstra în cutia cu amintiri de familie. 
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COSTACHI ANDRA- ANAMARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,DAR PENTRU MAMA MEA!” 
CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: COSTACHI ANDRA- ANAMARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMĂNAL NR.49 BRĂILA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Pentru această activitate ne propunem să realizăm felicitări pentru mamele preșcolarilor. Felicitărilor 
vor fi date de către copii – mămicilor cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Se analizează felicitarea model, precizându-se materialele şi tehnicile folosite: 
✓ Materiale: carton colorat, lipici,conturul cifrei 8, floricele,fluturași şi inimioare din carton pentru 

decorarea felicitării,acuarele pentru amprentare; 

✓ Tehnici de lucru: lipire, amprentare; 
Se prezintă materialele pe care le au preșcolarii la dispoziție într-un coşuleţ. 
Se explică şi se demonstrează etapele de lucru: 

- se decorează interiorul felicitării prin amprentarea palmei; 
- se decorează exteriorul felicitării cu floricele, inimioare,fluturași; 

Înainte de a începe realizarea lucrării se fac exerciţii de încălzirea a muşchilor fini ai mâinii( boboc- 
floare, plouă,cântăm la pian) 
Educatoarea urmăreşte modul de execuţie, dă explicaţii suplimentare, individuale, acordă ajutor 
preșcolarilor, face observaţii asupra acurateţei lucrării. 
Educatoarea notează în interiorul felicitării mesajul:,,La mulți ani,mami!„ 
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COSTEA MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: COLIER PENTRU MAMA! – JOC DIDACTIC MATEMATIC 
GRUPA: MIJLOCIE 

CADRU DIDACTIC: COSTEA MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP ,,FLOARE DE COLȚ,,, BEIUȘ 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Pornind de la versurile: ,,Cine te iubește,/ Cine te-ngrijeşte,/Vă daţi seama?/ Este..... (mama)” voi 
iniţia o discuţie referitoare la „ mama, fiinţa cea mai dragă”, care le va sugera acestora tema care va 
fi abordată în ziua respectivă. 
Noutatea zilei o prezintă povestirea ,, Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan care are ca scop  
întărirea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de mamă. Activitatea se desfășoară frontal, ca 
activitate de educaţie pentru societate. După relatarea povestirii, are loc o conversație care are ca 
scop extragerea mesajului  pe care ni-l transmite aceasta  (,,Ce a cumpărat băiatul din piaţă? ”, 
,,Pentru cine era inima de turtă dulce?”, ,,De ce a cumpărat-o?” ,,De ce voia ca mama să se 
însănătoșească?”), după care, fiecare copil va preciza modul în care îi arată mamei că o iubeşte. 
Pentru a-i arăta mamei cât de mult o iubim, astăzi îi vom face un colier. Activitatea noastră se  
numește ,,Colier pentru mama”. Va trebui să numărăm şi să înşirăm mărgele pe şnur după crieteriul 
cerut (culoare). Cele mai frumoase lucrări vor fi recompensate. 
Introducerea în activitate se va face prin intuirea materialului distributiv. 
Astăzi la activitatea matematică, vom înşira mărgelele pe şnur, realizând fiecare câte un colier pentru 
mămica ei/lui. 
Voi explica și demonstra jocul, modul de înşirare al mărgelelor pe şnur, după care se execută jocul de  
probă, apoi se trece la executarea jocului de către copii. 
Sarcini: 
• • Vă rog să înşiraţi pe şnur 2 mărgele roşii. 

• • Acum vreau să ridicaţi jetonul cu cifra corespunzătoare numărului de mărgele pe care l-aţi 
înşirat pe şnur. 

• • Vă rog să mai înşiraţi o mărgea roşie.Acum să numărăm mărgelele. 

• • Vă rog să ridicaţi jetonul cu cifra care arată câte mărgele roşii avem acum pe şnur. 

• • În continuare vom înşira 1 mărgea albastră. 

• • Care este jetonul cu cifra corespunzătoare? 
 

Se procedează aşa până ce toate mărgelele au fost înşirate pe şnur. 
Pentru asigurarea feedback-ului, copiii vor primi fişe de lucru, pe care vor colora atâtea mărgele câte 
le va arăta cifra. 
Lucrările copiilor vor fi expuse la centrul tematic, se face turul galeriei pentru evaluarea lor. 
În încheierea activităţii se fac aprecieri asupra modului de comportare şi participare al copiilor pe 
parcursul activităţii şi se acordă recompense. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

104 

 

 

 
 

 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

105 

 

 

 
 

 

COTÎRŢĂ CAMELIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!” 
CLASA/GRUPA: CLASA PREGĂTITOARE 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 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. Am făcut un tablou: o vază cu flori de cireş. A  
ieşit ceva…oau!!! 

Am pictat chipul mamei. Ce a ieşit, nu vă putem spune! Important este că fiecare mămică şi-a 
recunoscut chipul în planşele realizate. A fost sub formă de concurs. Am câştigat toţi locul I şi am 
primit diplome pe care le-am oferit mamelor. 

Am confecţionat şi un buchet de flori minunate din caietul nostru de arte vizuale şi abilităţi 
practice. 

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 pe care a trimis-o mamelor noastre pe grup. 

Mămicile noastre au fost emoţionate,încântate de surpriză şi ne-au oferit dragostea lor, printr- 
un pupic. 
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COVERCĂ VALENTINA- IRINA 

Tema activității: ,,Tablou pentru mama” 
Clasa: a III-a A 

Cadru didactic: Covercă Valentina- Irina 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 95 București 

 
Obiective: 

- să identifice materialele necesare desfășurării activității; 
- să-și formeze deprinderi de decupare, rulare a hârtiei, îmbinare, lipire; 
- să compună tabloul prin lipirea elementelor; 
- să urmărească cu atenție explicațiile și demonstrația învățătoarei; 
- să folosească corect papuelo și fâșiile colorate; 

- să lucreze ordonat, păstrând curățenia la locul de muncă; 
- să aprecieze obiectiv lucrarea proprie precum și lucrările colegilor; 
- să-și exprime sentimentele de dragoste și respect pentru mame, cu ajutorul artei. 

 
Strategii didactice: 

Metode: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul; 
Mijloace didactice: fâșii de coli colorate, foarfecă, papuelo, lipici, laptop, muzică instrumentală. 

 
Desfășurarea activității: 
Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii clasei a III-a A au hotărât să dăruiască mamelor un tablou 

realizat prin tehnica Quilling. Aceste tablouri au adus un strop de fericire în suflet și un zâmbet uriaș  
pe fața mămicilor, în această perioadă de grele încercări pentru întreaga omenire. 

Mai întâi au fost pregătite materialele necesare activității: fâșii din coli colorate, coli 
cartonate colorate, șabloane, papuelo, foarfecă, lipici. Înainte de realizarea tablourilor, le-am 
prezentat elevilor un material Powerpoint despre tehnica Quilling, în care erau ilustrate și mai multe  
modele de lucrări. Le-am explicat și demonstrat elevilor tehnica de lucru, au fost executate apoi 
exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. 

Fiecare copil, cu gândul la mama lui dragă, a realizat un tablou de primăvară, folosind tehnica 
Quilling și respectând indicațiile primite. 

La sfârșitul activității, copiii și-au spus părerea despre propriile lucrări și despre lucrările 

colegilor lor. 
Dragostea pentru mama și sensibilitatea copiilor s-au manifestat în creaţiile lor artistice. 
Momentul în care mămicile au primit frumoasele tablouri a fost un moment încărcat de 

emoții. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

107 

 

 

 
 

 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

108 

 

 

 

 

CRĂCIUN BUCURICĂ TANIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama – ființa cea mai dragă” 

CLASA a II-a D 
CADRU DIDACTIC: Crăciun Bucurică Tania 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște 

 
ARGUMENT 

Mama este cea mai apropiată fiinţă care se contopește cu timpul, care nu are preţ și nici nu 
poate fi înlocuită, este primul cuvânt rostit de un copil și amintirea care nu ne va părăsi niciodată. 

La începutul primăverii, când natura învie, sărbătorim ziua mamei, moment în care copiii 
trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă în creaţii literare, creații plastice sau colaje. Prin 
cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii, cei mici îşi exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de  
mamă și de sosirea primăverii. 

Am ales tema activităţii anume „mama”, dorind să evidenţiez încă o dată importanţa și 
frumuseţea pe care o exprimă acest cuvînt. 

 
SCOP: 

- Cultivarea sentimentelor de dragoste, grijă și respect față de mama; 
- Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor; 
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică; 
- Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse; 
- Realizarea unor lucrări artistico-plastice exersând deprinderile de lucru; 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1. Fiecare copil exprimă, în câteva cuvinte, ceea ce simte pentru mama lui sau ce simte atunci 
când aude cuvântul „mama”; 

2. Se citesc câteva poezii scurte compuse de copii, pentru mama lor; 
3. Folosind materiale diferite (acuarele, hârtie autocolantă, gumată, glace, creponată, creioane 

colorate, fulgi, alte decorațiuni, etc) și tehnici diferite, fiecare elev exprimă creativ ideile 
proprii obținând un tablou decorativ pentru mama; 

4. Interpretarea unor cântece dedicate mamei. 
 

RESURSE UMANE - 33 elevi și învățătoarea clasei 
 

EVALUARE: CD cu lucrările elevilor și aspecte desprinse din cadeul activității 
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CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 

PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșcolar CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN 

NIVELUL I 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ZVON DE PRIMĂVARĂ” 

TEMA ZILEI: „UN DAR – DE ZIUA MAMEI!” 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică și dactilopictură 

FORMA DE REALIZARE: frontală, pe grupuri 

SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de aplicare a diferitelor tehnici de picture; dezvoltarea 

deprinderilor practice de lipire, asamblare pentru a confecționa o felicitare de 8 martie. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- Să denumească toate materialele de lucru primite pentru realizarea lucrării; 
- Să aplice pata de culoare, folosind dactilopictura 
- Să execute individual tema dată, utilizând tehnicile practic-aplicative; 
- Să decoreze felicitarea cu elementele puse la dispoziție; 
- Să manifeste interes pentru aspectul estetic al lucrării. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul, munca 

independentă. 

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: floricele decupate, hârtie glasată, carton, lipici, acuarele 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

1.Programa activității instructiv-educative în grădinița de copii, 2005, București 

2.Metodica predării activităților practice în grădinița de copii 

3. Pictura mai mult decat o joaca, E.BARBONI, M. BOJNEAG,Editura EMIA 2002. 

DURATA: 20-25 minute 

Desfășurarea activității 
 

EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

1.Organizarea 
activităţii 

- pregătirea materialului pe măsuţe 
-stabilirea ordinii şi disciplinei 

 

2.Captarea atenţiei Voi ştiţi ce sărbătorim noi peste câteva zile? (Ziua 
mamei) 
Vreţi să pregătim şi noi felicitări pentru mămicile 
noastre ca să le dăruim de Ziua mamei? 

Expunere 
Conversaţia 

3.Anunţarea temei Se anunță tema și obiectivele Expunerea 

4.Explicarea şi 
demonstrarea 

Intuirea materialelor de pe măsuțe. 
Se explică copiilor modul de lucru. 

Explicaţia 
Demonstraţia 

5.Executarea temei de 
către copii 

La început vom face câteva exerciţii pregătitoare 
pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii copiilor. 
(închiderea şi deschiderea pumnului, plouă, cântăm la 
pian). 

După explicarea şi demonstrarea modului de lucru voi 
spune copiilor că pot începe să lucreze urându-le spor 
la muncă. 

Exerciţiul 
 
 

Munca independenta 
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 Voi trece printre măsuţe dând explicaţii celor care nu 

au înţeles şi ajutând pe cei care întâmpină greutăţi. 
 

6.Analiza lucrărilor Copiii care au lucrat corect şi frumos vor fi apreciaţi. Conversaţia 

7Încheierea activităţii Voi face aprecieri generale asupra modului în care s-au 
comportat şi au lucrat copiii în timpul activităţii. 
În încheiere vom repeta cântecul ,,E ziua ta, mămico!” 

Aprecierea verbală 
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CRIȘAN SEMIDIA  

Mama, ființă unică 
 

Prof. Înv. Prima, Crișan Semidia, Școala Gimnazială Vadu Moților 
 

,,Femeia este înzestrată cu o putere mai presus de toate puterile, cu o vrednicie mai mare 
decât toate vredniciile, cu o frumuseţe mai mare decât toate podoabele pământului: E o mamă! A fi 
mamă e începutul şi sfârşitul chemării şi a fiinţei ei. Mama e numele cel mai înalt ce i se poate da. A fi 
mamă e vitejia ei, e cununa ei de biruinţă, e lupta şi mărirea ei, e viaţa şi moartea ei.” Carmen Sylva. 

 

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. Dragostea oferită de către mama reprezintă prima 
formă de afectivitate pe care copilul o sesizează. Copilul va fi asigurat de dragostea mamei prin 
calitatea hranei şi a îngrijirilor, din gingăşia contactelor sale cu mama, din duioşia micilor sale jocuri 
cu mama, care reprezintă în acelaşi timp şi stimuli favorabili pentru dezvoltarea să neuropsihică. 
Odată cu creşterea copilului, acesta va simţi dragostea mamei din bunăvoinţa ce i se arată, din 
bucuriile ce i se oferă, şi, în special, din interesul pe care mama i-l acordă faptelor lui şi din timpul pe 
care i-l oferă. Când mama încredinţează copilului unele răspunderi pe măsură lui îl face să se simtă 
important, valabil, recunoscut cu adevărat că membru al familiei şi acceptat de ceilalţi. Mama 
reprezintă un liant între copil şi mediul înconjurător şi fiecare îşi îndeplineşte rolul în funcţie de  
posibilităţile sale afective, mama declanşează mecanismul de cunoaştere şi învăţare. 

Mama este cea care revine, într-o manieră directă şi intimă, în viaţă copilului pe tot parcursul 
dezvoltării sale, ea îngrijindu-l când este bolnav, ea conducându-l la gradinitia sau, în primele zile la 
şcoală etc. Prin prezenţa să directă, mama este cea care asigura copilului un sentiment de securitate  
şi un echilibru afectiv. Orice copil vede în mama lui o fiinţă măreaţă, puternică precum o stâncă în  
marea învolburată şi totuşi, în acelaşi timp, o fire blândă, o zână ce a coborât din tărâmul basmelor 
pentru a fi alături de el. La începutul primăverii, când natura învie, sărbătorim ziua mamei, moment 
în care copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă plenar în creaţii literare, creații 
plastice sau colaje. Prin cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii, cei mici îşi exprimă cele mai intime și  
puternice trăiri faţă de mamă și de sosirea primăverii. Împreună cu elevii ne-am propus să sărbătorim 
acest eveniment prin activități care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi 
produse, utilizând toate formele de activitate: jocul – concurs, învățarea, munca și creația. 

În cadrul activității Arte vizuale și abilități practice Micii Artişti au confecţionat    mărţişoare 
cu mult drag, atenție și spor pentru a le oferii mămicilor și fetelor. În timp ce confecționau 
mărțișoarele intonau cântecul Mărțișor. Pe fețele lor se citea fericire. În caietul de Comunicare în 
limba română au transcris textul 1 Martie – simbolul mărțișorului. Mărțișoarele au fost înmânate 
mamelor. A doua zi copiii mi-au spus că mamele i-au îmbrățișat, i-au sărutat, au zâmbit și și-au prins 
mărțișorul în piept realizat de mânuțele lor cu mare gijă. 

Am vizionat filmul „Primăvara”. Elevii au privit cu multă atenţie florile primăverii. Am 
discutat despre ziua de sărbătoare 8 Martie, însemnătatea ei. Se intuiesc flori naturale de primăvară 
şi se citeşte poezia „Mama”, o poezie scurtă, potrivită vârstei elevilor. Se decodifică 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!” 

 

Am prezentat felicitarea model, cu flori de primăvară. 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/ Dacă viața ar depinde de iubirea pe care ți-o port, ai fi 
nemuritoare! La mulți ani, mami!), mesaj scris cu litere de mână. Se enunţă reguli simple de protecţie 
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în timpul lucrului: mânuirea corectă a foarfecii, utilizarea lipiciului doar pentru colajul realizat etc. Se  
trece la realizarea colajului. 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 felicitării, se trece la scrierea  
mesajului de către fiecare copil, în lucrarea sa. Acest mesaj este scris model pe tablă. Am urmărit 
corectitudinea transcrierii acestuia. Se evaluează lucrările, conform criteriilor enunţate anterior, 
încurajându-se şi apreciind felicitarea fiecărui elev. Lucrările au fost duse mamelor – felicitare din 
suflet pentru mama. 

 

MAMA rămâne pentru toată lumea acea fiinţă mult iubită, respectată şi “unică”, pentru că a 
fi mamă este cel mai frumos lucru de pe pământ! 

 

 
 
 

 

Bibliografie: 
www.universdecopil.ro/rolul-mamei-in-educatia-copiilor 
http://fatitimp.blogspot.ro/2013/02/dezvoltarea-copilului-rolul-mamei.html 
estetiktv-etv.blogspot.com/2011/02/rolul-mamei-in-cresterea-si-dezvoltarea.html 
www.taifasuri.ro/.../copilul.../5961-mama-fiinta-cea-mai-de-pret-din-viata-unui-copil 

 
 

Anul şcolar: 2020 – 2021 

http://www.universdecopil.ro/rolul-mamei-in-educatia-copiilor
http://fatitimp.blogspot.ro/2013/02/dezvoltarea-copilului-rolul-mamei.html
http://www.taifasuri.ro/.../copilul.../5961-mama-fiinta-cea-mai-de-pret-din-viata-unui-copil
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FRANCIUC CRISTINA-FLORENTINA 

Titlul activității: HAPPY MOTHER’S DAY! 

CADOU PENTRU MAMA MEA 
Profesor coordonator: Prof. de Lb. engleză, Cristina-Florentina Franciuc 
Data desfășurării: săptămâna 1 -8 martie 2021 

Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udești 
Durata activității: 50 de minute 
Grupul țintă: elevii claselor a VII-a A (19 elevi) și a VII-a B (19 elevi) 
Obiective: 

a. Să înțeleagă importanța venirii primăverii și a zilei de 8 martie sărbătorită în fiecare an. 
Resurse: 

a. umane: elevii claselor a VII-a A și B, profesorul coordonator 
b. materiale: coli de hârtie A4, foi de bloc de desen, creioane, creioane colorate, acuarele, 

pixuri, stilouri, carioci, materiale, scobitori, foarfece, lipici, bandă de lipit etc. 
Produse finale: 

a. medalioane dedicate mamei; 
b. tablouri cu mesaje speciale; 

 
Descrierea activității: 

1. Prezentarea tehnicilor de lucru; 
2. Realizarea lucrărilor ; 
3. Prezentarea lucrărilor în cadrul orei de dirigenție; 

4. Realizarea de fotografii şi expoziție de lucrări. 
Mama este cea mai frumoasă ființă de pe lume în viața unui copil. Este specială,  

răbdătoare, ocrotitoare, iubitoare, iertătoare etc. 
Continuând șirul lung de descrieri pentru MAMA, elevii clasei a VII-a A au realizat 

medalioane cu însușiri speciale prin care și-au arătat prețuirea față de cea mai 
importantă ființă din viața lor. Astfel, pornind de la literele M și A, copiii au realizat că  
mama este magnifică, mărinimoasă, minunată, adorabilă, afectuoasă, atentă și lista 
poate continua la infinit. 

Elevii clasei a VII-a B au creat tablouri de mici dimensiuni în care au scris și lipit 
mesaje de adorație dorind să bucure cea mai minunată ființă de pe pământ. În atmosfera 
relaxantă a orei de limba engleză, elevii și-au reamintit de vocabularul primăverii care 
este același pentru toată lumea 

La mulți ani de 8 MARTIE, tuturor mămicilor din lume! 
 
 

Evaluarea proiectului: realizarea unei expoziții în clasă cu materiale executate de elevi. 
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CRIVĂȚ RODICA 

MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama, cel dintâi cuvânt” 
CLASA PREGĂTITOARE ,,Clasa Steluțelor” 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar Crivăț Rodica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu” Brănești, jud. Ilfov 

 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Este luna martie, luna în care cuvântul mama este la loc de cinste. Ziua Internațională a 
Femeii este o ocazie potrivită pentru noi toți de 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. 

Un vechi proverb evreiesc spune că ,,Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat 
mamele!” 

Proiectul educațional „Mama, cel dintâi cuvânt” a urmărit dezvoltarea sentimentului de 
dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, față de ființa care le-a dat viață, care îi iubește 
și îi ocrotește necondiționat, MAMA. 

În cadrul proiectului, steluțele clasei pregătitoare au confecționat mărțișoare, felicitări, 
cadouri și diplome pe care le-au oferit mamelor și tuturor femeilor importante din preajma lor, care 
îi înconjoară cu multă dragoste. 

Pregătirea și organizarea programului artistic dedicat mamelor au fost, de departe, 
activitățile în care elevii s-au implicat cu cea mai mare bucurie, energie și entuziasm. Hotărâți să le  
facă mamelor o surpriză plăcută, copiii au pregătit clasa de sărbătoare, împodobind-o cu lucrări de 
primăvară, expoziții de desene, cu multă lumină și culoare. 

Într-un impresionant peisaj de primăvară, și-au dat întâlnire Zâna Primăvara și mândrul 
Soare, ghioceii, toporașii și buburuzele vesele. Micii artişti au recitat poezii, au dansat şi le-au dedicat 
cântecele mamelor, transmiţându-le cu multă emoţie toată dragostea lor. Chiar dacă mamele nu au 
fost prezente fizic la serbare, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, gândurile 
calde adresate le-au adus lacrimi în ochi sărbătoritelor, dar și multă bucurie în suflet. 

Serbarea a fost transmisă on-line, iar copiii au fost răsplătiți cu aplauze și aprecieri de către 
toate doamnele din școală, care au fost invitate la serbare. 

8 Martie a fost o zi emoționantă, veselă, plină de culoare, în care vedete au fost copiii care 
prin inocență și candoare au adus lacrimi de bucurie în ochii celor mai dragi ființe , mamele 
lor. 

Pentru strădania lor, toţi elevii au fost răsplătiţi la sfârșitul activității cu diplome și medalia 
,,Mama, cel dintâi cuvânt”. 
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La mulți ani, mămica mea! 
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CROITORU ADINA LAURA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Felicitări  pentru mama” 
CLASA/GRUPA: Grupa Mare 

CADRU DIDACTIC: Croitoru Adina Laura 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița PP nr. 38 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru : 
Arăt copiilor modelul meu. 
Se amintesc tehnicile de lucru învățate și se explică cum vor folosi instrumentele de lucru, pentru a 

realiza lucrări originale. 
Demonstrez cum trebuie lucrat şi le voi atrage atenţia copiilor că trebuie să facă o lucrare frumoasă 

şi curată, 
Copiii se vor așeza la măsuțe unde au materialele necesare pregătite. 

Intuirea materialelor. 
Voi cere copiilor să enumere ce materiale sunt puse la dispoziţie: carton colorat indoit sub formă 

de felicitare pe care sunt prinse trei tulpini de floricele (sârma catifelată), hârtie alba pentru 
decuparea unor ornamente (mesajele de urare), fluturași din hârtie colorată (obținuți prin capsare), 
sârmă catifelată (culori diferite) lipici, foarfeci, farfurioare 

Efectuarea unor exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii. 
Executarea temei de către copii 

Pentru a realiza corect sarcinile, copiii trebuie să respecte criteriile de evaluare: să utilizeze corect 
pasta de lipit, să lucreze îngrijit, să finalizeze lucrările, să păstreze curat locul de lucru. 

Pe parcursul desfăşurării activităţii voi urmării modul de executare şi voi îndruma şi spijinii copiii 
acolo unde este nevoie. 

Voi da semnalul prevestitor încetării lucrului apoi semnalul de încetare. 
Lucrările vor fi lăsate pe măsuţe, iar copiii vor porni în şir unul după altul să privească lucrările şi să 

le analizeze. 
Se vor lua în considerare următoarele criterii : 
- respectarea tehnicilor de lucru; 
- creativitatea şi originalitatea; 
- finalizarea lucrării. 
Apoi lucrările vor fi expuse la centrul tematic. 
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CROITORU CARMEN SIMONA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MĂRŢIŞOR PENTRU MAMA 

CLASA : a IV-a 
CADRU DIDACTIC: CROITORU CARMEN SIMONA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAVRODIN 
MIJLOC DE REALIZARE: CONFECȚIONARE MĂRȚIȘOARE 
ARGUMENT 

Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt început. An de an, 
ai senzaţia că renaşti o dată 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. Suntem chiar şi numai preţ de o clipă  
emoţionaţi de mărţişoarele din jurul nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim. Aceasta 
activitate, la o primă analiză se înscrie în cadrul obiectului abilităţi practice, dar este mult mai 
complexă, deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea temei, în căutarea  
şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 
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 creație. 

 

SCOPUL: 
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 PROPUSE: 

- 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; 
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii; 

 
GRUP ŢINTĂ: 

- Elevii clasei a IV-a 
 

DURATA : 
- 15-19 martie 2021 

 
Realizarea mărţişoarelor -Procurarea de materiale şi realizarea mărţişoarelor. Mărţişoarele vor fi 

realizate din absolut orice materiale şi vor fi în totalitate produsul activităţii elevilor. 
 

Evaluarea lucrărilor- elevii au primit diplome si medalii. 
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CRUCERU MIHAELA-CARMEN 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Felicitare pentru mama” 

CLASA/GRUPA: MICĂ A 

CADRU DIDACTIC: CRUCERU MIHAELA-CARMEN 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
”CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
În cadrul acestei activităţi copiii au realizat o felicitare pentru mama cu ocazia zilei de 8 Martie. 
Pentru realizarea felicitării le-am explicat copiilor semnificaţia acesteia. 
După ce copiii şi-au manifestat dorinţa de a realiza un cadou pentru mame, pentru a le arăta 

dragostea şi recunoştinţa lor, le-am prezentat modul de confecţionare al felicitării. 
Copiii au primit un şablon decupat în formă de inimă,care la deschidere va forma două inimi 
unite(mama şi copilul). Pe acest şablon copiii au lipit pe partea din faţă cu ajutorul pastei de lipit 
floricele şi un fluturaş.Pe cele două părţi din mijloc au lipit un fluturaş pe care a fost trecut numele 
copilului dar şi un mesaj pentru mama. 
Mamele vor primi acest cadou, care exprimă recunoştinţa şi dragostea copiilor pentru cele mai dragi 
fiinite din viaţa lor. 
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DAN CLAUDIA GEORGIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 
CLASA/GRUPA: IB 

CADRU DIDACTIC: DAN CLAUDIA GIORGIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 

 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

„Ziua Mamei” este una dintre cele mai frumoase și emoționante zile ale unei femei care are  
bucuria să fie mămică. Cele mai iubite ființe din viața ei îi pregătesc surprise care să îi arate cât de  
mult o iubesc și o apreciază. 

De obicei pregătim mămicilor surprize emoționante, presărate cu cântece, poezii și multe 
urări de dragoste. Anul acesta este un an special în care nu le putem invita pe mămici la școala, dar 
putem găsi soliții ca să le arătăm cât de importante sunt pentru noi. 

Astfel că le-am cântat și încântat așa cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, adică online. 
Am pregătit felicitări, mărțișoare și multe surprise frumoase și gustoase. 

Am luat în echipă și tăticii și, împreună cu ei, am pregătit surprize pentru cele mai frumoase 
mămici din lume, mămicile fiecăruia dintre noi. 

Așa am întâmpinat și am adus bucurie pe chipul mamelor noi, elevii clasei I B de la Colegiul 
Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva. 

La mulți ani, iubite mame! 
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MUNTEAN-CIOPLEA DANIELA 

FIŞA PROIECTULUI 
 

Tema proiectului: Gânduri închinate mamei 
Clasa: I A 
Data : 4 Martie 2021 
Ora: 12 
Durata: 60 minute 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Tipul de activitate: spectacol în cadrul cercului « Pro copilăria » 
 

“ Nu-i nimic mai gingaş şi nu-i nimic mai tare 
Ca dragostea de mamă…” (V. Alecsandri) 

 
Termeni cheie 1: bucurie, duioşie, gingăşie, daruri, generozitate, dăruire, răsplată, iubire 
Conţinuturi: poezii: Primăvara, Mama, Cea mai dulce de pe lume, 

Ce bucurie!, Mama mea, Măicuţă eşti frumoasă 
cântece : Primăvara, Mărţişoare, mărţişoare, De ziua mamei, 

De ziua ta, mămico, Mama, Mamei 
Termeni cheie 2 : bucurie, duioşie, gingăşie ,daruri, felicitare, ghiocei, floricele 

generozitate, dăruire,răsplată,iubire 
Conţinuturi : Felicitarea- cuvinte dragi pentru mama mea ! 

 
Scopul: 

reactualizarea cunoştinţelor legate de anotimpul de primăvară şi a repertoriului de cântece şi poezii 
dedicate mamei 
dezvoltarea memoriei, imaginaţiei creatoare şi îmbogăţirea vocabularului 
dezvoltarea gustului estetic 

dezvoltarea interesului pentru participare la viaţa grupului 
Obiective: 
să memoreze cântece şi poezii închinate mamei; 
să confecţioneze felicitări pentru mama 

 

Organizator: 
Daniela Muntean-Cioplea 

 

Oferta educaţională: activităţi extracurriculare 
 

Am convingerea că nu există o dragoste mai mare ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă 
decât legătura prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului său, ca dragostea 
de mamă este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată...și când copiii au nevoie de ea, 
dragostea mamei strălucește... 
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DASCĂLU SILVIA 

 

MAMA – CEL DINTÂI CUVÂNT 
Profesor învățământ primar, DASCĂLU SILVIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: LA MULȚI ANI, MĂICUȚA MEA CEA BUNĂ ! 
CLASA: I B 

CADRU DIDACTIC: DASCĂLU SILVIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.33, Galați 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea ,,La mulți ani, măicuța mea cea bună!,, s-a desfășurat cu participarea elevilor 
clasei I,la începutul lunii martie, pentru a marca evenimentul Zilei Internaționale a Femeii. 

Cultivarea sentimentelor de dragoste față de mamă , dezvoltarea aptitudinilor artistice prin 
desfășurarea unui moment artistic și confecționarea de materiale specifice zilelor de 1 și 8 Martie, au  
reprezentat principalele obiective ale activității. 

Școlarii, buburuzele clasei I, au realizat cu entuziasm mărțișoare în formă de bububuruză 
pentru mămicile lor și o felicitare cu ghiocei din dischete demachiante. Ambele lucrări au implicat 
aplicarea unor tehnici precum decupare după contur, lipire , pliere și desigur măiestrie și creativitate 
pentru obținerea produselor . 

Momentul artistic a cuprins recitarea de versuri tematice, urări personalizate și intonarea 
unor cântece specifice zilei de 8 Martie. Elevii au confecționat cu dragoste pentru mămicile lor flori 
din hârtie și o felicitare în formă de floare. Mai mult decât atât, mămicile au fost surprinse cu 
diploma ,,Cea mai bună mamă,, completată de copilași și cu un colaj care cuprindea înregistrări și 
fotografii din cadrul activității . 

Produsele obținute au oferit un feedback pozitiv activității, iar micuții au fost recompensați  
cu diplome . 

 
,,Iubirea unei mame este mai frumoasă decât orice floare proaspătă. ,, 

Debasish Mridha 
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DEGERATU ROXANA 

 

Mama, cel dintâi cuvânt 
Prof.înv.primar, Degeratu Roxana 

Școala Gimnazialăn Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 
 
 

,,Dumnezeu nu a putut fi peste tot, drept care a creat mamele... 
 

Dacă ar fi să caut un sinonim pentru mama, acela ar fi înger plin de iubire a cărui strălucire este de  
un miliard de ori mai puternică decât soarele. De când se naște, orice copil are dreptul de a avea o  
mamă biologică sau o mamă adoptivă și de a fi iubit de ea. Dacă nu este iubit de ea sau dacă nu are o  
mamă, copilul va simți mereu că îi lipsește ceva, va crește fără să cunoască mângâierea și dragostea  
maternă. 

Ochii mamei exprimă speranță, zâmbetul ei exprimă bunătate, mâinile ei îndemânatice alungă 
orice grijă și problemă, iar chipul ei gingaș și blând înseninează fiecare zi și răspândește în jur multă 
iubire. Avem liniștea că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața , 
stim că deasupra acestei furtuni, avem mereu prezența, dragostea lor, a mamelor... 

Nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu natura, decât legătura 
prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului său. Iubirea unei mame veșnică, 
sinceră, puternică. Am credința că, în ceruri, îngerii soptind unul altuia nu pot să găsească printre  
cuvintele lor de dragoste, niciunul atât de drăgăstos ca cel al mamei. 

De aceea, cat de mult te iubim nu putem niciodata sa spunem, pentru ca e mai mult decat ar 
încapea vreodata în cuvinte si ziua de azi inseamna mai mult decat o zi fericita: inseamna ca te iubim 
pe tine, MAMA, intai de toate, apoi ca-ti multumim pentru ceea ce faci, inseamna ca reprezinti totul 
pentru noi si ca ne onorezi. 

Cel mai important lucru este ca an de an să nu uităm să îi mulțumim mamei pentru că ne-a dat 
viață, ne-a călăuzit pașii, a fost alături de noi în momentele de bucurie și de tristețe, ne-a ridicat 
atunci când am fost căzuți, ne-a susținut în tot ceea ce facem, ne-a șters lacrimile, ne-a vegheat când 
am fost bolnavi. De aceea mamă îți dorim să fii sănătoasă și fericită! 

Ca învățătoare, an de an am organizat activități extracurriculare de ziua mamei, am confecționat  
diverse obiecte și felicitări pentru cele mai scumpe ființe de pe pământ, am organizat serbări cu 
scenete, poezii și cântece despre mama. Anul acesta ne-am gândit să sărbătorim ziua mamei altfel. 
Am realizat o miniserbare online cu mămicile și am rezolvat fișa de mai jos, având în vedere că  
suntem în clasa I și suntem mândri că am învățat să scriem. 

Atașez, mai jos, fișa pe care am dat-o elevilor mei de Ziua mamei. Elevii au fost tare încântați mai ales 
că au primit, la final, medalii și diplome. 
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urâtă = harnică = nervoasă = 
   

viață = bună = zâmbitoare = 

 

Mama 

 

 

Mama, cel dintâi cuvânt 
 

1. Completați propozițiile de pe fiecare petală: 
 
 
 
 
 
 

 
2. Scrieți cuvintele cu sens opus: 

 

3. Scrieți cuvintele cu sens asemănător: 
 

bucuroasă = drăgăstoasă = 
 

protectoare = gospodină = 
 

4. Alintați următoarele cuvinte: 
 

ochi – floare – iubită – 
 

mamă – mână – 
 

5. Alcătuiți 3 propoziții în care să aveți cuvintele: mama, flori, gătește. 
 

6. Scrieți un bilet mamei voastre. Nu uitați să precizați data, persoana căreia i se adresează biletul și 
la final, să vă semnați! 

 

7. Desenează în dreptunghi chipul mamei tale și în cerc cadoul pe care i-l vei oferi. 
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DELCEA ALICE MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: E ziua ta, mămico! 
CLASA: a-II-a D 

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar: DELCEA ALICE MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BUZĂU 

 

„Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe care nici un om n-ar îndrăzni s-o târguiască.” 
Helen Hunt Jackson 

 
Ce poate fi mai frumos, mai emoționant la început de primăvară, decât să o sărbătorim pe cea 

mai scumpă și mai dragă ființă din lume: mama? 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii clasei a II-a D au așteptat cu nerăbdare această zi, chiar dacă am început să ne pregătim din 

prima zi de martie, ascultând și învățând cântece și poezii. 
Fiecare copil a spus ce înseamnă pentru el mama. Ne-am amintit de mamele din poveșile citite, 

am discutat despre trăsăturile lor și am apreciat eforturile, dăruirea și iubirea pentru ,,copilașii” 
fiecăreia dintre ele. Desigur, mămica fiecărui copil este pentru el ,, zâna cea bună”, ,,ființa cea mai  
scumpă și dragă” . 

Pe 8 martie, au realizat fiecare dintre ei o felicitare , o diplomă și un desen. Mesajele au fost pe 
măsura iubirii lor nemărginite pentru mămici. Am realizat un filmuleț cu un cântecel și l-am trimis 
mămicilor. Ajunși acasă, copiii le-au oferit darurile realizate de mânuțele lor. Mămicile, au fost 
deosebit de încântate și emoționate, ziua fiindu-le înseninată ce copilașii dumnealor și de cele oferite 
de ei. 

În timpul activității, un băiețel mi-a spus: ,,Doamna, sunțeți ca o mămică pentru mine și vă 
iubesc!”. Imediat, ceilalți copii, cu glasuri cristaline și priviri încărcate de emoție au spus:,,Și pentru  
mineee! Și pentru mineee!”., 

M-am bucurat enorm! Am petrecut o zi minunată, dedicate zilei de 8 martie, 
 
 

La mulţi ani, dragi mămici! 
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DIAC RALUCA- BIANCA 

TEMA ACTIVITĂȚII: DARURI PENTRU MAMA 
GRUPA: COMBINATĂ 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. preșcolar DIAC RALUCA- BIANCA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Argument 

 

Primăvara prinde în ramurile copacilor înfloriți, surâsul gingaș al celei care poartă pe brațe 
copilăria toată și copilul din ea: mama. Și pentru că dragostea se arată în toată splendoarea ei, prin 
fapte, copilașii și-au pregătit mânuțele pricepute pentru a-i dărui mamei, o părticică din inima lor. 

Activitatea a fost realizată în cadrul în cadrul Domeniului Estetic- Creativ iar coșulețele realizate au 
fost dăruite mamelor, în cadrul activității de 8 Martie. 

Captarea atenției am realizat-o prin povestea, ”Cel mai frumos dar”, prin care am încercat să le 
explic copiilor cât de important este ca darurile pentru mămici, să fie realizat chiar de ei înșiși, 
urmând exemplul băiețelului din poveste. 

Pe măsuțe, am așezat în coșulețe, materialele pe care urmează a le folosi: carton colorat, lipici, 
floricele. fluturi din carton. Am descoperit împreună, materialele din coșulețe. 

Fiind o activitatea practică complexă, le-am explicat treptat, modul de aranjare a materialelor 
descoperite în coșulețe și am lucrat împreună cu ei. Am lipit floricele pe fiecare crenguță din buchet,  
am lipit mânerele coșulețui apoi am lipit fluturașul pe coșuleț. Am insistat ca floricelele să fie lipite cu 
mare atenție, deoarece acesta este un cadou pentru mama lor care le va face fericite. Cu ajutorul  
cântecului “Ne jucam , ne jucam/ Cu degețelele noi ne jucam” ne-am pregătit mânuțele dibace 
pentru realizarea unor lucrari cât mai interesante. 

La sfârșitul activității, am expus lucrările în sala de grupă și am realizat turul galeriei și un exercițiu  
de imaginație: ”Ce va spune mama când va primi cadoul?” 

Am urmărit prin activitatea desfășurată, ca preșcolarii să înțeleagă, în mod practic, că mamele 
sunt ființe minunare care trebuie răsplătite pentru grija lor, prin muncă proprie. 
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DOMBI ANNAMÁRIA 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Mama este fântâna creației.” - carte poștală digitală de Ziua Mamei 
CLASA/GRUPA: a VIII-a 

CADRU DIDACTIC: Dombi Annamária 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Borla 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

ARGUMENT 
Ce ar putea fi mai important decât cuvintele calde de Ziua Internațională a Femeii?  Felicitări, cu 
dorințe de fericire, pace și bunătate, descriind frumusețea, exprimând recunoștința pentru femei - va 
încălzi sufletul iubitei tale mame, 
SCOPUL PROIECTULUI: 

• Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor; 

• Sărbătorirea într-un mod inedit a zilei de 8 Martie; 

• Utilizarea și dezvoltarea cunoștințelor IT, înțelegerea și dexteritatea tehnică;  
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

• Elevii obțin o înțelegere de bază a potențialului de utilizare a internetului. 

• Crearea și editarea imaginilor folosind diferite dispozitive digitale. 

• Filtrarea informațiilor în cauză din textul scris. 

• Dezvoltarea expresivității vizuale, crearea creativității . 

• Dezvoltarea simţului estetic. 

• Va fii capabil să-și prezinte lucrările. 

• Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte; 
Cerințe privind echipamentul 

HARDWARE: Calculatoare în funcție de numărul de elevi implicați în proiect, telefon 
imprimantă 

SOFTWARE: Creatorul gratuit de cărți poștale (creatopy.com), Microsoft Office Suite, 
Google Drive 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

Prin implicarea mai multor domenii de educație, studiile lor școlare devin utile. Copiii vor  
preda rezultatele proceselor de lucru mamelor lor o carte poștală digitală realizată din fotografii 
documentate și cu un mesaj de Ziua Mamei. 

https://www.creatopy.com/ro/make/postcard/
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DRĂGHICI ILEANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua de 8 Martie – Medalion pentru mama 
CLASA/GRUPA: IVA 

CADRU DIDACTIC: DRĂGHICI ILEANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADU TUDORAN BRĂILA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Istoricul zilei de 8 Martie 

Prof. Drăghici Ileana, Școala Gimnazială Radu Tudoran, Brăila 
 

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 data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită (în unele țări fiind declarată prin 
lege zi liberă) în următoarele state: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, 
Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, Chile, Columbia, 
Croaţia, Cuba, Cipru, Danemarca, Eritreea, Finlanda, Georgia, Grecia, Guineea-Bissau, Islanda, India, 
Italia, Israel, Laos, Letonia, Kazajstan, Kosovo, Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, 
Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Palestina, Polonia, Portugalia, România, Rusia, 
Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Siria, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ungaria, Uzbekistan, 
Vietnam, Zambia. În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie. 
În această zi se obişnuieşte ca bărbaţii să dăruiască flori şi mici cadouri femeilor din viaţa lor – 
soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor şi colegelor. În România şi Bulgaria, se păstrează obiceiurile de 
dinainte de căderea comunismului, când de 8 martie, de Ziua Mamei, copiii făceau cadouri mamelor, 
bunicilor, învăţătoarelor şi profesoarelor. 
În România, Ziua Mamei a fost declarată sărbătoare publică începând din 2010 şi este sărbătorită în 
prima duminică a lunii mai. 
Ziua mamei se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp, în cadrul festival dedicate zeităţilor pe 
nume Rhea în Grecia Antică. 

 

 

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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DRĂGHICI MELANIA 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,Pentru tine ,mamă dragă!’’ 

CLASA/GRUPA:Mare 
CADRU DIDACTIC:Prof .înv.preșc. -Drăghici Melania 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița PN/PP Marshmallow,Ploiești 
ARGUMENT: 
,,Mama este începutul tuturor începuturilor. 
Dintre toate religiile,cea mai frumoasa este mama”.(Grigore Vieru) 
Mama este simbolul vieții pe Pământ.Ea este cea care dă viață și dăruiește prin munca ei adusă 
creșterii copiilor o lume mai bună. 
Mama reprezintă pentru fiecare dintre noi iubire nemărginită,înger păzitor și sacrificiul suprem. 
Legătura dintre mama și copil este una care depășește cu mult granițele înțelegerii umane. 
SCOPUL: 
Implicarea copiilor în diverse activități artistico-plastice ce au ca scop exprimarea sentimentelor de 
dragoste și apreciere față de mama. 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea debutează prin salutul educatoarei,,Bună dimineața,dragi copilași! 
Astăzi este o zi deosebită,este Ziua Mamei. Este o zi specială pentru toate mămicile din lume. 
Pentru a-și arăta iubirea ,respectul și aprecierea față de mama,copiii au pregătit un moment artistic 
dedicat acestei zile. 
Copiii au cântat si au dansat pentru mama dovedind implicare și emoție.Împreună au recitat 
poezia,,Mama-i cântec”de Paulina Popa. 
Activitatea se încheie prin realizarea de către preșcolari a unei felicitări ,iar in interiorul acesteia au  
scris mesajul,,Mama ,te iubesc!”,pe care o vor dărui mămicilor alături de,,Diploma de Recunoștință.” 
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DRĂGOESCU I. CARMEN MIHAELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEA MAI SCUMPĂ DE PE LUME 
CLASA: a-II-a B 

CADRU DIDACTIC: DRĂGOESCU I. CARMEN MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BUZĂU 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

- Elevii clasei se pregătesc să întâmpine una dintre principalele sărbători ale primăverii: 8 
Martie – Ziua Mamei 

- Timp de o săptămână 1-7.03 elevii au discutat despre importanţa familiei, a mamei în primul 
rând; fiecare şi-a descris mămica in cele mai frumoase “culori”; 

- Zi de zi, am învăţat cântecele, am ascultat poezii şi poveşti despre mama, am lucrat cu mare 
drag la cadoul pentru aceasta: i-am pictat şi decorat o felicitare, i-am construit o cutiuţă cu 
gânduri şi citate ; 

- Pe 8 Martie, cu emoţie şi nerăbdare, i-am trimis mamei o felicitare virtuală: am înregistrat un 
cântecel, i-am scris o urare…i-am înmânat acasă cadoul făcut cu atâta dragoste; 

- Gândurile şi gesturile noastre au emoţionat mămicile şi le-au însenitat ziua; au spus că au 
primit cel mai frumos cadou: dragostea prichindeilor! 

 
La mulţi ani, mămico! 

 

 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

140 

 

 

 

 

DUMITRESCU ANA MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “COROANA INIMII” 
 

CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: DUMITRESCU ANA MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.N BIRSESTI-BUDESTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul , prezenţa şi completarea calendarului naturii, 
după care, copiii sunt invitaţi să se aşeze pe scăunelele aranjate în forma semicercului şi rugaţi să fie 
atenţi la activităţile ce urmează. 

Pornind de la versurile : ,,Cine te iubeşte,/ Cine te-ngrijeşte,/ 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. 

Noutatea zilei o prezinta povestirea ,,Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan, care are ca  
scop întărirea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de mamă. Activitatea se desfasoara frontal, 
ca activitate de EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE. Dupa relatarea povestirii are loc o conversatie care 
are ca scop extragerea mesajului pe care ni-l transmite aceasta, ( ,, Ce a cumpărat băiatul din piaţă? ” 
, ,,Pentru cine era inima de turtă dulce?” , ,, De ce a cumpărat-o?” , ,, De ce vroia ca mama să se 
însănătoşească?” ), dupa care, fiecare copil va preciza modul în care îi arată mamei că o iubeşte. 

Evaluarea activitatii o obţin prin metoda activă ,, Pânza de păianjăn” care este desfăşurată 
astfel: copiii aşezaţi pe perniţe vor rostogoli pe rând la un copil preferat , un ghem , răspunzând 
fiecare la aceaşi întrebare ,,De ce o iubeşti pe mama?”. Avand ca baza de plecare aceasta povestire  
dupa TRANZIŢIA: cântec “Ghiocei pentru mama” urmeaza ACTIVITATEA PE DOMENIUL EXPERIENTIAL 
OM SI SOCIETATE - ACTIVITATE PRACTICA. 

La această activitate copiii au avut de realizat “Coroana Inimii”. Această activitate a constat 
în: colorare, decupare, lipire. În primul rând, le-am prezențat copiilor un model al proiectului nostru. 
Le-am explicat pas cu pas ceea ce au de făcut.(le-am prezențat și un material video de realizare a 
lucrării). Înainte de începerea activității ne-am încălzit mânuțele prin câteva exerciții motrice. 

În primul rând, copiii au colorat “coroana inimii”, fiecare după bunul plac, punându-și în 
practică propria creativitate. După ce au colorat, preșcolarii au decupat după indicațiile educatoarei. 
Al treilea pas, pe care l-au avut copiii de îndeplinit a fost acela de a îndoi anumite părți ale coroanei și 
de a le lipi. Ultimul pas ce a trebuit îndeplinit a fost de a lipi inimioara , pe care era lipita o poza cu 
chipul lor si care, de asemenea purta mesajul “Te iubesc, mami!”,în mijlocul coroanei. 

Fiecare lucrare a fost expusă intr-un loc secial amenajat și observat de toți copiii prin metoda 
“Turul Galeriei”. Proiectele vor fi apreciate și aplaudate de întreagă grupa. 

La finalul activității le-am explicat copiilor că este un dar minunat creat de mâinile lor, 
realizat prin propria lor creativitate și trebuie să fie foarte mandrii și fericiți de ceea ce au putut  
realiza și ca mămicile vor fi foarte fericite și încântate de mica lor surpriză. La incheierea activitatii am  
cantat cantecelul “Mama, doar mama”. 
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DUMITRU MARIOARA  

ROLUL MENTORULUI PENTRU ELEVI, STUDENTI SI PROFESORI 
 

Prof. Dumitru MARIOARA 
Scoala Gimnaziala Nr. 49 

Bucuresti, Sector 2 
 

Mentoratul poate avea o contributie esentiala la dezvoltarea personala si sociala a elevilor si 
profesorilor. 
Contributia la dezvoltarea personala si sociala a elevilor si profesorilor este de o importanta 

aparte. Rolul mentorului este foarte pretios. Prietenia dincolo de vârste se transformă de multe ori 
într-o trecere de tehnici şi secrete adunate de cei mai în vârstă din observaţii şi experienţe către cei 
mai tineri, benevol. Mentorul, de-a lungul secolelor, a fost profesorul care pregătea elevul, 
antrenorul care antrena sau comandantul care pregătea apărarea sau tehnicile de luptă. Mentorul 
este important, pentru că este inspiraţie. 

Maestrul este cel care te-ajută să cauți informația şi s-o folosești, maestrul caută alte 
drumuri şi defrişează euristic noi probleme. Pedagogul comun are tendinţa de a desfigura realul şi a-l 
turna în structuri îngheţate, ducând explicaţia până la cele mai mici amănunte şi „până la capăt”; 
maestrul re-configurează realul în concordanţă cu o forţă dislocantă interioară ce ne face să-l vedem, 
inocent şi întrebător, ca pentru „prima dată”. Pedagogul explică elevului ceea ce se ştie deja; 
maestrul cercetează împreună cu discipolul ce-i de făcut cu ceea ce nu ştim. Pedagogul ţi se dă din 
fragedă pruncie, îl afli în şcoli, în amfiteatre; maestrul îl întâlneşti atunci şi acolo unde nu te-aştepţi. 
Pedagogul este plin de sine şi de certitudini; maestrul este smerit şi mânat de îndoieli. Iar deosebirile 
pot continua. 

Un proverb chinezesc spune: „În spatele unui om capabil se află întotdeauna alți oameni 
capabili”. Un mentor, prin rolul său de model, oferă sprijin și ajutor în a-ți găsi și a-ți urma propriul 
drum. El știe să pună întrebări și , în același timp, să îndrume pentru aflarea răspunsurilor. Mentorul 
motivează, modelează, șlefuiește. 

Un mentor bun este o persoană empatică care să înțeleagă emoțiile începutului, stângăciile și 
nesiguranța primelor luni de școală, incertitudinile sistemului sau ale școlii. Este profesorul care este 
este dispus să explice, să demonstreze cum este bine să se comporte debutantul, să ofere idei și 

sugestii, să corecteze blând abaterile sau micile greșeli de început și cel mai important să laude și să 
încurajeze profesorul care se află la început de drum pentru că are mare nevoie de susținere și de 
încredere că poate să se încadreze pe acest drum al educației. 

Dacă defineşti mentorul, acesta reprezintă, de regulă, o persoană care are o anumită 
experienţă pe care o transmite unei alte persoane, ca, de exemplu, o călăuză, un îndrumător, un 
povățuitor, un sfetnic sau un sfătuitor. Mentorul este şi un conducător spiritual educator. Oamenii au 
preluat acest termen de la cel folosit pentru altoiul dintr-o plantă bătrână, grefat pe o plantă tânără 
pentru a-i transmite acesteia însușirile sale. 

 
Un mentor bun este acea persoană care ştie să transmită unui debutant atât cunoştinţe 

teoretice , cât şi dragostea pentru munca la catedră. Pentru a fi cadru didactic nu este suficient să ştii 
teorie, aşadar cei tineri trebuie să fie ajutaţi să iubească meseria de dascăl. 

În opinia mea, un mentor bun organizează lecții demonstrative de predare pentru profesorii 
debutanți și oferă acestora posibilitatea de a-și însuși tehnici, metode și procedee variate de predare. 
Mentorul îl ajută pe începător sa-și evalueze obiectiv lecțiile predate, pentru a și le îmbunătăți pas cu 
pas. 
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Dar ce nu ar trebui să fie un mentor? Nu ar trebui să fie o persoană egoistă, lipsită de 
empatie, un slab comunicator, un cadru didactic cu o autoritate și o exigență duse la extrem, o 
persoană incapabilă să îndrume, să transmită, dar să și asimilize și să se automodeleze permanent . 

Un mentor bun este în același timp învățător și învățăcel, este sursă de inspirație, dar și 
burete absorbant de idei, este atelier de creație, dar și pistă de încercări, este arbitru, dar 
și concurent. 
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DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: În dar de ziua ta… 
CLASA/GRUPA: a II-a A 
CADRU DIDACTIC: Dumitru-Blaga Claudia-Luciana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Specială Nr. 8, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Chiar dacă ne aflăm într-o perioadă când zâmbetele noastre calde nu se pot vedea, când 
îmbrățișările și gesturile de tandrețe ne lipsesc, ziua de 8 Martie rămâne în mintea și în sufletul 
copiilor cea mai importantă, ziua în care ei au posibilitatea de a aduce un plus de bucurie pe chipul 
ființei ce reprezintă simbolul dragostei, duioșiei și securității. Astfel, perioada 1 – 8 Martie 2021 a fost 
dedicată mamei, iar seria de activități desfășurate sub titlul „În dar de ziua ta…” de către elevii clasei 
a II-a a Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 8, București în această perioadă a urmărit: 

1. Promovarea, cunoaşterea şi păstrarea semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; 
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 
3. Realizarea de compoziţii aplicative şi decorative reprezentând mărţişoare și felicitări 

dedicate zilei 8 Martie; 
4. Realizarea unor momente artistice individuale filmate. 
Programul activităţilor desfăşurate în aceste zile a fost următorul: 
- Luni, 1 martie 2021: confecţionare de mărţişoare; vizionare de filme și prezentări tematice; 

audiții muzicale; 
- Marţi, 2 martie 2021: confecţionare de felicitări; vizionare de filme și prezentări tematice; 

audiții muzicale; 
- Miercuri, 3 martie – joi, 4 martie 2021: pregătirea momentului cultural-artistic (memorare 

de versuri și cântece tematice); 
- Vineri, 5 martie 2021: confecţionare de costume, măști; 
- Luni, 8 martie 2021: interpretarea individuală a momentelor artistice și filmarea acestora. 
În prima zi a activităţii s-au confecţionat mărţişoare. Activitatea a debutat cu o prezentare 

tematică, pe baza căreia elevii și-au reamintit semnificația zilei se 1 Martie și au aflat informații noi 
legate de simbolistica mărțișorului. Materialele utilizate pentru confecționarea mărțișoarelor au fost:  
hârtie glasată, carioca, lipici, sclipici, aţă albă şi roşie, cartoane colorate. Activitatea s-a încheiat cu 
audierea și intonarea unor cântece de primăvară. În cea de-a doua zi, elevii au realizat felicitări de 8 
Martie. Materialele utilizate au fost: cartoane colorate, foarfece (cu şi fără model), frunze şi flori  
presate, carioca, ştanţe, hârtie albă şi glasată, lipici, sclipici, tempera. A fost reamintită semnificaţia 
Zilei Internaţionale a Femeii și au fost audiate cântece tematice. Următoarele două zile au fost 
dedicate pregătirii unui moment cultural-artistic individual, ce avea să fie filmat și oferit mamelor în 
dar. Fiecare copil și-a ales un rol (Albinuță, Buburuză, Greieraș, Fluturaș Zâna Primăverii etc.), a 
învățat versuri, cântece și chiar unele mișcări de dans. În penultima zi a activității a venit timpul  
confecționării costumelor și măștilor pentru completarea costumației necesare desfășurării 
momentului surpriză. Luni, 8 martie, elevii clasei a II-a s-au costumat și au „pus în scenă” momentul 
cultural-artistic pregătit. Toate momentele au fost filmate individual, iar înregistrările, împreună cu 
felicitările și mărțișoarele realizate au fost oferite în dar mamelor. 

Atât lucrările realizate, cât și momentele artistice au fost evaluate de o comisie formată din 
cadre didactice din școală, iar primele 4 lucrări / momente artistice au fost premiate cu diplome, 
respectiv medalii (pentru fiecare secțiune în parte). 

Elevii au participat cu mare plăcere la aceste activităţi, au fost entuziasmaţi atât de 
confecţionarea lucrărilor, ştiindu-se că acest tip de activitate este îndrăgit de copii, dar şi de plăcerea  
de a dărui. De asemenea, momentele artistice prezentate au avut mare impact asupra elevilor, le-au 
captat întreaga atenţie şi trezit dorinţa de a repeta cât mai des acest tip de activităţi. 
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CIOBANU ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Felicitare pentru mama mea,, 
GRUPA: Mare 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preșcolar Elena Ciobanu 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Licurici 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:”Cum este, mama mea!” 
2. ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA1, ALA2): 

ALA 1. - CENTRE DE INTERES: 
1. Construcții: ”Grădina mamei” 
2. Artă : “Colier pentru mama”-înșirare 
3. Joc de rol: ”Pregătim masa pentru mama” 

 

ALA 2. - JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE: 
“Era la grădiniță ”, “Statuile muzicale” 

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS) –ACTIVITATE PRACTICĂ 
“Felicitare pentru mama mea”-colaj 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Activare și manifestare a potențialului creativ 
COMPORTAMENTE VIZATE: Demonstrează creativitate prin activități practice 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare 

motrică, în vedererea realizării unor lucrări originale. 
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ENACHE CLAUDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani, mama! 
CLASA/GRUPA: a II- a 

CADRU DIDACTIC: Enache Claudia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Pârșcoveni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Scopul : 
Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor artistico- 

plastice şi practice ṣi stimularea curiozităţii şi interesului copiilor pentru manifestãrile ce exprimă ziua 
mamei. 

Loc de desfãṣurare : 
-Sala de clasă 
Obiective generale: 
- Dezvoltarea limbajului ṣi ȋn special a expresivitãţii acestuia prin crearea/ recitarea poeziilor 

dedicate mamei ; 

-Stimularea creativităţii ṣi a potenţialului artistic al elevilor ; 
-Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor; 
Obiective specifice: 
Activitatea didactică 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’’. 

• Sã cunoascã originile Zilei Mamei ṣi s-o integreze ȋn contextul celorlalte “Legende ale 
primăverii” ; 

• Sã cunoascã maxime ṣi cugetări despre mama create de-a lungul timpului; 

• Sã memoreze ṣi să recite expresiv poezii despre mamă; 

• Sã realizeze desene sau colaje prin care să oglindească chipul mamei sau aspecte legate de 
aceasta ṣi să organizeze cu ele o expozitie , dar ṣi felicitări ṣi mici daruri pentru mame, cadre didactice 
ṣi bunici . 

Strategii didactice 
1. Metode si procedee: ȋnvăţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, munca 

independentă , munca ȋn grup; 
2. Mijloace de ȋnvăţământ: texte suport sub formă de proiecţie, videoproiector, flipchart, 

internet, aparat foto, imprimantă, videoproiector ṣi ecran, PC, creaţii plastice ṣi literare , hârtie albă ṣi 
color A4, A3, panouri, mărţiṣoare, felicitări, flori. 

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală. 
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FEDELES IOANA 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Din inimă pentru mama’’ 

CADRU DIDACTIC : Inv. Fedeles Ioana 

UNITATEA : Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca-Neamt 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII: 

“Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!” proverb evreiesc 

Activitatea ,,Din inimă pentru mama’’, s-a desfăşurat pe 8 martie şi a urmărit dezvoltarea 

sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea mai dragă din lume ,,MAMA’’. Am 

organizat sărbătorirea zilei de 8 martie, începând cu un atelier de lucru. Copiii au primit materialele şi  

au realizat cu mare drag tabloul pentru mama, felicitări și inimioare. Tablourile pentru mama au fost 

realizate pe suport de lemn. Elevii au scris un mesaj pe lemn - ”Acasă e locul unde-i mama”. Pentru 

realizarea felicitărilor și a buchetului de flori s-au folosit: hârtie colorată, creioane colorate, carioci, 

lipici și foarfeca. Tehnicile folosite în realizarea lucrărilor: decupare, colorare, lipire. Elevii au decupat  

după contur, apoi au lipit inimioarele. Astfel, mamele au avut prilejul de a primi de la copiii lor câte o  

surpriză realizată chiar de ei. În partea a doua a activității, copiii au cântat cântece și au recitat poezii  

închinate mamei. După încheierea activităţii, copiii au plecat acasă bucuroşi şi încântaţi să petreacă o  

zi alături de fiinta cea mai dragă lor, mama.  ASPECTE DIN CADRUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII: 
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FERLOVICI GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂŢII: MAMA, CEL DÂNTÂI CUVÂNT 

CLASA/GRUPA: CLASA a IV-a B 
CADRU DIDACTIC: FERLOVICI GABRIELA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, M. C. EPUREANU , BÂRLAD 
SCOPUL: Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie. 
OBIECTIVE : - Să conştientizeze importanţa sărbătoririi mamelor; 
- Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 
- Să compună versuri închinate mamei şi să le prezinte într-un moment artistic; 

- Să ofere mărţişoarele , felicitările şi diplomele realizate de ei mamelor; 
RESURSE MARERIALE: - culori; lipici, hartie colorata, ata de martisor. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

S -a vizionat cu ajutorul videoproiectorului o prezentare PPT, -,,Legenda Mărţişorului ”, ,, 
Femei celebre din România şi din lume”. 

Elevii au prezintat poeziile sau compunerile realizate pentru mamaici, apoi au confectionat 
felicitarile . 
EVALUARE : - expoziţie cu mărţişoare şi felicitări; - poezii proprii dedicate mamei; 
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FITERA ANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,, FELICITARE PENTRU MAMA” 
CLASA/GRUPA: MIJLOCIE ,, A’’ 

CADRU DIDACTIC: FITERA ANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA P.P. NR.4 LUGOJ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
,,Mama este cel dintâi dascăl al nostru. De la dânsa începem a lua cele dintâi cunoștințe…în brațele 
ei petrecem toată pruncia și copilăria noastră…într-un cuvânt, drumul pe care ni-l apucăm în această 
viață își are începutul în cele dintâi și fragede pasuri pe care mama ne îndreaptă și care, ghemul 
cuvântării și al judecății noastre, mama începe a ni-l desfășura”. 

I. HELIADE RĂDULESCU 

Pentru a stimula curiozitatea și interesul copiilor pentru manifestările ce exprimă ,,Ziua Mamei’’, am 
desfășurat o activitate practică în cadrul Domeniului Om și Societate. 
Preșcolarii au realizat o felicitare pentru mama, adică o inimioară pe care au aplicat flori și perle, iar 
în interiorul inimioarei au lipit un mesaj pentru mama. 
La final, au intonat cântecul ,,Mama’’. 
Toate eforturile și. implicarea lor au fost motivate de sentimentele de dragoste și recunoștință față 
de ființa cea mai dragă. 
Fiecare felicitare a fost notată, ținând cont de următoarele criterii: originalitatea lucrării, acuratețea  
lucrării, finalizarea temei propuse. 
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Refren: Mama! – când să-nving -reuşesc, 
Mama… - când mă mai lovesc, 
Mama – e un strigăt firesc; 
Mama, te iubesc! 

 

 

FLOREA RODICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE- FLOARE PENTRU MAMA 
CLASA: I C 

CADRU DIDACTIC: FLOREA RODICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280, BUCUREȘTI 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Luna martie reprezintă un prilej de bucurie pentru toți copiii, în care pot arăta mamelor cât de 

mult le iubesc,le apreciază și le respectă pentru efortul depus in creșterea,educarea ,formarea și 
îndrumarea pașilor lor. 

Activitatea incepe cu o discutie referitoare la anotimpul în care suntem și sărbătorile acestui 
anotimp. Una dintre cele mai importante sărbători, marcată în toată lumea, este 8 MARTIE - ZIUA 
MAMEI. 

 
 

copiii exprimă ce sentimente au pentru mama lor, de ce este considerată cea mai importantă 
ființă din viața lor, ce i-ar putea oferi cu ocazia acestei zile în semn de prețuire şi iubire. 

Este anuntată tema activității. Prin intermediul activității practice desfășurate cu clasa I realizăm 
o felicitare -floare care va fi oferită cu mult drag mamei. 

Elevii au muncit cu mult drag pentru mamele lor ,au fost atenți la detalii,au respectat etapele de 
lucru,iar în final au fost entuziasmați de lucrările lor, dorind să aducă un omagiu mamelor, ființele 
cele mai îndrăgite de către copii. 

Copiii vor fi solicitaţi să precizeze care este utilitatea lucrărilor realizate, reamintindu-se faptul că 
atunci când trimitem sau oferim o felicitare cuiva, aceasta trebuie să conţină o urare sau un 
mesaj.Sunt îndemnați să scrie, după model, mesajul pentru mama. 

Se realizează o expoziție. Prin lucrările realizate elevii au dorit să scoată în evidență dragostea și 
respectul pe care îl poartă fiecare mamei sale. 
. Activitatea s-a desfășurat pe un fond muzical adecvat evenimentului, iar la finalul activității elevii 

au interpretat  cântecul Flori pentru mama. 

Se intonează cântecul Un cuvânt: Mama 
Plecând de la versurile cântecului prezentat 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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FLORESCU MARIA MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA: I G 

CADRU DIDACTIC: FLORESCU MARIA MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79, sector 4, București 

Scopul activității: 
Sărbătorirea Zilei Mamei prin activități diverse, într-o manieră integrate 
Discipline integrate: 
CLR, DP, MM, AVAP 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
La activitatea dedicată Zilei Mamei am avut o invitată din Franța, pe Marjolene Gaspar. Împreună cu  
ea, copiii au confecționat o felicitare. Am lucrat atât cu copiii din on-line, cât și cu cei prezenți fizic la 
școală. A fost o reală provocare: Marjolene oferea instrucțiunile în limba engleză, cu accent 
franțuzesc, iar eu traduceam, exemplificam și ajutam 30 de copii din clasă și 4 din on-line. 
Cu toate aceste provocări, activitatea a fost un real succes. 

 
 

Activitatea a continuat cu confectionarea unei felicitari cu un mesaj dedicat mamei și cu realizarea 

unei flori pe care copiii au scris calitățile mamelor lor. 
 

 

De asemenea, copiii au confectionat 2 mânuțe cu mesajul: Te iubesc! 
 
 
 

Copiii au avut ca sarcină să ofere aceste daruri mămicilor, punându-le în geantă sau în buzunarul de 

la haină. 
 

Am cântat și cântece dedicate Zilei Mamei. Atașez un link aici: 

https://photos.app.goo.gl/pV1hV2jNXYxjkFWa8 

https://photos.app.goo.gl/pV1hV2jNXYxjkFWa8
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FRĂȚILĂ ANGELA MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama mea, cea mai dragă! 

CLASA : I 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. Primar Frățilă Angela Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ” ION BREAZU” Mihalț 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
„Fara mama nu se poate iubi.Fara mama nu se poate muri! „ 

Mama, acest cuvant magic și frumos cu putere fermecată, reprezintă ființa cea mai iubită și 
îndrăgită de de pe pământ. Ființa cea mai iubită și cea mai scumpa este MAMA. Ființa ce ne-a dat 

viață, și căruia îi datorăm un respect profund. Mama este hrană pentru suflet. Ea este apogeul dintre 
bine și rău, Ea este zeița venită să iubească , ea este portalul către trecut , prezent și viitor. 

SCOPUL: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor  
artisticoplastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce 
exprima ziua mamei; 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.” 

OBIECTIVE: 1. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 
2. Să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 
3. Să transmită mesaje/sentimente/ mulțumire/ apreciere mamei; 

4. Să confecţioneze felicitări; să cunoască semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii; 
să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

 
În ziua de 8 Martie , o zi luminoasă și însorita, o zi ce nu se compara cu niciuna alta, o zi cand 

cele mai gingașe și plapânde ființe au prilejul de a fi sărbătorite. Noi elevii clasei I, am ales să 
sărătorim aceste ființe minunate și să le dăruim toată dragostea noastră. 

Fiecare elev ne va spune cum este mama sa. În câteva cuvinte vom realiza portretul mamelor 
noastre. Pentru fiecare răspuns vom lipi pe planșa expusă : câte o inimioară roșie pe care va fi scris  
numele fiecărei mămici și apoi câte un fluturaș pe care este scris numele fiecărui elev. Deoarece 
inima mamei noastre va bate în fiecare zi , tot mai putrnic, pentru ca noi să primim aripii și curajul de-
a explora lumea, asemenea unor fluturași. 

Elevii au pe bancă diverse materiale : inimioare, carton colorat, lipici, sclipici,. După 
momentul de intuirea a matrialelor, am explicat și demonstrat modul de lucru. Cu ajutorul 
cântecului “Ne jucam , ne jucam/ Cu degețelele noi ne jucam” ne-am pregătit mânuțele pentru 
realizarea unor lucrari cât mai interesante. Fiind pregătiți de lucru nu a mai rămas decât ca elevii să 
realizeze felicitările făcute cu multă dragoste pentru mama. . 

La sfârșitul activității apreciem lucrările realizate ,iar vom cânta cântecul ” E ziua ta,mămico” . 
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FURNEA DALIANA-LUCREȚIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “ Mamă scumpă, mama mea! “ 

CLASA : a II-a A 

CADRU DIDACTIC: Furnea Daliana-Lucreția 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “ AVRAM IANCU “ Târnăveni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Primăvara calendaristică debutează cu evenimente dedicate femeilor. La 1 Martie le încântăm  

pe femeile din viața noastră cu câte un mic mărțișor, oferit cu tot dragul, mai ales dacă este 
confecționat de cel care îl dăruiește și a pus în el toată dragostea. 

Cel mai așteptat moment, însă, este 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii. Fiecare om, mai 
mare sau mai mic, a simțit căldura mamei, dragostea ei nemărginită, plină de dorința de sacrificiu  
pentru ființa cea mai scumpă, comoara cea mai prețioasă, COPILUL. 

De aceea, fiecare copil dorește, cu această ocazie deosebită, să-i facă mamei un mic cadou, o 
mică surpriză, cu care să-i însenineze chipul, să o facă să se simtă iubită, respectată, prețuită. 

Împreună cu elevii clasei a II-a A am oferit mamelor un buchet de ghiocei, mici vestitori ai 
primăverii. 

Pentru acest mic buchet de ghiocei, fiecare elev a folosit câte un carton în formă de rolă, hârtie  
verde, pe care au conturat, cu ajutorul șabloanelor, tulpinile și frunzele ghioceilor. Floarea am 
confecționat-o din hârtie albă, folosind tehnica origami. Tulpinile și frunzele le-am lipit pe exteriorul 
rolei. Am lipit și o inimioară pe care fiecare copil a scris: TE IUBESC, MAMI! 

Pe parcursul activității elevii au ascultat și au interpretat cântece dedicate mamelor. Au fost 
foarte încântați de lucrările realizate și fiecare s-a străduit să respecte indicațiile astfel încât lucrarea 
sa să fie cea mai reușită. 

Chiar dacă sunt mici, copiii au inimi mari și o dorință pe măsură, ca să ofere bucurii mamelor 
lor. 

La mulți ani, mămico! 
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GAVRIȘ ANGELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MĂRȚISOR PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: MIXTĂ 
CADRU DIDACTIC: GAVRIȘ ANGELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚAMICĂ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
ÎNVAȚĂ ȘI DĂ MAI DEPARTE 

 
Așa cum ne învățăm copiii să vorbească, să meargă și să respecte anumite reguli de 

comportament, la fel îi învățăm și să respecte anumite tradiții. 
Prin părinții care au arătat copiilor care sunt obiceiurile din anumite perioade ale anului, 

acestea s-au păstrat timp de sute și chiar mii de ani. 
O asemenea tradiție este cea de a oferi mărțișoare în prag de primăvară, specifică țării 

noastre și zonei balcanice. 

Însă o tradiție se cere dată mai departe cu o poveste întreagă, astfel încât să nu fie 
considerată o obligație, ci o plăcere. 

Începutul de primăvară ne oferă prilejul de a spune copiilor cele mai frumoase povești 
despre mărțișor și semnificația lui. 

Mai mult, avem ocazia de a da viață legendelor, împreună cu ei, prin realizarea unor mici 
opere de artă, numai bune de pus la inimă. 
Ce-și face omul cu mâna lui... 

Una din marile bucurii ale copiilor este să meșterească și să creeze, iar mărțișoarele hand- 
made le oferă un bun prilej să își etaleze abilitățile artistice. 

Oricum, cele făcute de mânuțele lor, vor fi purtate de noi ca cele mai prețioase bijuterii, 
indiferent de aspectul mai mult sau mai puțin reușit. 
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GERMAN NORANA MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: De ziua ta mămico! 
CLASA/GRUPA: Grupa mică 

CADRU DIDACTIC: German Norana Monica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinita Floarea Soarelui, Hunedoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea noastră a debutat cu povestea Inimioare, inimioare de Sarina Cassvan, poveste care ne-a 

captat atenția în cadrul activităților de dezvoltare personală. Am înteles cât de important este sa-i 
fim sprijin mamei. 
La centrul Bibliotecă am rezolvat o fișă, demonstrând că am reținut personajele din povestea 
Inimioare, inimioare. 
Activitatea noastră s-a încheiat cu prima felicitare de 8 martie pentru iubitele mamici. O felicitare pe 
care am lipit ghiveciul cu flori multicolore și frunze in cadrul activitații pe domenii experiențiale la 
domeniul om și societate (activități practice). 
Obiective operaționale: 

- 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 recunoască materialele de lucru; 
- Să realizeze tema propusă, mânuind corect materialele de lucru; 

- Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrările celorlalţi. 
Scopul activității: educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame, prin realizarea 
temei propuse. 
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GHEORGHE COSTINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA/GRUPA: a IV-a B 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar, Gheorghe Costina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 108, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
În perioada 1 – 8 Martie 2021, am organizat la clasă mai multe activități care l-au avut în centrul 
atenției pe cel mai iubit, îndrăgit și mărinimos personaj din viața copiilor: MAMA. 
Activitățile realizate au fost inspirate, cu precădere, de pe platforma educațională twinkl.ro. 
Ne-am pregătit, ca în fiecare an, la orele de AVAP, cu mărțișoare colorate. Degetele îndemânatice au 
creat pentru mămici cele mai frumoase podoabe de purtat în piept. 

 
 

La ora de muzică și mișcare, am alocat timp învățării și interpretării uneia dintre cele mai frumoase 
melodii care s-a compus despre MAMĂ: Mama, doar mama, muzica: Marius Țeicu, versuri: Eugen 
Rotaru, interpretarea: Corina Chiriac. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTolclDbIn0 
Am expus la videoproiector prezentări PowerPoint despre Ziua Mamei în lume, despre Ziua 
Internațională a Femeii. Am creat pe flipchart ciorchinele cu subiectul MAMA. Copiii și-au exprimat 
ideile în legătură cu ființele care le-au dat viață. Pe caiet, și-a creat fiecare propriul cvintet despre 
mamă. 
Copiii au creat cadouri emoționante pentru mămicile lor: inimioare cu mesaje, file de ziar, picturi, 
totul pe fond muzical – cântece despre mama. A fost o săptămână plină de activități interesante, în 
care am celebrat cea mai iubitoare ființă de pe Terra – cea care este pentru fiecare cel dintâi cuvânt – 
MAMA. 

http://www.youtube.com/watch?v=QTolclDbIn0
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GHEORGHE ELENA ALINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Gheorghe Elena Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP ARIPI DESCHISE- PITEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia sărbătorii 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. Atmosfera a fost relaxantă, pe un fond muzical tematic, plǎcut, cu cântece pentru copii, 
interpretate de copii. 

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. 
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IOLANDA CORINA GHERGHE 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA/GRUPA: lB 
CADRU DIDACTIC: IOLANDA CORINA GHERGHE 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR49 BUCURESTI 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

La început semestrului al doilea, pe parcursul lunii februarie,la orele de AVAP, elevii au realizat 
obiecte decorative pentru a le oferi în dar de 1 şi 8 Martie mamelor şi altor ființe dragi din viața lor. 

Am privit un PowerPoint ce prezenta LEGENDA MĂRȚIŞORULUI si semnificatia zilei de 8 Martie. Pe 
întreg parcursul activitaţii elevii au cântat şi ascultat cântece de primavară si despre mama. 

,,Ştiu un cuvânt care-mi dă putere mereu, 
Doar rostindu-l simțim că am vrea să fim mai buni. 

Mama e un strigăt firesc, 
Mama - te iubesc !" 

 
Obiective propuse şi realizate : 

Realizarea unor creații funcţionale şi estetice folosind tehnici diverse. 
Dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, îndemânării şi creativităţii. 
Exersarea exprimarii sentimentelor de dragoste şi recunoştinţă,cultivarea atitudinii de a dărui. 

 
Discipline implicate : 

AVAP ,CLR, M&M. 
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GRAMADĂ MIHAELA 
 

URICIUC CAMELIA 

 
Tema activităţii desfǎşurate: ,,Un dar unic, pentru o fiinţă unică” 
Coordonatori: prof. înv. primar Gramadă Mihaela , prof. înv. primar Uriciuc Camelia 
Unitatea Şcolară: Șc. Gim.,,George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc , Jud. Suceava 
Data desfǎşurǎrii: 01.03.2021 
Durata activității: 50 minute 
Grup țintă: elevii claselor a II-a / a IV-a, 17 elevi 
Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă 

Obiective propuse: 
● Dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, ȋndemânării şi creativităţii; 
● Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
● Formarea respectului şi exprimarea dragostei pentru mama, fiinţa cea mai dragă tuturor; 
Resurse materiale: culori, coli, cartoane, lipici, sârmă, şabloane. 
Descrierea activității: 

Orele de abilităţi practice sunt orele ȋn care copiii sunt foarte implicaţi, atenţi şi foarte 
creativi.Introducerea ȋn activitate s-a fǎcut prin reamintirea semnificației Zilei de 8 Martie. S-a 
continuat cu ȋntrebarea : ,,Ce ȋnseamnă mama pentru tine ?”. Copiii au evidenţiat bucuria de zi cu zi 
adusă de fiinţa cea mai dragă şi ce puternică poate fi iubirea de mamă. 

Apoi, sub ȋndrumarea cadrelor didactice, utilizând o paletă bogată de materiale hârtie, 
carton, culori, lipici, sârmă, şabloane, elevii au confecţionat felicitări, mărţișoare, un roi de fluturi, 
plicuri speciale cu urări, pentru mămici. 

Ei au dat dovadă de multă pricepere, ȋndemânare, au folosit tehnici elementare şi materiale 
diverse. Indiferent de rezultatul final, elevii vor aduce bucurie în sufletele mămicilor, acestea 
apreciind în primul rând că toate sunt făcute din suflet pentru suflet. 
Modalități de evaluare: -finalizarea darurilor pentru mămici; 

Rezultate înregistrate: - felicitări , mărtişoare, lucrări realizate de copii; 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

167 

 

 

 

 

 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

168 

 

 

 

 

GRECU ROXANA-DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Te iubesc, mama! 

CLASA/GRUPA: a VI-a B 

CADRU DIDACTIC: Grecu Roxana-Daniela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”General Nicolae Șova ” Poduri, Jud. Bacău 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Luna primăverii ne aduce în dar ziua de 8 Martie, o zi care este 

recunoscută pe întreg globul pământesc ca fiind sărbătoarea internaţională a mamei, în general a  

femeii. În acestă lună se sărbatoreşte pe lângă venirea primăverii, ziua mărţişorului când vestim 

înflorirea primei flori, cea a ghiocelului şi ziua mamelor. Mama este primul cuvânt pe care un copil îl 

rostește, fiind este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă, element fără de care întregul univers  

nu ar exista. 

Cu această ocazie am realizat împreună cu elevii clasei a VI-a pe care o coordonez o activitate 

sub forma unui atelier de creație. Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, sub stricta protecție 

împotriva virusului Sars cov-2, unde elevii au realizat desene, creații literare, felicitări, afișe, portrete 

despre cea mai importantă ființă de pe pământ. Elevii au ascultat cântece despre mama, au recitat  

poezii și au adus în discuție tradiții legate de sărbătoarea primăverii. La sfârșitul activității le-am 

dăruit elevilor diplome și medalii pentru a fi dăruite mamelor. 

Activitatea a scos în evidențǎ plǎcerea elevilor de a-şi folosi imaginația și creativitatea, 

dezvoltând astfel capacitatea de sensibilizare a elevilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

semnificatiei mărţişorului și a  Zilei Internaționale a Mamei. 

• Scrisoare adresată mamei, eleva Popa-Iscu Maria, clasa a VI-a: 

Dragă mamă, 

Te iubesc enorm de mult. Tu mi-ai dat viața, m-ai crescut, m-ai învățat să vorbesc și să merg. 

Tu ai fost singura persoană care mi-a fost alături la greuși la bine, mi-ai lungit zâmbetul și mi-ai 

luminat fiecare secundă din viața mea. Tu ești cheia cu care deschid lanțul iubirii și a fericirii. Pe 

această lume, un mulțumesc niciodată nu ar fi de ajuns, fiindcă tu meriți totul, nu doar un simplu  

cuvânt. Te iubesc muult, dragă mamă! 

• Mama, elev Bobeică Dragoș, clasa a VI-a: 

Mama e o floare de primăvară 

E ca o petală rară, 

Este cel mai sfânt cuvânt 

Care poate lua avânt. 

 
Eu din suflet o iubesc, 

Și mereu o prețuiesc, 

Ești un înger păzitor 

Îți rămân veșnic dator. 
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GRIGORAȘ EMILIA 

T EMA ACTIVITĂȚII: MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT 

CLASA: aV-a 
CADRU DIDACTIC:GRIGORAȘ EMILIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, JUD. BACĂU 

 
„Cel mai încăpător și mai sigur loc din lume e sufletul mamei” 

Irina Binder 
 

Argument: 
 

„Avem frumuseţea în noi, dar cât de orbi suntem! Mulţi oameni privesc minunile acestei lumi şi par să  
nu vadă nimic. Orice clipă trăită este un moment nou şi unic al Universului, un moment care nu a mai 
existat niciodată şi care nu se va mai întoarce în veci. Iar noi îi învăţăm la şcoală pe copii că doi şi cu doi fac 
patru şi că Parisul este capitala Franţei. Când vom ajunge oare să-i învăţăm ceea ce sunt? 

Fiecărui copil ar trebui să-i spunem: Ştii ce eşti tu? Eşti un miracol. Eşti unic. În întreaga lume nu mai 
există nici un copil identic cu tine. Uită-te la trupul tău – cât eşti de minunat! Picioarele tale, degetele tale 
îndemânatice, felul în care te mişti! Poţi să ajungi un Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven. În tine  
este toată forţa. Da, eşti un miracol!” 

Pablo Casals 
 

Inima mamei este şcoala copilului. Profesorul este cel care luminează capul cu ştiinţa, iar mama este  
cea care încălzeşte inima cu dragostea sa. Copilul simte datorită mamei, învaţă să aprecieze nobleţea  
sufletului, cinstea şi bunătatea, descoperind culoarea şi arta. 

 
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

„ Avem o singură mamă şi o singură viaţa.Nu aștepta până mâine să-i spui mamei că o iubeşti!” 
SCOPUL PROIECTULUI 
Dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin recitarea poeziilor dedicate mamei ; 
Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor din clasa a V-a ; 
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.”  
GRUPURI ȚINTĂ : 
Elevii cls. a V-a 
Mamele și bunicile elevilor; 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

Sala de clasă: 
PERIOADA DESFASURARII: 
1 -8 martie 2021 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

Să cunoască originile Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte Legende ale primăverii ; 
Să memoreze și să recite expresiv poezii cu și despre mama; 
Să realizeze mărțișoare, felicitări, poezii, compuneri, flori pe care să le dăruiască mamei; 

Să –și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici și cadre didactice; 
METODE DE EVALUARE: 

Evaluarea se va realiza pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare și completarea unui 
jurnal de impresii; 
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Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți; 
Eu cred că, mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni 
clopotelor în onoarea nașterii noastre... 
Mai cred 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... 
Am liniștea că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața , știm că 
deasupra acestei furtuni, avem mereu prezentă dragostea lor, a mamelor... 
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GROSU CATHERINE EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “La mulți ani, mămico!” 

CLASA/GRUPA: mică Furnicuțele 

CADRU DIDACTIC: prof. înv.preșcolar Grosu Catherine Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: C.N.ANA ASLAN – Brăila, Grădinița Armonia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Am organizat spațiul și climatul afectiv într-un mod optim desfășurării activității și am 

pregătit materialul didactic necesar pentru activitatea ce urmează a se desfășura. 
Activitatea zilei debutează cu “Întâlnirea de dimineață”, voi saluta copiii ca de obicei “Bună 

dimineața, dragi furnicuțe, mă bucur să ne revedem și astăzi.” Urmează apoi Salutul/Prezența, 
Calendarul naturii, Împărtășirea cu ceilalți, Activitatea de grup, Noutatea zilei și apoi vom merge la 
activitățile pe domenii experențiale. 

În cadrul Împărtășirii cu ceilalți le-am propus copiilor să ne jucăm jocul: Cum este mama 
mea? Copiii au fost solicitați să povestească despre mama lor, să o descrie cum este ea (ce îi place, ce 
face acasă, cum are părul, ochii etc.). Apoi le-am solicitat să se grupeze după culoarea părului mamei 
lor formând grupa copiilor a căror mama are părul blond/șaten sau negru. 

La Noutatea zilei le-am arătat un filmuleț în care fiecare mămică spunea câț de mult își 
iubește copilul. Copiii au rămas foarte surprinși de acest filmuleț și de aceea le-am propus ca 

împreună să facem surprise plăcute mămicilor, mai ales pentru că este și ziua lor. 
Le-am propus să le arătăm mămicilor că noi știm să-i decorăm rochița cu floricele minunate 

(prima activitate a fost să lipim floricele multicolore pe rochița mămicii) și am dorit să îi dăruim și 
niște floricele minunate, de aceea ne-am gândit la floricele “vesele“ din grădină. Pentru această 
activitate am folosit cofraje de ou pictate cu verde pentru a imita iarba, bețisoare de lemn și am 
decupat floricele vesele pe care le-am lipit pe bețisoarele de lemn. 

Activitățile au fost făcute, având ca fond muzical cântecelul Mama, e primul cuvânt!, cântecel 
pe care la încheierea activității copiii l-au cântat cu drag pentru mămicile lor. A fost o activitate la 
care copiii au participat cu bucurie și au mare interes. 
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FIȘA PROIECTULUI ”MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT” 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MAMA ÎN CUVÂNT, CÂNTEC ȘI CULOARE” 
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GROZAV NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintai cuvant 

CLASA/GRUPA: clasa a V-a 

CADRU DIDACTIC: profesor Nicoleta GROZAV 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Naţional “Ferdinand I”, Bacău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 
 

În data de 15 februarie 2021, am discutat cu copiii de la clasa unde sunt dirigintă despre 
posibilitatea participării la simpozionul naţional dedicat mamei, iar aceştia au fost foarte încântaţi să- 
şi exprime gâdurile şi sentimentele. Le-am prezentat regulamentul simpozionului şi am stabilit data la 
care să trimită creaţiile lor însoţite de desene realizate de ei. 

Am primit numeroase texte şi poezii dedicate mamei, dintre care am selectat patru (două 
poezii şi două compuneri) pentru premiere. I-am anunţat pe elevii selectaţi să pregătească pentru 
data de 8 martie 2021 o prezentare originală şi atractivă a materialului lor care să nu depăşească 4 
minute şi pe care să le-o arate colegilor la ora de dirigenţie. Pe colegi i-am rugat să jurizeze 
prezentarile conform unor criterii anunţate şi discutate în prealabil. 

În urma votului meu precum şi al celui exprimat de colegi, am acordat premiile şi menţiunea 
următorilor elevi: 

GORCIA Matei - premiul I - poezie şi desen; 
HARABAGIU Mario Sorin - premiul II, poezie şi desen; 
HERŢANU Evelin - premiul III - compunere 

MURA Amelia Mălina – menţiune – compunere. 
 

După primirea diplomelor, le-am completat şi le-am trimis pe mail copiilor premiaţi, iar la ora 

următoare de dirigenţie, i-am felicitat alături de colegii lor. Copiii s-au bucrat împreună de acest 

moment şi îşi doresc să participe în număr mai mare la ediţia următoare pentru a-şi exprima 

dragostea faţă de mama prin cuvânt şi culoare. 
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GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 

CLASA/GRUPA: CLASA I 
 

CADRUL DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR GRUMĂZESCU LOREDANA MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LOVINESCU” RĂDĂȘENI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Deși ne aflăm într-o perioadă altfel ca până acum, ziua de 1 martie a produs o imensă emoție 
în rândul școlarilor mei de clasa întâi. Sentimentele intense mi-au atras atenția și am propus 
desfășurarea Proiectului educațional ”Mama în cuvânt, cântec și culoare”. Un proverb evreiesc 
spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”. Mama este ființa care îl 
iubește și îl ocrotește pe copil necondiționat. Mama nu este niciodată cu adevărat singură în 
găndurile sale. Ea întotdeauna se gândește de două ori: o dată pentru ea și o dată pentru copilul ei. 

 

Scopul proiectului 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. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 

➢ Promovarea creativității și originalității în demersul didactic; 
➢ dezvoltarea creativității și imaginației școlarilor; 
➢ exprimarea sentimentelor, trăirilor și gândurilor prin activități literare, matematice, artistico- 

plastice și practice. 
 

Activitățile s-au desfășurat la nivelul mai multor arii curriculare/discipline ce au avut tema comună. 
Astfel, elevii au audiat ”Legenda Ghiocelului”, și-au reamintit poezia ”Pentru tine, primăvară” de Otilia 
Cazimir, au memorat poezii dedicate mamei și zilei de 8 martie”, au intonat diverse cântece specifice temei. 
Profund impresionați de sărbătorile primăverii , am hotărât să realizăm diverse activități. 

La CLR, pornind de la cuvântul Mama elevii au realizat un ciorchine cu tot ceea ce reprezintă pentru 
fiecare acest cuvânt. Am completat petalele unei flori cu cele mai frumoase cuvinte și expresii dedicate 
mamei. 

La MEM, am rezolvat exerciții și probleme ilustrate în care copiii și-au reamintit florile de primăvară. 
La AVAP, am confecționat Daruri pentru mama mea: buchet de ghiocei( hârtie cartonată și rolă de 

hârtie)și cea mai frumoasă broșă( material textil,ață și nasture). 
Activitatea proiectului am finalizat-o luni, 8 marie 2021 cu o activitate deschisă,la care au participat 

mamele ( online, pe Google Classroom) când am dramatizat poezia ”Puii” de Grigore Vieru, am intonat ” 
Cântec pentru mama” și am confecționat o frumoasă felicitare pentru măicuța mea. Voi ilustra cele 
prezentate anterior prin fotografiile următoare: 
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HARAGA NICOLETA 

TEMA ACTIVITĂȚII: joc distractiv împreuna cu mămicile ,,Cina sunt eu?” 
CLASA/GRUPA: grupa mare 

CADRU DIDACTIC: Haraga Nicoleta 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradiniţa cu Program Normal nr. 7 Iaşi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Vei avea nevoie de: imagini ce reprezinta o categorie (ex. flori) prinse cu ace de siguranţă pe 
spatele copiilor  dar şi al mămicilor fără ca ei să vada ce este. 
Când educatoarea dă startul, fiecare jucător merge la altul ca să afle cât mai multe detalii despre 
eticheta lui, punând câte o întrebare la care se poate răspunde cu ,,da,, sau ,,nu,,. 
Apoi merge la altcineva şi pune o altă întrebare. Primul jucător care îşi descoperă identitatea, câştigă. 
Intrebare pentru mămici: Ce floare era copilul tău? 
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HOSTIUC IOANA - CARMEN 

 
TEMA ACTIVITĂȚII : Te iubesc, mămica mea ! 
CLASA : I A 
CADRU DIDACTIC : profesor învățământ primar Hostiuc Ioana - Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți, județul Suceava 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 

Luna martie este prima lună de primăvară, când toată natura renaște și, odată cu natura 
tresaltă și sufletul. În martie o sărbătorim pe mama. Ziua de 8 martie este recunoscută în întreaga 
lume ca sărbătoarea internațională a femeii. Femeia e cea mai importantă ființă din lume, mamă și  
iubită, fără de care s-ar pune la îndoială existența întregului univers. 

Obiectivele urmărite au vizat promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei 
Internaționale a Femeii,cultivarea sentimentelor de respect și de dragoste față de mame, întărirea  
relațiilor de prietenie între elevi, creșterea gradului de socializare și comunicare, sensibilizarea față 
de nevoile celorlalți, dezvoltarea simțului artistic, a aptitudinilor, a simțului practic. S-a urmărit 
implicarea copiilor în activitatea de confecționare a unei felicitări și a unui tablou, care au constituit 
cadoul pe care aceștia l-au oferit mamei, alături de cântecelul învățat („De ziu ta, mămico!”) și o 
poezie. 

Grupul țintă a fost format din elevi de 6 – 7 – 8 ani și mamele acestora. 
Ca modalitate de realizare s-a abordat activitatea individuală (confecționarea de felicitări, 

creații artistico-plastice pe tema stabilită, învățarea cântecelelor despre mama, a unui text în versuri 
despre mama, organizarea unei expoziții cu lucrări confecționate). 

Activitatea s-a desfășurat în două zile consecutive și s-au utilizat ca resurse materiale 
calculatorul, hârtie colorată, diferite decorații, foarfece, lipici, șabloane, diplome, medalii. 

Rezultatele s-au materializat în comunicarea sentimentelor de prețuire față de mame prin 
propriile creații, prin impactul pe care l-au avut lucrările copiilor și mesajele cântecului/poeziei 
asupra mamelor. 

Evaluarea activității a constat într-un studiu de impact : întrebări de identificare a reacției 
participanților la activitate (la nivelul elevilor – „Cum te-ai simțit când ai creat felicitarea și tabloul 
pentru mama?”- și la nivelul mamelor – „Cum a reacționat mama atunci când i-ai oferit cadoul tău și 
i-ai cântat?”) 
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IAURUM GABRIELA 

Clasa a V-a si a VIa 

Cadru didactic :prof Iaurum Gabriela 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnaială Siliștea, Brăila 
Localitatea Brăila 

 

Argument 
 

Relația copilului cu mama se cultivă și se dezvoltă în timp. Limbajul fie el literar fie el pictural se pliază 
pe cunoștințele dobândite dar și pe inteligența emoțională moștenită de fiecare. Rolul 
coordonatorului de proiect este acela de a descoperi potențele creatoare, de ale valoriza si de a le 
pune în contact cu altele similare. Creativitatea cultivată astfel se constituie într-un aport necesar în 
modelarea personalității fiecărui copil, în creșterea gradului lui de socializare 

 
Grup ţintă :14 elevi de clasa a Va si 4 elevi din clasa a VIa 

Domeniul cultural artistic, creaţii literare 

Scop: dezvoltarea si cultivarea simţului estetic al elevilor 
Sensibilizarea si exprimare culturală 

Obiective 

- conștientizarea rolului determinant al mamei în modelarea personalității copilului 
-instituționalizarea mamei ca model atitudinal și comportamental pentru viitorul adult 
-stimularea creativităţii 

 
Activităţi : concurs de creaţii literare 

 
Resurse: umane 14 elevi 

Temporale 1-8 martie 
Beneficiari: toti elevii şcolii, părinţi şi profesori 

 
Desfaşurarea activităţii 
Elvii care s-au înscris la concurs au eleborat creaţii literare atât în proză cât şi în versuri, fiind selectaţi 
în prima etapă 10 elevi de la cele două clase.. În urma jurizării lucrărilor de către profesorul de limba 
română , au fost acordate 6 premii pentru creaţii literare (3 premii, o mențiune si doua mențiuni 
speciale). 

Diseminarea: lucrările premiate vor fi publicate în revista şcolară “Confluenţe” 

Rezultate aşteptate 
Participarea elevilor la activităţi realizate în comun cu altă clasă 
Schimbarea mentalităţii elevilor 
Modelarea profilului cultural al copiilor 

 
EVALUAREA PROIECTULUI: Turul galeriei, expoziție de lucrări, diplome, publicaţii 
S-au acordat mențiuni speciale si pentru elevele Andreea Soare si Lungu Ana Maria care au realizat 
compuneri sensibile și îngrijit lucrate. 
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IFRIM ANCA - ALEXANDRA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ~De ziua mamei~ 

CLASA: a III a 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar Ifrim Anca - Alexandra 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Activitatea s-a desfasurat în timpul orei de arte vizuale si abilitati practice. Copiii au urmarit un 
filmulet destinat zilei de 8 Martie, apoi au realizat felicitari pentru mamele lor. 
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IFRIM GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT! 

CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE A 

CADRU DIDACTIC: PROF.ÎNV. PRIMAR IFRIM GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5,PIATRA NEAMŢ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

Cei 25 de copii ai clasei pregătitoare A ,de la Şcoala Gimnazială Nr.5,Piatra Neamţ au sărbătorit 

un dublu eveniment în data de 8 martie 2021:Ziua Internaţională a Femeii şi încheierea celor 100 de 

zile de şcoală.Evenimentul s-a desfăşurat în sala de clasă pe parcursul a patru ore de curs.Elevii au 

plecat în aventură având ca sarcină să coloreze traseul parcurs de fetiţă sau băiat pâna la 

şcoală.Traseul parcurs era compus din 100 de cuvinte formate din doua ,trei,patru,cinci si sase 

litere.Pe parcurs ei s-au oprit să caute surprizele dulci ascunse sub numerele din tabelul până la 100 

şi să coloreze inimioare cu numere până la 100 respectând anumite sarcini( cu roşu inimioarele cu  

numere pare,cu galben inimioarele cu numere formate numai din unităţi,cu verde inimioarele cu 

nemere de la 20 la 30). 
 

Pentru că nu au uitat că ziua are şi a doua însemnătate,copiii au lucrat surprize pentru mămici.Ei 

au lipit pozele lor pe inimioare pe care le-au decupat după contur,au colorat şi au scris mesaje pline 

de sensibilitate pentru mămici.Au completat diplomele pentru CEA MAI BUNĂ MĂMICĂ şi au lucrat 

frumoase felicitări .Toate lucrările au fost executate pe fond muzical ,,E ziua ta,mămico!,, ;,,Mama,,; 

,,Cine vă iubeşte,,În finalul activităţii copiii au memorat versurile poeziei;;De ziua mamei,, de Elena  

Farago pe care o vor recita mămimicilor când le vor oferi surpriza. 
 

Activitaea de astăzi a fost încărcată de sensibilitate,emoţie şi multă dragoste . 
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ILIE MIRELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: CLASA I A 

CADRU DIDACTIC: ILIE MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.169, SECTOR 6, 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 O CORONIȚĂ PENTRU MAMA 
 

Ziua de 8 Martie este recunoscută în întreaga 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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IONIȚĂ IULIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama - ființa cea mai dragă” 
CLASA/GRUPA: mare ,,Steluțele” 

CADRU DIDACTIC: IONIȚĂ IULIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.N PITICOT GĂEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Categorii de activităţi: 
ADP: Rutine: - Întâlnirea de dimineaţă: „Cum te simţi astăzi?”;,,Cartonaşele sentimentale”-joc de 
socializare 

- Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii 
- Ne pregătim pentru activităţi 
- ,,Dăruim din suflet!”- deprinderea de a dărui şi de a face bucurii celor dragi 

Tranziţii:- ,,Vine, vine primăvara” - cântec 
- ,,Balonul” –joc de mişcare 

ADE: - Activitate practică (DOS): confecţionare „Flori pentru mama mea” –decupare, lipire 
ALA I 
Bibliotecă: „Afiş de 8 Martie”- transmiterea de mesaje simple folosind imagini şi simboluri; 
Construcţii: ”Casa mamei mele”- construire prin îmbinare şi suprapunere; 
Artă: ,,Cadou pentru mama mea”- modelaj 
ALA II 
„Samba florilor ”- euritmie 
SCOP: DOS - consolidarea unor deprinderi practice (decupare, lipire) 

ALA - consolidarea deprinderii de a modela, de a decupa, de a construi prin îmbinare, de a 
transmite mesaje simple folosind imagini şi simboluri, de a recita expresiv şi de a cânta individual; 
consolidarea unor deprinderi specifice nivelului de dezvoltare psihomotrică. 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii, care se va realiza prin intermediul 
jocului ,,Cartonaşele sentimentale”: pe covor se află aşezate cartonaşe cu imagini reprezentând 
diverse stări sufleteşti, prin intermediul cărora copiii îşi vor exprima ceea ce simt în momentul 
respectiv. Prezenţa: ”Cine nu este prezent astăzi?” O fată va număra băieţii şi un băiat va număra  
fetele. Apoi copiii vor completa Calendarul naturii ajutaţi de întrebările: "În ce lună ne aflăm ?”, ”În 
ce anotimp suntem?”, ”Ce zi a săptămânii este?”, ”Cum este vremea astăzi?". 

Noutatea zilei constă în prezentarea musafirilor mămici şi bunici, aflate online pe grupul de  
whatsapp. Activitatea începe cu o ghicitoare despre primăvară apoi cântăm „Vine, vine primăvara!” şi 
recităm în grup poezia „Ghiocelul”, după care confecționăm flori pentru mămici şi bunici. Copiii le 
dăruiesc acestora când ajung acasă. Ne împărțim pe centre. La construcții construim căsuțe pentru  
mămici, la artă modelăm cadouri pentru mămici iar la bibliotecă realizăm afişe cu mesaje pentru 8 
martie. După realizarea jocului „Balonul” activitatea se încheie într-o atmosferă de bună-dispoziţie. 
Fiecare copil recită expresiv poezii dedicate mamelor şi bunicilor, interpretează cântece dedicate zilei 
de 8 martie şi dansează pe melodia „Samba florilor”. 
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IRIMUŞ-JURCUŢ MARIA-TEODORA 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Mărţişoare din aluat, plămădite cu mult drag!” 
GRUPA: Mare 
CADRUL DIDACTIC: Irimuş-Jurcuţ Maria-Teodora 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit nr.45, Oradea 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Având grupă mare am realizat un altfel de mărţisor. 
Paşii sunt simpli: 

1. am făcut un aluat 

2. am copt formele la cuptor 
3. le-am pictat 
4. le-am pus un şnur 
5. le-am pus un zâmbet 

Reţetă aluat: - o cană de făină 
- o cană sare fină (de preferat) 
- cam 3 sferturi de cană cu apă (+_- câteva linguri) 

Copiii au fost foarte entuziasmaţi întrucât au participat la întreg procesul. Rezultatele au fost pe 
măsură, mămicile, bunicile au primit, cu mult drag mărţisorul. 
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ISAC PAULA-PIROSKA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „TE IUBESC, MĂMICO!” 
CLASA: a II-a D 

CADRU DIDACTIC: Isac Paula-Piroska 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 

 
Perioada: 25.02-08.03.2021 
Locul: sala de clasă 
Competențe specifice: 
AVAP: 2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi 
tehnici accesibile; 

CLR: 4.2 Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 
MM: 2.2 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură 
Resurse: hârtie glasată, carton colorat, foarfece, lipici, elemente decorative mărunte, floricele din 
lemn, șnururi de mărțișor, pistol de lipit, rame cu sticlă, 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 sosirii primăverii și a sărbătoririi zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, elevii  
clasei a II-a D au realizat mai multe activități dedicate acestor evenimente, atât la Arte vizuale și 
abilități practice, la Comunicare în limba română, cât și la Muzică. 

Prima activitate a constat în confecționarea de mărțișoare, din cartoane și hârtie colorată. 
Elevii au decupat inimioare, din care au format apoi floricele, pe care le-au decorat și cărora le-au 
atașat diverse elemente decorative, realizând astfel diverse modele de mărțișoare. 

Tablourile pregătite pentru mămici au necesitat o muncă mai laborioasă deoarece în prima 
fază s-a realizat conturul florilor pe sticlă, apoi s-a aplicat primul strat de culoare. La activitatea 
următoare, s-a mai aplicat un strat de culoare pe modele, apoi a fost pictat fondul lucrării. Dacă a 
fost nevoie, s-a aplicat ulterior încă un strat, în locurile rămase neacoperite de culoare. 

Alături de tablouri, elevii au pregătit pentru mămicile lor și câte o felicitare pe care au decorat- 
o cu floricele, formând cifra „8”. În interiorul felicitărilor fiecare elev a scris câte un mesaj special 
mamei lui. 

Toate activitățile s-au încheiat cu intonarea câte unui cântec despre mamă. 
Elevii s-au implicat cu multă bucurie în realizarea lucrărilor pentru mămicile lor, fiind entuziasmați de 
produsele realizate. 
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IVAN GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama, cel dintâi cuvânt” 

CLASA: a II-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 activităţilor 

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 păstrarea 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 colorată, foi A4, perforatoare, lipici, carioci, 

creioane colorate. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii clasei a II-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 cântecul ,,E ziua ta, mămico!” şi au realizat felicitări cu acest 

prilej. La sfârșitul activității s-au acordat premiile I, II, III și IV, copiilor care au realizat cele mai  

deosebite felicitări, lucrări ce au fost premiate în cadrul Concursului ,,E ziua ta, mămico!”. 

Copiii au fost recompensaţi cu stimulente și 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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JIVAN DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mărțișor pentru mama 

CLASA/GRUPA: pregătitoare A 

CADRU DIDACTIC: Jivan Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială nr.27 Timișoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Această activitate a fost desfășurată on-line. 

 
Obiective operaționale: 

- să își confecționeze singuri șabloanele pentru soare, ghiocel, buburuză și lalele folosind 
materialele și instrumentele specificate 

- să decupeze după contur cercurile și lalele 
- să asambleze elementele felicitării conform modelului 
- să lucreze frumos și îngrijit 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, analiza produselor activității 
Materiale didactice: 

a) demonstrativ: laptop, flipchart, markere, creion grafic, carioci, lucrarea model, hârtie 
colorată și albă, foarfece, lipici, cană, dop de plastic 

b) distributiv: dispozitive de conectare on-line, creioane grafice, carioci, hârtie colorată și albă, 
foarfece, lipici, căni, dopuri de plastic 

Introducerea în activitate se face prin prezentarea unui PPT – Povestea Mărțișorului după Passionaria 

Stoicescu, urmată de o conversație pe baza celor văzute și audiate, simbolistica mărțișorului. 
Se anunță apoi tema activității – confecționarea unei felicitări-mărțișor pentru mama din materialele 
pregătite în prealabil de părinți la solicitarea învățătoarei. 
Se prezintă lucrarea model și se explică alegerea elementelor: soarele pentru că mama e soarele 
din viața noastră, ea luminează și încălzește totul în jur cu dragostea și grija ei, ghioceii, lalelele, 
ghioceii au culorile mărțișorului și vestesc primăvara. 
Etape de lucru: 

1. Îndoim foaia verde în jumătate și o tăiem, păstrând doar o jumătate. 
2. Cu ajutorul cănii facem un cerc din hârtie galbenă – soarele. 
3. Cu ajutorul dopului facem 4 cercuri din hârtie albă și unul din hârtie roșie – ghiocel și 

buburuză 
4. Desenăm o lalea din hârtie roșie și o folosim drept șablon pentru alte două. 
5. Asamblăm: 

• lipim soarele în partea de sus a foii verzi și îi desenăm raze cu carioca galbenă 

• desenăm tulpina și frunzele ghiocelului cu carioca verde, lipim un cerculeț alb sub 
,,căpăce’’l și pe celelalte le îndoim în două și le lipim de o parte și de alta a acestuia 

• desenăm tulpinile și frunzele lalelelor cu carioca verde, apoi lipim florile 

• colorăm ultimul cerculeț alb cu carioca neagră – acesta e corpul buburuzei – și îl lipim 
deasupra florilor, cerculețul roșu îl tăiem în două și astfel obținem aripile pe care le 
lipim pe lateral, facem buline negre cu carioca pe aripi, capul și piciorușele 

6. Desenăm soarelui o față zâmbitoare și scriem 1 Martie cu carioca. 
Elevii lucrează simultan cu învățătoarea pentru confecționarea felicitării-mărțișor. 

La sfârșit, le explic cum trebuie dăruită și ce anume trebuie spus. 
Se ascultă în încheiere Cântecul Mărțișorului: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nFT0CgyIP4 

https://www.youtube.com/watch?v=0nFT0CgyIP4
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Din lucrările elevilor: 
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KRISTO VIORICA FLORICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,ZAMBILE PARFUMATE” 

CLASA/GRUPA: MIXTĂ - LIMBA ROMÂNĂ 

CADRU DIDACTIC: KRISTO VIORICA FLORICA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Pentru a sărbători cea mai importantă persoană din viața noastră așa cum se cuvine, ne-am 

gândit să îi oferim în dar niște zambile parfumate pe care le-am confecționat cu tot dragul din lume 
după cum se poate vedea în imaginile de mai jos. 
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KULCSÁR GRETA- RENÁTA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ziua Internațională a Femeii 
GRUPA: mare - “Grupa Piticilor” 
CADRU DIDACTIC: Kulcsár Greta- Renáta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul teoretic “Petőfi Sándor” Săcueni, Grădinița cu Program Normal Nr. 3. 
Ciocaia 
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic- Creativ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a fost desfășurată în săptămâna 1-5. martie 2021. Copiii au creat lucrări minunate 
pentru mămicile lor. 

Pentru că se apropie Ziua Internațională a Femeii, am pregătit niște activități pentru copii. La 
prima activitate, am prezentat semnificația zilei internaționale a femeilor pe înțelesul copiilor și am 
creat niște cadouri foarte frumoase. Am explicat că Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită 
anual la data de 8 Martie, când sărbătorim fetițele, mamele, bunicile, străbunicile, adică toți femeii. 
De aceea este o zi internațională pentru că este sărbătorită în toată lumea. 8 Martie este ziua, în care  
o surprindem pe mama, sora, bunica, străbunica, sau prietena cu diferite cadouri. În zilele noastre,  
băieții, bărbații sunt cei care cumpără flori și ciocolată pentru femei, dar și noi putem să le 
surprindem pe mămicile noastre cu frumoase cadouri, care sunt făcute de noi, acesta fiind un mod în  
care putem ne exprimăm dragostea noastră. 

În timpul activității următoare, am adus chitara și am învățat împreună un cântec scurt și 
frumos. Titlul cântecului pe care am învățat-o este: „E ziua ta, mămico!” 

 
După multe activități în cadrul cărora copiii au învățat multe lucruri despre ziua femeii, am 

conceput niște activități artistico- plastice în legătură cu ceea ce am învățat. Pentru aceasta am avut 
nevoie de: lipici, hârtie colorată (roșie, roz, verde, albă, portocalie, galbenă, albastră), foarfecă, 
creion, plastilină, bețișoare frigărui și hârtie creponată (verde). Copii au realizat lucrări foarte 
frumoase. 
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LĂTĂREȚU VIOLETA CECILIA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CUVÂNT MAGIC 
CLASA: a III-a B 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Lătărețu Violeta Cecilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 112- București 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Ziua Internațională a femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora 
atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și lupta 

împotriva discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. a 
sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 . 
SCOPUL : 

- creșterea gradului de conștientizare a importanței zilei de 8 Martie; 
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin citirea unor texte creative cu titlul “Mama”, 
recitarea unor poezii  sau realizarea unor lucrări practice. 

GRUP ȚINTĂ: elevii clasei a III-a B de la Şcoala Gimnaziala Nr.112, București 
LOCUL DE DESFĂSURARE: sala de clasă 
RESURSE MATERIALE: 

- filme didactice, ppt-uri; 
- poezii, cântece; 

Resurse: 

• materiale: imagini, creioane colorate, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, foarfecă, PC, 
Quilling, licheni 

• umane: elevii, profesori 

• procedurale: lectura, audiția, observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, 
demonstraţia, exerciţiul, problematizarea 

• forme de organizare: frontal, individual 
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
- urmărirea unui material realizat cu ajutorul imaginilor cu tema,, Vestitorii primăverii”  și ,,Mama” 
-ascultarea unor cântece; 
- citirea textelor realizate de elevi; 
- recitarea unor poezii; 
- realizarea unor produse precum: mărțișoare, felicitări, Tablouri din quilling, Ghiocei 
Desfășurarea activităților: 

Atelier 1 -confecționare de mărțișoare; 
- urmărirea unui material dedicat zilei de 1 Martie; 
- discutăm pe baza materialului; 
- realizează o lucrare plastică(colaj), la alegere dedicată acestei zile; 
Atelier 2- Ziua mamei; 
- urmărirea unui material dedicat zilei de 8Martie; 
- discutăm pe baza materialului; 
-citirea textelor creative 
- realizează o lucrare plastică(desen, colaj), la alegere dedicată acestei zile; 
- expunem lucrările realizate; 
- alegem cele mai frumoase lucrări; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Violen%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
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Lucrările premiate 
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA: I C- BUFNIȚELE EXPLORATOARE 
CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DARURI PENTRU FIINȚA CEA MAI DRAGĂ 

 
MAMA, alăturare magică de sunete, ființă de lumină care alină, care poate să mute munții, 

pentru "sufletul ei", copilul, care simte, dincolo de cuvinte, bucuria dar și suferința, care rămâne 
conectată cu el, fărâmă din trupul ei, toată viața, indiferent de distanță, vârstă, conjunctură. 

Mama este prima noastră legătură cu această lume, ființa cea mai iubită și îndrăgită de pe 
Pământ de către copiii ei, pe care îi iubește necondiționat și le poartă grija neîncetat și fără a aștepta 
ceva în schimb. Odată cu venirea lunii Martie cu ale sale mărțișoare, cu Ziua Internațională a Femeii, 
ne-am gândit să oferim mămicilor cadouri create cu iubire de către copii. Astfel, am confecționat 
mărțișoare pe care copiii le-au oferit mamelor cu ocazia zilei de 1 Martie, iar cu ocazia zilei de 8 
Martie au dăruit un tablou inspirat din picturile lui Vasili Kandinski și felicitări cu mesaje de iubire. 
Materialele folosite au fost cartonul, mandalele, foile de pictură, acuarelele, șnururile alb-roșii 
specifice mărțișorului, creioanele colorate, cariocile, foarfecile și lipiciul. Copiii au lucrat cu mare drag 
mărțișoare norocoase, felicitări pentru mămici, tablouri cu inimioare. Creațiile obținute au dat 
dovadă de multă creativitate, simț artistic și au fost foarte apreciate de mamele micilor artiști. 

Răsplata a fost pe măsura efortului lor depus cu mare drag pentru ființele cele mai dragi lor, 

MAMELE. 
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LAZĂU FLORINA MARIANA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Dar pentru mama 
CLASA/GRUPA: a III a 

CADRU DIDACTIC: Lazău Florina Mariana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic nr.1 Șuncuiuș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

 
“Cum ați putea voi bănui cate lumi mișuna într-o raăa de soare, câte lupte se dau într-o gaură 
de furnici, câte dureri ascunde o inima de mamă trudită și câte daruri se pot naște într-un suflet 
de copil!” 

 
Panait Istrati 

 
Perioada de desfășurare: 01-05 martie 2021 
Obiective: 

 
- Cultivarea sensibilității artistice, a gustului estetic și manifestarea interesului pentru artă. 
- Stimularea imaginației elevilor în scopul realizării unor lucrări originale și expressive de 

decor, utilizând elemente ale limbajului plastic cunoscute. 
 
 

Pentru că nimic din lumea aceasta nu prețuiește în inima unui copil mai mult decât MAMA 
lui, un cuvânt atât de simplu și totuși cu atât de multă încărcătură emoțională, ce atârnă atât de mult 
în balanța sufletului, a vieții însăși; cinstită cu ardoare și dragoste cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Pentru a marca această sărbătoare a primăverii, împreună cu elevii mei, am pus la cale acest 
proiect special, în care elevii vor realize pentru mamele lor ”un dar” special. 

În cadrul acestei activități, elevii au avut posibilitatea să-și exprime priceperea și 
îndemânarea, împletite cu bucuria și dorința de a realiza un dar minunat pentru cea mai dragă ființă 
din viața lor – mama. 

Pentru realizarea activității, elevii au avut la dispoziție următoarele materiale: hârtie 
reciclabilă (reviste ți ziare), borcane, bețe din lemn, hârtie creponată, fârtie colorată (pentru flori), 
lipici, foarfecă, nasturi colorați, ață, carton pentru diplomă, alte obiecte de decor. 

Astfel, prin îmbinarea mai multor de tehnici de lucru cu hârtia, extreme de agreate de copii, 
au reușit să creeze vaze/coșulețe (fiecare după preferința proprie) umplute cu flori din hârtie 
colorată și câte o diplomă ”pentru cea mai bună mamă din lume”. 

La finalul activității, analizându-și fiecare munca, rezultatul a fost o încântătoare pentru micii 
artiști, iar bucuria mamelor (urmare a feedback-ului primit) a fost pe măsura entuziasmului creator, 
pentru că ” fiecare copil este un artist. Problema este cum va rămâne un artist și după ce va crește, 
spunea Pablo Picasso”. 
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LEONTE MIHAELA 
 

Tema activității: Mama, ființa divină 
Clasa: a III-a B, 26 elevi 
Cadrul didactic: Prof. înv. primar Leonte Mihaela 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 49, sector 2, București 
Desfășurarea activității: 
Argument: Mama -ființa divină ce are darul de a-ți oferi viață, creație dumnezeiască ce îți face viața 
dulce și frumoasă, izvor de dragoste, blândețe și căldură. Ea este sursa de apă, aer, hrană, și lumină, 
patrie în orice colț al lumii. Este fluturele ce nu se orpește din zbor niciodată, căutând tot ceea ce noi 
avem nevoie, raza de soare ce ne încălzește, candela aprinsă ce se roagă penru noi. Luna martie este 
o lună cu multe sărbători ale primăverii și ale iubirii: 1 Martie- Ziua mărțișorului, 8 Martie, Ziua 

Internațională a Femeii. 
Competențe generale: 
-Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

-Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
-Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate 
Competențe specifice: 
-Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de 

sprijin 
-Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei 
- Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual 
-Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, 
ceramică, sticlă etc.) 
-Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice 
-Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Activitatea desfășurată 

 
Data 

 
Locul 

1. Descrierea unei persoane- mama 1 Martie acasă 

2. Mărțișoare 5 martie acasă 

3. Felicitare pentru mama 8 martie Sala de clasă 

 

Din data de 22 februarie am fost 2 săptămâni în online până la data de 8 Martie, de aceea, 
mare parte din lucrările copiilor sunt realizate de ei singuri, acasă. 

La Limba și Literatura Română am ajuns la descrierea unei persoane și împreună cu copiii am 
hotărât că cea mai potrivită persoană pentru această temă este cea mai apropiată și dragă ființă din 
viața noastră. 

Duță Ana/ Antea Natalia 
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Pentru a marca cu fast sărbătoarea Mărțișorului și Ziua Internațională a Femeii, le-am prezentat mai 
multe idei de realizare a unor mărțișoare și a unor felicitări iar copiii au avut de realizat câte un 
obiect din fiecare, dar puteau să execute și o idee proprie. Au obținut niște mici lucrări de artă, 

realizate de către: Lazăr Radu Andrei, Mihu Elena, Cuziac Ana și Zănogeanu Dan. 
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LINTESCU MIHAELA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: mare 

CADRU DIDACTIC: LINTESCU MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP ARIPI DESCHISE- PITEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia sărbătorii 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. Atmosfera a fost relaxantă, pe un fond muzical tematic, plǎcut, cu cântece pentru copii, 
interpretate de copii. 

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. 
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LUCA DANA ALINA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:” Din inimă, pentru mama mea!”-Felicitări  și desene 
CLASA/GRUPA: a II-a 

CADRU DIDACTIC: Luca Dana Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Simion Balint”, Copăceni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
„Mama”, este cuvântul cel mai des folosit dintre toate cuvintele limbii române. Este un 

cuvânt memorabil , care aduce bucurie pe fețele celor care îl pronunță. Cu duioșia ei, orice mama 
așteaptă parcă, de fiecare dată, un cadou mic, de la prețiosul său copil. Așa că , ne-am gândit să le 
oferim mămicilor cu ocazia zilei de 8 Martie câte o felicitare și niște desene specifice acestei zile. 

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. 

 
Nu a existat un singur câstigător, ci toți elevii clasei au primit Premiul I, pentru că ,fiecare 

lucrare a fost unică în felul ei. 
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MANEA CRISTINA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Flori pentru mama” 
CLASA/GRUPA: Mică nr 3 

CADRU DIDACTIC: prof.Manea Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradiniţa cu program prelungit nr 39 Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Trezirea interesului preşcolarilor se va realiza prin elementul surpriză –florea - pe care copiii 

o vor analiza şi o vor mirosi. Discut cu copiii despre importanţa florilor ,frumuseţea lor şi despre 
culorile pe care le pot avea florile.De asemenea voi discuta cu ei despre ziua Mamei ,ziua de 8 
Martie, una din cele mai importante zile din an.Voi iniţia o conversaţie despre mămicile lor,cu ce se 
ocupă şi ce apreciază ei cel mai mult la mamele lor. 

La centrul Ştiinţă aceştia vor prima fişa de lucru pregătită pentru ei şi explicaţiile aferente 
fişei. 

Martie. 

 
Copiii vor fi îndrumaţi şi ajutaţi acolo unde este cazul în realizarea fişei de lucru. 
La sfârşitul zilei copiii,vor primi o floare pe care o vor dărui mămicilor cu ocazia zilei de 8 

 
 
 
 

 

FIȘĂ DE LUCRU 
 

1. Colorează florile care sunt în afara cercului. 
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2. Încercuiește floarea roșie. Spune ce culori au celelalte flori. 

 
 

 
3. Unește fiecare floare cu umbra ei. 
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MAGDA COSMINA 
 

 

FIȘĂ DE PROIECT 
 

,,Mama , cel dintâi cuvânt ,, 
 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE : 

 

 
Preșcolarii grupei mijlocii ,, Peștișorii ,, , au memorat și recitat versurile poeziei –De ziua mamei - , 

după care au rezolvat o fisă de lucru și i-au pregătit mamei o surpriză – o felicitare . 
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DATA…………………………….. NUMELE…………………………….. 
 

FIȘĂ DE LUCRU 
 

,, La mulți ani , mămica mea !,, 
 
 
 

Privește desenele și spune ce reprezintă fiecare . 
 

Încercuiește desenul care ar purtea fi cadoul ce ai vrea să îl dăruiești mamei . 

Colorează buchetul de flori , cadou pentru mama . 
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MANOLACHE VERONICA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:,, MAMA- cel dintâi cuvânt” 
CLASA/GRUPA: Clasa - l- A 

CADRU DIDACTIC: MANOLACHE VERONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI 

 
Argument 

 
Proiectul educaţional ,, MAMA- cel dintâi cuvânt ’’, se va desfăşura în perioada 1- 8 martie şi 

urmăreste dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect în rândul copiilor de vârstă școlară 
mică, faţă de fiinţa cea mai importantă care le-a dat viaţă și cea mai iubită, ,,MAMA’’. 

 

Activitățile din cadrul proiectului vizează valorificarea potenţialului artistic şi creativ al 
copiilor prin realizarea unor creații artistico-plastice şi practice, stimularea curiozității şi a 
interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă ziua mamei. 

 
 
 

OBIECTIVE: 
-Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Martie/ 8 Martie; 
-Să înveţe cântece despre fiinţa cea mai dragă; 
-Să recite poezii dedicate mamei; 

-Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări; 
-Să realizeze o expoziţie cu lucrările realizate. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

1 Martie- ,,Un mărțișor pentru mama”- confecționarea de mărțișoare 

8 Martie – ,,Gânduri pentru mama”: -felicitări pentru mămici 
-Scrisoare pentru mama mea 
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MAMA 
 

 
1. Citește și colorează cu roșu litera inițială la fiecare vers. Ce cuvânt citim pe verticală? 

Multe eu aș vrea să-ți scriu 

Acum, dar încă nu știu. 

Mamă , eu mult te iubesc! 

Astăzi flori îți dăruiesc! 

2. Scrie în inimioare însușirile mamei ( iubitoare, grijulie, răbdătoare, atentă, blândă): 
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3. Completează propozițiile următoare cu gânduri pentru mama: 
 

Îmi place când tu ................................................................................................................. 
 

Îmi amintesc mereu ........................................................................................................... 
 

Te rog să mă ierți pentru că .......................................................................................... 
 

Aș vrea să ......................................................................................................................... 
 

Mă simt trist când ............................................................................................................. 
 

Îți promit că ......................................................................................................................... 
 

De 8  Martie îți doresc ....................................................................................................... ! 
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MANOLE JOIȚA 
 
 

,,Fericirea unei mame este asemenea unei raze: îți  luminează viitorul, dar îți reflectă și 
trecutul sub forma amintirilor plăcute.” 

 

HONORE DE BALZAC 
 

Prof. înv. primar, Manole Joița 

Denumirea activității: Mami, te ador! 

Clasa a IV-a A 

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău 
 

Scop: Dezvoltarea sentimentului de dragoste, de admirație, respect și apreciere pentru cea mai dragă 
ființă, mama. 

 

Desfășurarea activității 
 

Într-o atmosferă de sărbătoare, pe un fond muzical adecvat temei, elevii au fost invitați să 
spună ce reprezintă pentru ei mama.(Răspunsuri primite: ,,dulcea sărutare”, ,,zâna fermecată”, 
,,cântec vesel”, ,, curcubeu pe ape”, ,,îngerul de aproape”, ,,fericirea pe pământ”, ,,flacără arzând”,...) 

 

Aceștia și-au exprimat dragostea pentru mamă cum au crezut ei mai bine, realizând: felicitări, 
texte creative, poezioare, cvintete, desene și inimioare. 

 

Pe tot parcursul activității, elevii au fost îndrumați, apreciați și recompensați cu diplome. 
 

,, Inima unei mame este refugiul oricărui copil.” 
 

Henry Ward Beecher 
 

 
,, Nicio limbă nu poate exprima puterea, curajul și frumusețea pe care le vedem în dragostea 
mamei.” 

 

Edwin Hubbell Chapin 
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Felicitări! 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

221 

 

 

 

 

MĂRCUȚ ANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”COPACUL IUBIRII” 
GRUPA: MIJLOCIE ”A” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV.PREȘC.MĂRCUȚ ANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU”-G.P.P.NR.44 ORADEA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 
 

Activitatea a debutat cu o poveste, ”Cel mai frumos dar” de Mihnea Moisescu, apoi au 
participat activ la discuțiile referitoare la conținutul poveștii. 

Dorind și ei să ofere mamei lor cel mai frumos dar, preșcolarii și-au căutat locul la măsuțe 
unde au avut ca sarcină să picteze un copac plin cu inimioare pentru mămicile lor. 

După ce ne-am familiarizat cu materialele expuse, am început activitatea cu prezentarea 
modelului și am purtat discuții referitoare la semnificația inimioarelor din copacul iubirii. 

Fiecare inimioară am prezentat-o ca pe o faptă bună prin care ne putem arăta iubirea față de 
mama.  

Copiii au pictat cu mare drag ”Copacul iubirii”. 
Această minunată activitate s-a încheiat cu audiția cântecelului „De ziua ta mămico!” 

VESELIE…BUCURIE…MULȚUMIRE…HĂRNICIE…. acestea au fost cuvintele care au caracterizat 
activitatea dedicată acestei sărbători de primăvară ”Ziua Mamei” 
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MARIANA-DANA BULIGA  

,,MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT" 
 

FIȘA PROIECTULUI 
 

Prof. Mariana-Dana Buliga, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu" Lespezi, Jud. Bacău 
 

1. Mesajul propunătorului: 
Eu cred că mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni 

clopotelor în onoarea nașterii noastre... Mai cred 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... 

Am liniștea că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața, știm că 
deasupra acestei furtuni, avem mereu prezentă dragostea lor, a mamelor noastre... Am convingerea 
că, nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu pământul, decât legătura  
prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului său, că dragostea de mamă este  
pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată...și când copiii săi au mai mare nevoie de ea, 
dragostea mamei strălucește... Am credința că, în ceruri, îngerii șoptind unul altuia nu pot să 
găsească printre cuvintele lor de dragoste, niciunul atât de drăgăstos ca cel al mamei și de aceea, 
cuvântul pe care l-am rostit noi, pentru prima dată, a fost: MAMA! 

De aceea, cât de mult te iubim nu putem niciodată să spunem, pentru că e mai mult decât ar  
încăpea vreodată în cuvinte și ziua de azi înseamnă mai mult decat o zi fericită: înseamnă că te iubim 
pe tine, MAMĂ, întâi de toate, apoi că-ți mulțumim pentru ceea ce faci, înseamnă că reprezinți totul 
pentru noi și că ne onorezi. Dar cel mai important lucru dintre toate este că ne gândim la fericirea ta,  
MAMĂ, în această zi, cu bucurie și dragoste! 

2. Obiectivele proiectului: 
 

• să cunoasca originile Zilei Mamei și s-o integreze în contextul celorlalte Legende ale 
primăverii ; 

• să cunoasca maxime și cugetări despre mama create de-a lungul timpului; 

• să memoreze, să creeze și să recite expresiv poezii cu și despre mama; 

• să realizeze desene sau colaje prin care să oglindească chipul mamei sau aspecte legate de 
aceasta și să organizeze cu ele o expoziție omagială, dar și felicitări, mărțișoare și mici daruri  
pentru mame, cadre didactice și bunici ; 

• să compună texte în versuri sau proză despre mama ; 
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MARIN IONELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Mama, cel dintâi cuvânt” 

CLASA/GRUPA: Grupa mare 

CADRU DIDACTIC: Educatoare Marin Ionela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu program prelungit “Magic Years” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Domeniul Estetic si Creativ – “Daruri dragi pentru mama mea!” 

 
1.”Felicitare cu multă iubire” - lipire . 
2.”Obiecte îndrăgite” – tehnica șervețelului. 
3.” În semn de mulțumire”- Pictură pe lemn. 

4.”Buchețel pentru mami” – Asamblare și lipire 
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MARIN IRINA 
GPP,,KINDER STRUMFF,, , PITESTI/ARGES 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mărțișor pentru Mama !,, 
CLASA/GRUPA: Grupa mare ,,Strumffii veseli ,, 
CADRU DIDACTIC: Marin Irina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP,,Kinder Strumff,, , Pitești , Argeș 

 
Domeniul experențial : D.O.S. – Activitate practică 

Mijloc de realizare : asamblare , lipire . 
Scopul : consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unui mărțișor pentru 

mama . 
Obiective operaționale : 
O1 : să numească materialele distribuite pe măsuțe ; 
O2: să mânuiască corect instrumentele și materialele puse la dispoziție ; 
O3: să lipească în ordinea corectă în vederea realizării mărțișorului ; 
O4: să lucreze ordonat și îngrijit . 
Metode și procedee :conversația , explicația ,demonstrația , exercițiul. 
Mijloace de învățământ : modelul educatoarei , carton alb / colorat , buburuze ,flori/fluturi/trifoi cu 
patru foi din carton colorat ,șnur , lipici , carioci . 
Durata : 25-30 minute 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea se desfășoară cu ocazia zilei de 1 Martie . 
Educatoare poartă o mică discuție cu preșcolarii despre sărbătoarea mărțișorului și apoi le spune 

ca vor realiza împreună un mărțișor pentru a-l dărui mămicilor .Se prezentă materialele pe care le 
vom folosi în realizarea mărțișorului: carton colorat, buburuze , flori, fluturi și trifoi cu patru foi 
obținuțe cu ajutorul unor perforatoare ,șnur de mărțișor , lipici si carioci ; voi face un model pentru 
a vedea etapele de realizare a mărțișorului . 

Preșcolarii primesc materialele , îi rog să le observe și apoi să le denumească. 
Înainte de a incepe activitatea de lipire facem exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mainii (  
bătăi din palme , morișca ,închidem și deschidem pumnii, rotim pumnii,etc ), apoi exerciții însoțite de  
versuri . 

Copiii vor incepe să lucreze , respectând ordinea etapelor de lucru : lipesc cartonul alb pliat de  
cartonul roșu decupat în forma unei jumătăți de floare , apoi vor lipii trifoiul pe partea din față , peste 
el lipesc buburuza și șnurul de mărțișor , apoi vor lipii florile si fluturii din carton colorat în interiorul 
mărțișorului . La final , cu ajutorul unei carioci vor scrie : 1 MARTIE . 

După finalizarea lucrărilor , fiecare copil își va analiza mărțișorul realizat : dacă e asamblat corect , 
dacă a lipit îngrijit . Se fac aprecieri generale și individuale asupra activității copiilor și asupra 
produselor activității și incheiem activitatea cu cântecul ,, Mărțișoare,mărțișoare ,, . 
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MARTIN AMELIA ANDREIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: CADOURI PENTRU MAMA 
CLASA / GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: MARTIN AMELIA ANDREIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Frumușeni Arad 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
Scopul activitâții : Consolidarea și verificarea cunoștințelor unor deprinderi specifice activităților 

artistico – plastice. 
Centrul de interes:Artă 

Subiectul activității: „Mărgele pentru mama” 

Mijloc de realizare:înșiruire 

Obiective operaționale: 

-să înșiruie pastele colorate pe firul de plastic 
-să ducă la bun sfârșit sarcina de lucru,realizând mărgelele 

 

Metode și procedee:explicația,exercițiul,demonstrația 
Material didactic:fire de plastic,paste colorate. 
Desfășurarea activității:Arăt copiilor un model pe care vor trebui să îl realizeze și le spun că acesta va  
fi cadoul lor pentru mama. Le explic tehnica de lucru si le spun cate margele vor avea de înșiruit și 
câte din fiecare culoare. 

 
Înainte de începerea activității copiii vor efectua câteva mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinii: ‘’ Mâna me e ca o floare/Numâră doar cinci petale/Și cu ea mă joc/Floare-boboc-poc ’’ 
 

Fiecare copil primește câte un bol cu paste colorate și un fir de plastic. Ei înșiruie pastele pe fir pentru 
a realiza mărgelele pentru mama.La sfârșitul activității voi face aprecieri verbale asupra , executarii 
corecte a tehnicilor de lucru și asupra acurateții lucrărilor. 

Pentru a dezvolta copiilor abilitățile de interevaluare câțiva copii vor nominaliza aranjamentele 
care li se par cele mai frumoase,motivându-și alegerea. 
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MARTINEAC DELIA 
 

 
FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama cel dintâi cuvânt 
CADRU DIDACTIC: Prof. Martineac Delia 
BENEFICIARI : elevii clasei a V-a B 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Șerbăuți, com. Șerbăuți, jud. Suceava 
LOCALITATEA: Șerbăuți 
JUDEȚUL: Suceava 
MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: în formă fizică la școală 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
ARGUMENT: 

Adunarea Generală a ONU a adoptat, în anul 1977, printr-o rezoluție, Ziua Internațională a 
Femeii. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul 
internațional al femeii. 

În fiecare an pe data de 8 martie este sărbătorită Ziua Internațională a Femeii, pentru a 
celebra 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. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Valorificarea și prezentarea materialelor lucrate de elevilor având în centrul atenției 

sărbătorirea tuturor mamelor cu evidențierea importanței zilei de 8 martie. 
OBIECTIVE GENERALE ALE PROIECTULUI: 

❖ Să cunoască semnificaţia zilei de 8 martie – Ziua internațională a femeii; 
❖ Să aprecieze mai mult eforturile mamelor; 

❖ Să înţeleagă importanţa acestui eveniment; 
❖ Să recite poezii cu tematica activității 
❖ Să-și dezvolte aptitudinile şi înclinaţiile artistice. 
GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a V-a B 
Modul de desfășurare : forma fizică la școală 
Data desfășurării: 8 martie 2021 
METODE DE EVALUARE: 

• expunerea lucrărilor în sala de clasă 

• postarea lucrărilor realizate de elevi pe platforma scolii 
 

MATERIALE, RESURSE: 
Resurse umane: 

• elevii clasei - a V- a 
Resurse materiale: laptop, smartphone, tablete, desene si lucrari realizate de elevi 

foi colorate, culori tempera, fotografii ale elevilor 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

- stimularea interesului elevilor pentru activitățile extracuriculare; 
- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje și desene expuse in scoala si postate în mediul 
on-line pe platforma educationala a școlii. 

 
EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor; compuneri 
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REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI: 
Proiectul va contribui la amplificarea iubirii si creșterea aprecierii elevilor față de mamele lor, 
cultivarea respectului fața de acestea și cunoaşterea semnificaţiei zilei de 8 martie. 
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MEȘNIȚĂ IULIANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ZIUA MAMEI – SCUMPĂ MAMĂ, TE IUBESC 
CLASA: PREGĂTITOARE ȘI CLASA a II-a 

CADRU DIDACTIC: MEȘNIȚĂ IULIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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. 

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

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprimă ziua 
mamei. 

OBIECTIVE 
1. Promovarea, cunoaşterea şi păstrarea semnificaţiei mărţişorului şi 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 
semnificatiei mărţişorului şi  Zilei Internaţionale a Femeii; 

 
Activitatea s-a desfăşurat în perioada 1 – 8 martie cu ocazia aniversării fiinţei celei mai dragi 

şi mai iubite, mama. Activitatea a debutat cu o prezentare a semnificaţiei zilelor de 1 şi   8 martie, 
care i-a făcut pe elevi să înţeleagă mai bine rolul mărţişorului şi săbătoarea zilei de 8 martie. S-a 
procedat apoi la confecţionarea buchetului cu flori pentru mămici, bunici, mătuşi şi orice altă femeie 
importantă din viaţa copiilor. 
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MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
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MICLOI EMILIA MIHAELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: CLASA I 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; 

• 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 PĂPUȘI -MĂRTISOARE SI O FELICITARE PENTRU 
MAMA 

 

8 Martie este recunoscută în întreaga 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 începe cu asigurarea materialelor necesare și introducerea în atmosfera de sărbătoare:  
pregatirea materialelor de lucru ( fire colorate albe și roșii, carton, hartie glasata, hartie creponata,  
lipici, foarfeca, sabloane). 

 

Copiii au intonat la începutul orei un cântecel de primăvară.Am prezentat unui material 
power point despre semnele primăverii. 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. 

 

Pentru realizarea păpușii –mărțisor, le explic copiilor care sunt pașii ce trebuie parcurs și le 
prezint un filmulet. Elevii sunt supravegheaţi şi îndrumaţi cu explicaţii individuale, dar şi frontale. Se  
urmăreşte îndeaproape modul în care ei lucrează, acurateţea lucrării. 

 

De asemenea, aceștia au completat felicitări pentru mămicile lor, după ce în prealabil au 
pictat si colorat. 
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MIHAI ANAMARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Mamă, te iubesc!” 
GRUPA: mare “Piticii veseli” 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. preşcolar Mihai Anamaria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa PP nr. 9, Iaşi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Pentru fiecare dintre noi “ziua mamei” este una specială, de aceea am respectat tradiţia şi 

am desfăşurat la grupă mai multe activităţi educative şi de creaţie în cinstea mamelor. 
În aceste zile de început de primăvară, copiii din grupa mare au confecţionat cu mult drag 

mărţişoare, felicitări, tablouri, mici daruri pentru a fi oferite mămicilor de ziua lor. Tehnicile folosite 
în realizarea lucrărilor au fost diverse, preşcolarii dovedind pricepere, îndemânare şi creativitate. 

Printr-un scurt mesaj video, ziua de 8 martie le-a oferit copiilor prilejul potrivit pentru a le 
mulţumi din suflet mămicilor pentru că le-au dat viaţă, pentru că îi îngrijesc în fiecare zi şi le îndrumă 
paşii pe drumul cel bun. 

Copiii au participat cu interes la activităţi, iar mămicile au fost foarte încântate de realizările 
propriilor copii. 

Mai presus de cuvinte, sunt imaginile care ilustrează entuziasmul copiilor în realizarea 
lucrărilor precum şi produsele muncii lor. 
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MIHALCA LOREDANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: DIN SUFLET PENTRU TINE, MAMĂ DRAGĂ, PRIMĂVARĂ A SUFETULUI 
MEU 
CLASA/GRUPA: A VI-A 

CADRU DIDACTIC: MIHALCA LOREDANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRDANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

   Motto: “ Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi cunoștințe, în 
brațele ei începem a judeca binele de rău; în brațele ei petrecem toată pruncia și copilăria noastră; 
în faptele ei începem și noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viața viitoare; într-un cuvânt , drumul 
pe care ni-l apucăm în această viață își are începutul în cele dintâi și fragede pasuri pe care mama ne 
îndreaptă și care, ghemul cuvântării și al judecății noastre, mama începe a ni-l desfășura” 

I. HELIADE RĂDULESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRDANI, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

COORDONATOR DE PROIECT 
Profesor:MIHALCA LOREDANA 
SCOPUL PROIECTULUI : 

• Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la primăvară, simbolul mărțișorului, ziua 
internațională a femeii, respectiv a mamei; 

• Dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mamă; 
• Stimularea creativitatii si a potentialului artistic al elevilor din clasa a VI-a ; 
• Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
• Să conștientizeze însușirile specifice anotimpului primăvara;; 
• Sa cunoasca semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie; 
• Sa realizeze lucrări/felicitări, mărțișoare prin care sa oglindeasca dragostea pentru mama 
si sa organizeze cu ele o expozitie omagiala,  pentru mame, cadre didactice si bunici ; 
Elevii au adunat și prezentat materiale referitoare la semnificația mărțișorului, a zilei de 8 Martie 
precum și legende specifice începutului de primăvară. Au confecționat marțisoare și au realizat 
felicitări în care au scris mesaje pentru mame și bunici. 
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MILEA MIOARA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: a IV-a 
CADRU DIDACTIC: MILEA MIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Mărunțișu 
ARGUMENT: 

Proiectul a fost declanşat printr-o discuţie începută de către elevi și învățătoare, când unul 
dintre ei a adus la școală un buchet de flori de primăvară. Spunându-le că ghiocelul este vestitorul 
primăverii unii elevii și-au amintit că mămicile își vor serba ziua (,,Ziua Mamei”) şi au spus că vor să 
confecționeze ceva pentru ele. Copiii și-au manifestat dorința de a afla cât mai multe lucruri despre 
mama, ființa cea mai dragă. 

Răspunzând interesului elevilor în privinţa zilei de 8 Martie, am planificat activitatea 
,,Mama, cel dintâi cuvânt”. 

Scopul: 
• informarea elevilor despre semnificația zilei de 8 Martie 

Obiectivele: 
➢ să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 
➢ să cunoască flori de primăvară; 

➢ să realizeze o broșă din hartie, folosind tehnica quilling; 
➢ să recite poezii despre mama; 
➢ să participe afectiv la activitate. 

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

Descrierea activităţii : 
Doamna învatatoare le prezintă elevilor informații despre însemnătatea zilei de 8 Martie.  

Se prezintă elevilor materialele cu care vor lucra și modul de lucru, explicându-se fiecare etapă 
în parte. 

La cererea învățătoarei elevii numesc instrumentele de care au nevoie pentru a realiza 
lucrarea și de asemenea prezintă și ei pașii pe care trebuie să-i urmeze în realizarea lucrării. 
Elevii lucrează cu plăcere deoarece produsul finit va fi oferit cadou mamelor. 

În încheierea activității elevii vor recita poezii dedicate mamelor. De asemenea elevii vor 
cânta cântece dedicate acestei zile. 

Evaluare: 
Se verifică cât de bine au lucrat elevii. La analizarea lucrărilor se va ține cont cât de bine au 

realizat petalele florii și cât de bine au lipit.. 
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MITROIU ELENA-LUCIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: PENTRU TINE, MAMA! 
CLASA: a IV-a B 

CADRU DIDACTIC: Mitroiu Elena-Lucia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 112, Sector 3, București 

 
ARGUMENT 

Primăvara, anotimpul renașterii naturii, al culorilor și bucuriei, întinde vălul de flori şi ne 
strecoară în suflete bucuria de a trăi, deschide porţile cu luna martie, lună dedicată unicelor fiinţe 
fără de care această imensă bucurie ar fi umbrită. Multe minuni sunt în Univers, multe minuni se vor 
mai naşte, dar capodoperă a Creaţiei este tot inima unei mame. Dragostea ei este infinită oriunde s- 
ar afla: aici, acolo și dincolo de viață… 

După lunga iarnă, sentimentele pozitive înmuguresc în sufletele tuturor. Primăvara, anotimp 
preferat de copii, nu numai datorită frumuseții acesteia ci și datorită bogăției sărbătorilor: 1 martie, 8  
martie, Ziua Pădurii, Ziua Mediului, Ziua Poliției Rutiere, Paștele, Ziua Europei ș.a. 

Aşa cum mugurii copacilor înfloresc primăvara, ne dorim ca sufletele copiilor să înflorească și 
să se dezvolte armonios. Este oportun să-i învăţăm să iubească natura, frumosul, să fie mai buni și în 
același timp să-și dezvolte creativitatea, inteligența emoțională și să-și lase imaginația să prindă aripi. 
Subiectele legate de acest anotimp sunt inepuizabile, oferindu-ne o gamă largă ce poate fi 
materializată cu simţ de observaţie, fantezie sau sensibilitate. Este minunat să descoperim această  
bucurie în creaţiile copiilor, iar dascălii lor să redescopere bucuria primăverilor de altă dată. 

În context actual, acest proiect își propune să reprezinte o punte de colaborare între școală- 
familie-comunitate; un pas în plus în promovarea imaginii pozitive a școlii prin activitățile desfășurate  
cu aceste ocazii deosebite. 

 
SCOPUL 

֍ Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al şcolarilor prin intermediul 
activităților artistico-plastice şi literaturii; 
֍ Conştientizarea semnificaţiei zilelor de 1 şi 8 martie; 
֍ Pregătirea unei expoziţii cu desene și produse adecvate sărbătorilor primăverii. 

 
OBIECTIVE 

֍ Implicarea elevilor în organizarea activităţii cu caracter extracurricular; 
֍ Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a confecţiona mărţişoare, felicitări, produse 
pentru 1 Martie şi 8 Martie; 
֍ Stimularea interesului elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea 
primăverii; 
֍ Stimularea imaginaţiei prin realizarea unor desene, mărțișoare, felicitări, închinate mamei; 
֍ Stimularea activităţii în grup; 
֍ Dezvoltarea capacităţii de a recita poezii şi a interpreta cântece dedicate „Zilei 
Internaționale a Femeii”; 

֍ Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor; 
֍ Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de copii; 
֍ Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate. 

 
GRUP ȚINTĂ 

֍ Elevii Clasei a IV-a B, Școala Gimnazială Nr. 112, București, Sector 3; 
֍ Părinții (mame, bunici, s.a.) elevilor. 
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LOCUL DE DESFĂȘURARE 
֍ Sala de clasă, Școala Gimnazială Nr. 112. 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 1 – 5 martie 2021 

RESURSE MATERIALE: 

֍ planşe cu imagini de primăvară; 
֍ planșe pentru 1 și 8 martie; 
֍ cărți, reviste, ilustrații, filme didactice, ppt-uri, poezii, cântece; 
֍ acuarele, pensule, creioane colorate, markere; 
֍ hârtie pentru desen; 
֍ sârmă Cu 0,5-0,75mm, pistol de lipit, bucăți de lemn, pietre, mărgele, paiete; 
֍ carton alb și colorat, lipici, foarfecă; 
֍ hârtie creponată; 
֍ polistiren expandat, ace cu gămalie, cutere; 
֍ casetofon, CD-uri; 
֍ coli, mape, dosare pentru portofolii; 
֍ camera foto; 
֍ videoproiector, etc. 

 
RESURSE UMANE: 

֍ Elevii Clasei a IV-a B, Școala Gimnazială Nr. 112, București, Sector 3; 
֍ Părinții (mame, bunici, s.a.) elevilor. 
֍ Prof. înv. primar Mitroiu Elena-Lucia, Școala Gimnazială Nr. 112, coordonatorul activității. 

SURSE DE FINANȚARE – autofinanțare 

IMPACTUL AŞTEPTAT: 
֍ cunoasterea semnificatiei zilelor de 1 si 8 martie; 
֍ prezentarea programului artistic cât mai expresiv și a produselor realizate; 
֍ organizarea unei expozitii cu lucrarile copiilor. 

 
PRODUSE ACTIVITĂȚII: 

֍ mărțișoare; 
֍ felicitări; 
֍ desene; 
֍ serbarea școlară. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (imagini reprezentative din timpul activităților) 
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MOALE GABRIELA-MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „La mulți ani, mămica mea!” 
CLASA/GRUPA: Grupa mare „Ursuleți” 

CADRU DIDACTIC: Moale Gabriela-Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P. P. „Dumbrava minunată” Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În data de 5 martie 2021, am desfășurat împreună cu copiii de la grupa mare „Ursuleți” o 
activitate practică în cadrul domeniului om și societate intitulată „La mulți ani, mămica mea!”. În  
cadrul acestei activități, copiii au pregătit o mică surpriză pentru mama lor și anume un buchet cu 
flori. 

Fiacre copil a primit următoarele materiale în vederea desfășurării activității: o foaie 
cartonată de culoare verde, flori (primule), lipici, foarfecă. După intuirea materialelor, le-am arătat și 
demonstrat copiilor modul de lucru. Primul pas a constat în îndoirea orizontală a colii de hârtie verde.  
Apoi, cu ajutorul foarfecii, am realizat frunzele/tulpinile din buchetul cu flori. Mai apoi, am rulat coala 
de hârtie si am capsat-o, astfel încât să obținem un buchet. Ultimul pas a fost acela de a lipi florile pe 
buchetul anterior realizat. 

Înainte de a începe să lucreze, copiii și-au încălzit mâinile: „Mâinile eu le-am întins/ 
Pumnișorii i-am închis/ Iar acum îi răsucesc/ Pe masă cu ei ciocănesc./ Degetele le întind/ Cu ele la  
pian cânt./ Pe mâini iute ne spălăm/ De microbi ca să scăpăm./ Iar acum ne scuturăm/ Spor la treabă  
vă urăm!” 

În timp ce copiii au lucrat am oferit sprijin acolo unde a fost necesar, am explicat din nou 
sarcinile copiilor care au avut nevoie și am insistat asupra ideii de a lucra îngrijit și ordonat. De  
asemenea, în timp ce au lucrat copiii au audiat, respectiv au cântat cântece pentru mama. 
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MOMOI LILIANA-MONICA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MĂRȚIȘORUL – SIMBOLUL PRIMĂVERII ’’ 
CLASA/GRUPA: a-V-a /a-VII-a 
CADRU DIDACTIC: Prof. MOMOI LILIANA-MONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZĂBALA, JUD. COVASNA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Primăvara este o reflexie a gândirii sufletului nostru,iar mărțișorul este cea mai de preț floare 

răsărită într-însa. 
Primăvara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt început. An de an, ai 

senzaţia că renaşti o dată 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. Suntem chiar şi numai preţ de o clipă emoţionaţi de mărţişoarele din jurul 
nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim. 

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

Noi ne-am propus să sărbătorim acest eveniment prin activități care să îmbine cât mai armonios 
utilul cu plăcutul,construind produse : felicitări prin tehnici de lucru diferite,mărțisoare ecologice , 
dar și utilizând ca forme de activitate-povestirea, cântece și poezii. 

Activitatea s-a desfășurat pe durata a 2 ore, având următorul program : 
-Lectura/audierea diferitelor variante ale legendei mărţisorului; discuţii, dramatizări, recitare de 

poezie tematică în scopul de a „lega” de sufletul copiilor frumuseţea obiceiurilor de mărţişor şi  
necesitatea de a le păstra şi transmite mai departe pentru conservarea valorilor tradiţiei româneşti. 

 
-Fantezie și îndemânare -confecționare de mărțișoare și felicitări din materiale ecologice. 

 
Sunt frumoase tradiţiile româneşti de mărţişor pe care nu am vrea să le lăsăm să piară! 
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MORARU DANIELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Din inimă pentru mama mea !” 
CLASA/GRUPA: clasa pregatitoare 
CADRU DIDACTIC: Moraru Daniela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” ,Buzău 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Scopul activităţii : 

- Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor artistico- 
plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 
mamei și mărțișorul. 

Obiective propuse: 
1. Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a Femeii; 
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 
semnificatiei mărţişorului si ai Zilei Internationale a Femeii; 
Resursele: 
a) Umane: elevii clasei preg.A , invatator 
b) Materiale: : laptop, prezentare PPt, felicitari, sabloane, perforatoare, coli colorate, diplome pentru 
mama, lipici, foarfece, creioane colorate. 

Descrierea activității: 
Activitatea s-a desfășurat în două zile, 1 martie, respectiv 8 martie. Elevii au primit 

materialele de lucru, după ce s-a discutat in prealabil despre semnificația zilelor de 1 Martie si 8  
Martie. De 1 Martie, elevii au confectionat mărțișoare , după modelul prezentat. De 8 Martie, elevii  
au confecționat buchetele de flori din cartoane colorate, o felicitare si au decorat o diploma pentr  
mama. În timp ce au lucrat , li s-a oferit un fond muzical, cu cântece despre mama. 
Modalități de evaluare a rezultatelor: 

- fotografii; 
- expoziție cu lucrările elevilor. 
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MUREȘAN GABRIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 

CLASA/GRUPA: a II-a B 
CADRU DIDACTIC: MUREȘAN GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Școala Gimnazială Nr. 169 

Argument : 

   “Mama este ființa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită cu nimeni". Cardinalul 
Mermillod 

   “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 activităţilor artistico- 
plastice şi practice 

• stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei. 
 

Obiective : 
In cadrul proiectului, elevii : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Resurse: 

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, aranjament decorativ. 

• 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 de primăvară pentru mama 

• Expoziţie de lucrări 
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NEDELCU CRISTINA IONELA 

Denumirea activitatii: ,, Primăvara ,bine ai revenit……” 
Clasele a-II-a si a-IV-a simultan 
Cadru didactic: prof.inv.primar Nedelcu Cristina Ionela 
Scoala nr.3 Potarnichea jud.Constanta 

 
 

ARGUMENT 
 

Anotimpul primăvara, prin schimbările variate şi ritmice ale naturii, cât şi prin bogăţia de  
elemente specifice activităţii umane, asigură cadrul propice de stimulare a curiozităţii copiilor, de 
incitare la explorare şi exersare. 

Activitatile debutează cu : 
• Activitatea nr. 1 ,,MAMA ,SCUMPA MAMA!’’, desfăşurata în data de 8 martie 2021 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’’; 

• Activitatea nr.2 ,,FLORI DE PRIMĂVARA-COLAJ .Se va purta o discuție despre anotimpul 
primavara și caracteristicile acesteia. 

• -În ce anotimp suntem? 

 -Ce se întâmplă în anotimpul primavara? 

• -Ce culori au florile?; 

• Activitatea nr.3 ,,GHICITORI DESPRE PRIMĂVARA”: 
Am văzut după perdea 

Cum o zâna frumușică 
Iar da viață la grădină … 
Cine-i oare zâna aceea? 
(Primăvara) 
Ghioceii sunt pe câmpuri, 
Rândunelele în crânguri 
Copacii înmuguresc, 
Pe cine vestesc? 
(Primăvara) 
Clopoței mititei 
Albi și frumușei, 
Pe o rămurică 
Foarte subțirica 
În rând așezați, 
Foarte parfumați. 
(Lăcrimioarele) 
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NEMEȘ ANIȘOARA 

 
CADRU DIDACTIC: Nemeș Anișoara 
TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitare de 8 Martie 
CLASA: a II – a B 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „ Avram Iancu” Târnăveni 
DISCIPLINA : Arte Vizuale și Abilități Practice 
ALTE DISCIPLINE IMPLICATE: Comunicare în limba română 

Dezvoltare personală 
Muzică și mișcare 

FORMA DE REALIZARE : integratǎ 
COMPETENȚE GENERALE: 

• Explorarea de mesaje artistice exprimate in limbaj vizual într-o diversitate de context 
familiar; 

• Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare 

diverse. 
COMPETENȚE SPECIFICE: 
✓ Arte vizuale și abilități practice 
1.1 Sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic; 
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor în diverse contexte; 
2.3. Realizarea de produse utile și / sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și 

tehnici accesibile; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate; 
2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile și/ sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin 

efort propriu; 
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârsta, în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 
✓ Dezvoltare personală: 

2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți; 
✓ Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 
2.1. Formularea unor enunțurilor proprii în situații de comunicare; 
2.2. Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază. 
✓ Muzică și mișcare: 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură 
3.1 Manifestarea adecvată pe muzica,sugerată de anumite elemente de limbaj musical. 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

S-a pornit de la interpretarea cântecului „De dragul tău”, apoi, treptat, elevii au fost conduși prin 
întrebări spre conștientizarea semnificației zilei de 8 Martie. Pe rând, fiecare elev şi-a prezentat 
mama şi a argumentat de ce este ea importantă pentru el și totodată și-au exprimat dorința de a-i 
face o surpriză. 
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Următorul pas a constat în anunțarea faptului că ei vor realiza o felicitare cu ocazia zilei de 8 
Martie și au fost amintite elementele componente ale unei felicitări. 

Etapa următoare a activităţii a constat în împărţirea materialelor necesare pentru realizarea 
felicitărilor şi prezentarea tehnicilor de lucru: îndoire, lipire, colorare. Elevii au acordat o atenţie 
deosebită explicării şi demonstrării modului şi etapelor de lucru. Climatul ambiental în timpul 
activităţii a fost unul relaxant şi atractiv. Pe fond muzical copiii au lucrat cu deosebit interes, îngrijit, 
fiecare dorind să-şi demonstreze talentul creativ şi dragostea pentru mama sa într-un mod aparte. 

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 pentru grija ce le-o poartă zi de zi. 
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NICULAE NICOLETA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,POEZII PENTRU MAMA,, 

CLASA a VI a D 

CADRU DIDACTIC: NICULAE NICOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU,, GIURGIU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Elevi ai clasei a VI a D din cadrul Școlii Gimnaziale,,Academician Marin Voiculescu,, Giurgiu, 

au prezentat cu ocazia Zilei internaționale a femeii un colaj de poezii, creație proprie. 
In prezența celorlalti colegi și a profesorului diriginte au recitat creațiile proprii, poezii, elevi 

care au dorit să- și exprime sentimentele față de ființa care le-a dat viață: mama. 
Anul trecut școlar elevii clasei a VI a D au conceput eseuri și au pregatit un program artistic 

dedicat mamelor. A fost un moment emotionant, atât pentru elevi cât și pentru mame. 
Astfel, în anul școlar în curs, au hotarât aniversarea Zilei de 8 martie prin recitarea poeziilor, creație 

proprie. 
Pentru că ,,Mama, cel dintâi cuvânt,,-simpozionul ințiat de SMART MEDIA EDUCATION, 

propune și o ierarhizare, s-a constituit un juriu. Din juriu a făcut parte profesorul diriginte, un 
profesor de limba si literatura româna și elevi cu rezultate foarte bune la limba și literatura româna. 

Criteriile care au condus la departajarea poeziilor recitate de către cei 6 elevi au fost: modul 
în care au recitat, intensitatea mesajului transmis, utilizarea elementelor caracteristice genului liric. 

Elevii au creat poeziile fiind motivați de sentimentele pe care le trăiesc față de ființa care le- 
a dat viață, care le poartă de grijă în permanență și care le stă alături în toate momentele vieții lor. 

Toți elevii clasei au concluzionat: ,,Ca mama nu-I mai scump, nimic pe-acest pamânt!,, 
În urma jurizării poeziilor recitate, s-a obținut următorul clasament: 

 
Locul I - Dinu Alexandra 
Locul II – Ilie Bianca 
Locul III- Netejoru Bianca si Penciu David 
Locul IV- Modoran Alexia 
Locul V –Terkel Andrei 
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NOROCEA GINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Mărţişorul” 

CLASA/GRUPA: Mare “D” 

CADRU DIDACTIC: Norocea Gina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa cu P.N. Slobozia Bradului 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

Cu ocazia zilei de 1 Martie, am realizat o activitate de abilitaţi practice, ȋn cadrul căreia preşcolarii au 
realizat mărţişoare pentru mămici. Am confecționat un coșuleț pe care l-am decorat cu floricele și 
ghiocei. Am explicat modul de lucru, am prezentat câteva lucrări model şi apoi am lucrat ȋmpreună. 
Unde a fost nevoie de ajutor, am oferit cu drag. Am dorit să marcăm ȋntr-un mod relaxant şi plăcut, 
venirea minunatului anotimp, primăvara. 
Preşcolarii au lucrat ȋngrijit şi cu atenție la realizarea frumoaselor mărţişoare. 
Copiii au dăruit mămicilor mărţişoarele confecţionate cu drag. 
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NYIRI EDIT 
TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 
GRUPA: Mică-mijlocie 
CADRU DIDACTIC: NYIRI EDIT 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEORETIC „PETŐFI SÁNDOR”, SĂCUENI, 

GPN NR. 3 CIOCAIA 
Perioada: 01-08.03.2021 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea noastră a început cu o poveste pe care ne-a prezentat-o Zâna Primăverii. 
După o iarnă lungă și friguroasă, ne-a fost dor de timp frumos, călduros și să ne plimbăm 

printre flori colorate și parfumate. 
Am încercat să ilustrăm cu ajutorul poeziilor, cântecelor și prin activități de lucru manual  

anotimpul primăvara, dorind să o aducem cât mai curând în grupa noastră. 
Cu ocazia zilei de 1 martie am realizat mărțișoare frumoase, pe care le-am dăruit apoi 

mămicilor noastre. 
Preluând ideea din cântecul „Vine, vine primăvara”, pe care l-am învățat cu mare plăcere, am 

pictat un tablou, în care am ilustrat strofele cântecului. 
În așteptarea Zilei Internaționale a Femeii, am realizat surprize deosebite pentru mămicile și 

bunicile noastre. 
Învierea naturii am arătat-o prin pictarea unor copaci înfloriți. 

Cu mult drag ne împărtășim lucrările cu cei care iubesc acest minunat anotimp, primăvara! 
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OLARU GABRIELA 
 

TEMA: DIN INIMA MEA, MĂMICO 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAVRODIN 
Prof. Coord. OLARU GABRIELA 
Clasa a V-a 

 
DIN INIMA MEA, MĂMICO 

 
 
 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
”Mama este comoara dumnezeiască, o comoară pe 

care nici un om n-ar îndrăznii s-o târguiască.” 
(Helen Hunt Jackson) 

Atunci când o femeie află că va deveni mamă, sufletul și inima ei se schimbă total. Ea începe 
să iubească acea ființă dragă din trupul ei, așa cum nu a mai iubit pe nimeni. De atunci începe să se 
creeze o legătură vie și acea legătură dintre ea și ființa dragă ei se va rupe doar după ce acea mamă 
nu va mai fi în această viață. Când vine pe lume un copil, toată lumea se bucură, dar mama lui îl 
divinizează. Legătura ce se va crea dintre ea și acest copil abia născut va fi și mai puternică. Nu mai 
poate trăi fără el! Și așa câte puțin copilul va crește mare, iar mama îl va proteja și-l va ocroti toată 
viața, chiar și cu prețul vieții sale. 

Pentru mama, ființa cea mai dragă de pe acest pământ, elevii clasei a V-a de la Școala 
Gimnazială Mavrodin, jud. Teleorman au compus texte și versuri pe care le-au scris apoi în-tr-o 
felicitare confecționată de ei cu acuarele, carioci și creioane colorate. După aceea, am organizat un  
concurs, iar cele mai frumoase poezii din cele mai interesante felicitări au fost premiate. Felicitările  
au ajuns la mămici de 1 martie. La finalul activității s-au cântat cântece despre mamă. 

Din creațiile copiilor... 
Mama 
Draga mea, rază de soare 
Mă alină când mă doare. 
Însă dacă tu n-ai fi, 
Eu pentru ce-aș mai zâmbi? 
Cea mai mândră dintre toate 
Cu nespusa-i bunătate 
Când zâmbește mama mea, 
Mie-mi sare inima. 
Te iubesc, mămica mea 
Te iubesc, orice ți-aș spune, 
Tot ce sunt, am fost, voi fi 
Ți se datorează ție. 
(Slăvitescu Andreea, cls. a V-a) 

 

Mami 
Mama mea e ca o floare, 
Mă alină când mă doare. 
Ea îmi face de mâncare. 
Mă iubește, mă răsfață 
Și mă-nvață rostu’n viață. 
Ea e-un înger pe pământ 
Venit de la Duhul Sfânt. 
(Militaru Iulia Aurora, cls. A V-a) 
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Mama 
Dacă n-ai fi, 
Dacă n-ai zâmbi, 
De n-ai exista, 
Dacă n-ai cânta… 
Nici viață n-ar fi, 
Nici noapte, nici zi, 
Nici soare, nici vânt… 
Nimic nu ar fi 

Fără tine... 
Să știi, mămica mea! 
(Militaru Denisa Valentina, cls. a V-a) 

 
Mama mea, dragă 
Mamă bună, mamă dragă 
Te-oi iubi o viață-ntreagă 
Pentru tot ce ai făcut, 
Pentru că tu m-ai crescut. 

 
M-a-nvățat să nu m-alint, 
M-a-nvățat și să nu mint, 
Să nu știu ce este frica, 
Toate m-a-nvățat mămica. 

 
Chipul mamei minunat 
Astăzi singur l-am pictat, 
Cu părul ei cel frumos, 
Inelat și mătăsos. 

 
Pentru gura zâmbitoare, 
Rozul parfumat din floare. 
Pentru fața ei cea fină, 
Puful caisei din grădină. 
(Cercel Ionuț, cls. a V-a) 

 
Mama mea 
Primul sărut 
Și prima-mbrățișare 
A fost a ta, 

Mămica mea frumoasă. 
Zâmbetul meu 
E fericirea ta, 
Mă ocrotește-n fiecare zi 
Eu te iubesc, mămica mea! (Țurlea Andrei, cls. a V-a) 
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OPREA DANIELA 
Școala Gimnazială Dr. Costică Bălan- Poiana Cristei 
Data: 8 martie 2021 
Clasa: a-IV-a 
Titlul: Mama mea dragă 
Responsabil: profesor învățământ primar Oprea Daniela 
Contextul de aplicare (arii curriculare) 

- Limbă și comunicare- Limba și literatura română 
- Om și societate- Istorie 

- Arte- Arte vizuale și abilități practice 
- Muzică și mișcare 

Competențe vizate: 
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale 
3.3. Exprimarea propriilor idei referitoare la valoarea/importanța unor evenimente semnificative 
din istoria personală/locală/națională/europeană 
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- (Limba și literatura română)- Vom redacta poezii adresate mămicilor 
Om și societate- (Istorie)- Semnificația zilei de 8 martie- Context Mondial 

Arte- (Arte vizuale și abilități practice)- Confecționare felicitări pentru mămici 
- (Muzică și mișcare)- De ziua ta mămico! 

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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OPRIA ȘTEFANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Pentru tine, mămico! 
CLASA/GRUPA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: Opria Ștefana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Otilia Cazimir” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea a debutat cu asocierea unui cuvânt semnificativ care să o descrie pe mama. Elevii 
au răspuns cu promptitudine, realizându-se astfel o imagine reprezentativă pentru ființa cea mai 
dragă, formată doar din cuvinte, cu ajutorul aplicației WordArt. 

Următoarea secvență a constat în rostirea cuvântului MAMA de către întreaga clasă pentru a 
vedea efectele ce se pot produce în plan digital cu ajutorul aplicației BouncyBalls. Copiii au fost uimiți 
să vadă mișcarea biluțelor de pe ecran, inclusiv vibrația acestora, la receptarea acestui cuvânt plin de 
încărcătură emoțională. Fiecare literă a cuvântului ce denumește ființa cea mai dragă a prins o 
sonoritate aparte prin aplicația Typatone. Elevii au urmărit cu bucurie modul în care cuvintele pot 

,,cânta” și, astfel, au auzit melodia creată de cele patru litere. 
La final, elevii au realizat o felicitare pentru mama, în care au scris un mesaj plin de emoție 

destinat acesteia. Elevii au enumerat materialele necesare, au urmărit cu atenție pașii de lucru, 
fiecare fiind astfel nerăbdător să dea formă unui dar pentru propria mamă. Aceștia au creat mesaje 
emoționante cu gândul la bucuria trăită alături de persoana specială din viața lor. Pe fundal au rulat 
mai multe cântecele despre ființa cea mai dragă, elevii fredonând melodiile mult îndrăgite. 
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PAPUC ALFREDINA IOANA 
 

„MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT!” 

 
TEMA ANUALĂ: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 
TEMA ACTIVITĂȚII: CE MULT TE IUBESC, DRAGĂ MAMĂ! 

GRUPA: MARE 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSIA 
CADRU DIDACTIC: PAPUC ALFREDINA IOANA 
DURATĂ: O SĂPTĂMÂNĂ 
Desfășurarea activității: 
„Când îți privești mama, privești cea mai pură iubire pe care o vei cunoaște vreodată.” Charley 
Benetto 

Primăvara reprezintă momentul când toată natura regenerează și se trezește sub razele de 
soare. Dacă ar fi să alegem un anotimp ce se aseamănă cu mama, primăvara este. Mama este singura 
persoană care te privește când dormi și care știe mereu ce vrei să faci. 

La grupa Aventurierilor această sărbătoare a fost mult așteptată, atât de către preșcolari cât 
și de mame. 

Pentru a le arata mamelor cât de mult le iubim am confecționat mărțișoare (din rășină de 
creion și din nasturi), am realizat felicitări cu poze și un coșuleț cu flori din pahare de carton și foi  
colorate! 
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PAȘCA CAMELIA FLORICA 
 

PROIECT EDUCATIV 

• MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT! 
Coordonator de proiect: Prof. PAȘCA CAMELIA FLORICA 

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE MITROI” – BILED; jud TIMIȘ 
Grupul ţintă: elevii şi părinţii clasei a VI – a 
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Perioada derulării activităţii: 1-8 martie 2021 

Scopul activităţii: Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii /Cultivarea 
sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame. 
Obiective: 

• să cunoască semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii; 

• să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

• să înveţe şi să interpreteze poezii şi cântece închinate mamelor; 

• să se organizeze într-un program de poezii, cântece şi dansuri, 

• să dovedească cât de bine se cunosc; 

• să participe activ la activităţile propuse; 
Exemple de activităţi: 

  am plantat cu elevii flori în pahare de unică folosință; 
  am realizat cadouri pentru mame; 
  am confectionat mărțișoare și felicitări; 
  am cântat și am recitat poezii. 

 
Conţinuturi: 
Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii 
Chestionare comune cu exerciţii de cunoaştere mame – copii; 
Felicitări şi cadouri pentru mame; 

 
Evaluare: 
fotografii, CD-uri, expoziție felicitări 
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CLASA A IV-A , LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE MITROI„ BILED-TIMIȘ 
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PAULESCU ANIȘOARA 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Un mărțișor, o inimă” 
GRUPA: Mare 
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: pe grupuri mici 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-plastice şi 
practice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să așeze corect elementele din hârtie; 

• Să lipească corect toate elementele; 

• 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 și roz; floricele albe din hârtie; bilețel de 
hârtie albă cu înscrisul ”1 Martie”, șnur de mărțișor, lipici, șervețele umede. 
DURATA: 35 de minute. 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii: 
aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 
a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema –confecționare - lipire: „Un mărțișor, o inimă”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: Plouă, 

plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate vântul; 
d) Explicarea și demonstrarea: Li se explică copiilor modul de execuție a lucrării, concomitent cu 

demonstrarea tuturor pașilor; 
e) Executarea temei de către copii: Copiii confecționează prin lipire, după explicația și 

demonstrația educatoarei, mărțișorul pentru mama; 
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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PAVĂL LUMINIȚA 

PIOASĂ RECUNOȘTINȚĂ 
 
 
 

prof. înv. primar Pavăl Luminița- Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 
 

Fălticeni, jud. Suceava 
 
 
 

 

„Învățătorul? Ce-i învățătorul? E-o lumină, 

Ruptă din Rai, menită să vegheze, 

În codrul ăstei lumi este un pom... 

Crește copii...din prunc, el face OM!” 
 
 
 

Recunoștința mea se îndreaptă spre omul minunat care m-a ajutat să cresc frumos ca 
formator de oameni, să iubesc menirea mea de învățătoare, să înțeleg că omul este mai mult decât 
lumină pentru ceilalți, să iubesc pasul spre înălțimile reușitei și glasul împărtășirii experiențelor cu  
ceilalți. 

Ceas de recunoștință ....colaj de mulțumiri aduse doamnei Lenuța Movileanu, fost Inspector 
Școlar al ISJ Suceava pentru bucuriile mari și mici, trecute prin filtrul sufletului încărcat de amintiri, 
sădite pe rând în gândurile mele veșnic aromate. Mereu întrebarea dacă am făcut destul…mereu 
tristețea că se putea mai mult…mereu neliniștea că timpul trece mult prea repede… E timpul să 
mulțumesc deschis în numele meu și-n numele tuturor celor ce au fost ridicați la rang de împlinire în 
anii în care Doamna a condus învățământul primar din județul Suceava. Ne-a încurajat să ne avântăm 
în fața dumneaei, ne-a descoperit menirea tainică a fiecăruia dintre noi, apoi s-a făcut mică la umbra 
noastră ( și am fost câteva zeci...) ca să ne vadă acolo sus, pe treptele împlinirilor. Sfârșitul menirii de 
inspector a fost dovada numelui de OM ce i l-au dat mulți dintre cei care au cunoscut-o. 

Un dascăl adevărat deschide porți către lumi minunate, incită la descoperiri și aduce 
zâmbetul pe buzele ucenicilor săi. Iar Doamna aceasta a făcut: ne-a stârnit curiozitatea, ne-a împins 
nu numai să încercăm, ci să reușim din prima. 

Sunt unii oameni care au o aură specială. Te fac să te simți mai bine numai privindu-i, au ceva 
al lor, nu aș ști să spun ce. Și astăzi, după atâția ani, este la fel: mărunțică și frumoasă, fără nicio urmă 
de trecere a anilor. 

Vă mulțumesc pentru fiecare încurajare atunci când eram timidă, pentru fiecare cuvânt bun 
atunci când reușeam, dar și pentru atunci când nu mai credeam că voi reuși și mă făceați să vreau să 
reușesc! Va mulțumesc pentru fiecare poveste care m-a făcut să iubesc cărțile, pentru fiecare nouă 
lumină pe care m-ați făcut să o descopăr! 
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”Conştientizați că singura dată în viaţă când ne place să "îmbătrânim" este în copilărie? La 
mai puţin de 10 ani, suntem aşa de încântaţi de asta, încât gândim şi în fracțiuni de an. "Câţi ani ai?" 
"Am patru ani şi jumătate!" Nu vei spune niciodată că ai 36 ani ...şi jumătate. Da, dar ai patru ani şi 
jumătate... Asta e diferenţa! 

Ai ajuns adolescent, acum nu te mai pot opri. Sari de bunăvoie la numărul următor sau 
chiar puţin mai departe. "Câţi ani ai?" "O să am 16!" Poate că ai 13, dar vei avea 16! 

Şi vine şi cea mai grozavă zi din viaţa ta.    ai 21. Chiar şi cuvintele sună ca o ceremonie: ai 
devenit major, ai 21 ani! YESSSS!!! Apoi, faci 30. Oooohh, ce se întâmpla aici? Parcă ai fi lapte bătut! 
Ăla "se face" şi e numai bun de aruncat, nu mai e amuzant, te-ai acrit. Ce nu e în regulă? Ce s-a 
schimbat? Ai DEVENIT major, FACI 30, MERGI PE 40. Whoa! Pune frână, o iei razna. Până să bagi de 
seama, AJUNGI de 50 şi toate visele s-au spulberat. Dar, aşteaptă!!! ÎMPLINEŞTI 60. Nici tu nu 
credeai că vei face şi asta! Deci: DEVII major, FACI 30, MERGI pe 40, AJUNGI de 50 şi ÎMPLINEŞTI 60. 
Aşa viteză ai luat, încât ATINGI 70. După asta este "de pe o zi pe alta": aştepţi "SĂ O DUCI PÂNĂ  
MIERCURI". În vârstă de 80 ani, fiecare zi e un ciclu complet: O ŢII până la prânz, AI PRINS şi 4:30; AI  
AJUNS şi seara asta. Şi nu se opreşte aici ! În anii 90, o iei uşurel inapoi: "Abia am avut 92" Apoi se 
întâmplă cel mai straniu lucru: după 100, devii iar copil "Am 100 şi    jumătate!" (”O mică pauză de 
meditație – Viziunea lui George Carlin despre viață”) 

 

Cu respectul ce-l meritați din plin, vă urez, să prindeţi 100 şi jumătate cu sănătate! 
 

 
Mă înclin cu respect în fața dumneavoastră, Al 

dumneavoastră ucenic 
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PAVEL GEORGETA 

Tema activității: Desen pentru mama mea 
Clasa aII-a 
Cadru didactic: prof.înv.primar,Pavel Georgeta 
Unitatea școlară:Școala Gimnazială,, Alexandru Depărățeanu,,loc.Roșiorii de Vede 
Desfășurarea activității: 
1. Moment organizatoric 
Activitate directă 
-Stabilirea ordinii, pregătirea elevilor pentru lecţie, pregătirea materialelor didactice necesare pentru 

desfăşurarea lecţiei, îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire. 
2. Reactualizarea cunoștințelor 

Activitate directă 
Se poartă o discuţie de verificarea cunoştinţelor privind culorile. 
• Ce culori cunoașteți?/Cum sunt ele clasificate? 
• Care sunt culorile reci/calde?/Ce semnificație au aceste culori pentru noi? 
• Ce culori sunt pe hainele voastre? /Ce materiale aveți pe măsuțe? 
3. Captarea atenţiei 

Activitate directă 
Pentru că mai sunt câteva zile și v sosi ziua mamei. Ziua de 8 martie , vă rog să realizăm împreunaun 

material pentru aceasta ocazie.. 
4. Anunţarea temei 
Astăzi la ora de Arte vizuale și abilități practice îî vom realiza un mic cadou pentru mama. 
5. Dirijarea învăţării 
-Voi explica elevilor ce trebuie să urmărească în realizarea lucrărilor individuale, tehnicile folosite: 
desenul și pictura cu acuarele. 
-Pornind de la materialul prezentat vom încerca să realizăm și noi un astfel de desen, elevii își aleg 
culorile cu care vor lucra. 
După explicarea și demonstrarea modului de lucru, se începe executarea lucrării de către elevi. 
-În timp ce elevii lucrează le voi aminti si le voi arată cum se procedează acolo unde este cazul; voi 
supraveghea si voi urmări activitatea lor trecând printre bănci având în vedere următoarele: 
-măsura în care au înțeles și și-au însușit îndrumările primite; 
-daca mânuiesc corect instrumentele de lucru; 
-acolo unde este cazul voi explica sau arăta din nou. 
-Anuntarea încetarii lucrului. 
-În vederea pregătirii elevilor pentru terminarea lucrărilor voi da semnal cu 5 minute înainte. 
-Analiza lucrărilor 
-Voi anunța încetarea lucrului, apoi le voi spune să arate lucrările pe camera astfel încât acestea pot fi 
văzute de toată lumea.. 

6. Evaluare 
Se discută despre tema realizată: 
- Ce am realizat?”; “Ce materiale am utilizat?”; ,,Ce culori am folosit?;, 

7. Aprecierea:Se fac aprecieri generale şi individuale. 
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PETRE CORINA MĂDĂLINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII : MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA\ GRUPA : II 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 CLR elevii au prezentat creații proprii dedicate mamei . Au compus texte scurte și poezii 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 Flori pentru 
mama , tablou pe care apoi l-au dăruit mamei . Majoritatea elevilor au pictat flori de primăvară, 
brândușe și toporași. 
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 whatsapp, ținând cont de perioada dificilă pe 
care o traversăm. 
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 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama, CEL DINTÂI CUVÂNT” 
CLASA/GRUPA: BUBURUZELOR 
CADRU DIDACTIC: Prof. Petre Mihaela Cristina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Gradinita cu PP Marshmallow Ploiesti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOPUL: 
Valorificarea potențialului artistic și creatival copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice și 
practice, stimularea creativității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă Ziua Mamei. 
OBIECTIVELE: 

- Să recunoască însemnele celor două sărbători: Mărțișorul și Ziua Mamei 
- Să picteze tabloul pentru mama; 
- Să compună desenul cu chipul mamei; 
- Să realizeze un mărțișor din materialele primite. 

MATERIALELE FOLOSITE: acuarele, carton, creioane colorate, buburuze din lemn, pompon, 
„Mărțișoare, mărțișoare” 

Copiii au ales diferite materiale și au confecționat mărțișoare pentru mămicile lor. Au participat cu  
interes la activitate și s-au bucurat de rezultatul muncii lor. 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

279 

 

 

 

 

„Tablou pentru mama” 
 

Am discutat cu copiii despre ce dar ar face mămicilor, răspunsurile copiiilor au fost uimitoare: un cal, 
un tort, un fotoliu, o rochie cu buline, un robor sau o mașină. Fiecare copil a imprimat palmele și a 
realizat un tablou pentru mama: un fluture, o gradină cu flori sau o albină 

 

 

„Chipul mamei” 
 

Mama este cea mai frumoasă pentru copilul ei, astfel prin creioane colorate și cu talent copiii și-au 

desenat mămicile. 
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PETRICĂ FLORENTINA-LOREDANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Flori pentru mama” 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Petrică Florentina-Loredana 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Frumoasa – Grădinița cu P.N. Nr.2 Frumoasa, 
Teleorman 
GRUPA: Mare 
MATERIALE NECESARE: 
- hârtie colorată verde 
- flori albe și roz 

- lipici 
- foarfecă 
- scotch 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Se poartă o discuție pe tema: „Mama mea, comoara mea!”, după care se trece la realizarea 
unui mic dar pentru mămici cu ocazia zilei de 8 martie. Se prezintă modelul, materialele necesare și 
pașii de lucru pentru realizarea buchetului de flori. 

Etapele de lucru: 
1. Se îndoaie o coală A4 verde pe lungime și se taie fâșii, dar nu până la capăt. 
2. Se rulează hârtia și se lipește la bază cu o bucată de scotch. 

3. Se lipesc florile pe fâșiile de hârtie. 
După ce s-au stabilit etapele, se trece la realizarea buchetelor dar nu înainte de a ne încălzi 

mâinile. 
La sfârșitul zilei, fiecare copil a dăruit buchetul mamei lui alături de un călduros și sincer „La 

mulți ani!” 
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PETRICEANU LENUŢA 
 
 

Tema activităţii: ,,Felicitare pentru mama’’ 
Clasa: I B 
Prof. înv. primar: Petriceanu Lenuţa 
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Râşca 
Scopul activităţii: 

- educarea simţului estetic, al gustului pentru frumos; 
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre tehnici de lucru necesare realizării unei lucrări; 

 

Obiective operaţionale: 
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 - să denumească materialele necesare pentru realizarea lucrării; 
O2 - să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării, pe baza modelului şi a 

explicaţiilor primite ; 
O3 - să folosească tehnici de lucru ale hârtiei (pliere, lipire), pentru obţinerea unui produs; 
O4 - să decoreze cât mai original felicitările. 

 
Strategii didactice: 

1. Metode şi   procedee:   explicaţia,   conversaţia   ,   munca   independentă,   expunerea, 

problematizarea, audiţie muzicală; 
2. Mijloace didactice: You Tube,   video Quik, laptop, foarfece, lipici, cartoane albe şi roşii, 

inimioare, fluturaşi şi floricele pentru ornarea felicitării. 
3. Forme de organizare: frontal, individual 

 
Desfăşurarea activităţii: 

La începutul activităţii a avut loc o scurtă conversaţie despre însemnătatea Zilei de 8 Martie. 
Elevii au răspuns la o serie de întrebări despre fiinţa cea mai importantă din viaţa noastră, 

mama, apoi le-am propus realizarea unei felicitări, pe care să o dăruiască mamelor, de ziua lor. 
După prezentarea şi intuirea materialelor, le-am prezentat o felicitare model şi le-am explicat 

etapele realizării acesteia. 

Elevii au fost foarte încântaţi de modelul ales şi dornici să realizeze şi ei o felicitare pentru 
mama. 

Le-am explicat că trebuie să respecte tehnica de lucru, pentru ca să obţină un produs final 
plăcut şi mamele să se bucure de cadoul primit de ziua lor. 

S-a lucrat pe fond muzical, elevii ascultând cântece închinate mamei. Ei au ales şi cântecul pe 
care să-l învăţăm pentru mame. 

După terminarea felicitărilor, elevii au scris mesaje adresate mamelor. 
La sfârşitul activităţii am realizat o expoziţie cu felicitările realizate. 
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PETRUSE ALEXANDRA CARLA 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, De ziua ta, mamica mea” 
CLASA/GRUPA: Pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: prof.inv.primar Petruse Alexandra Carla 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
,, O mamă e acea persoană care poate lua locul orcui, dar nu poate fi înlocuită de nimeni” 

Cardinal Mermillod 
 
 

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 - De ziua ta mamico 
- să-şi insuşeasca cântecul ,,Mama” 
- să realizeze mărţişoare/felicitări specifice zilei de 8 Martie 

Grup ţintă: elevii clasei Pregătitoare de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Nucet 
Locul desfăşurării: sala de clasă 

Perioada: 1 – 8 martie 2021 
 

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 2021 Sala de clasă 

2 -învăţarea cântecului ,,Mama’’ 10 
elevi 

2 martie 2021 Sala de clasă 

3 -memorizare poezie ,,De ziua ta mămico’’ 10 
elevi 

3 martie 2021 Sala de clasă 

4 -aprofundarea cântecului ,,Mama’’ 
-aprofundare poezie ,,De ziua ta mămico’’ 

10 
elevi 

5 martie 2021 Sala de clasă 

5 -confecţionare felicitări 10 
elevi 

8 martie 2021 Sala de clasă 
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PETRUSE MARIANA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MĂRȚIȘOARE PENTRU MAMA! – JOC DIDACTIC MATEMATIC 
GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC: PETRUSE MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G P P ,,FLOARE DE COLȚ,,, BEIUȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Noutatea zilei: Deoarece azi este 8 Martie, Ziua internațională a femeii, noi îi vom face o bucurie 
mamei. Dacă veți rezolva corect sarcinile jocului didactic, veți primi câte un mărțișor, pe care îl veți 
duce acesteia.. Prin utilizarea tehnologiei, copii vor viziona o poveste: ,,Inimioare, inimioare,, – 
momentul de poveste. Sarcinile jocului didactic sunt prinse pe o inimă mare, sub forme de buline. 
Sub fiecare bulină se află mai multe mărțișoare. Când sunt îndepărtate toate bulinele, copiii vor primi 
mărțișoarele să la ducă mamei, cadou. ,,Vom rezolva sarcinile jocului didactic pentru a putea 

îndepărta bulinele, să primim cadoul pentru mama.” 
„1,2 ,1, 2,/Mergem toți în pas vioi,/La centre ne așezăm, /Sarcinile rezolvăm,/ Pe mama o bucurăm!” 
In cadrul jocului didactic matematic, ca sarcină de lucru, vor fi integrate centrele de interes: 
• • Artă: ,,Colorează câte îți spun!”- colorează elemente specifice 
• • Joc de masă: puzzle 
• • Nisip și apa: ,,Găsește cifrele” 

După prezentarea temei și a obiectivelor jocului, vom face câteva exerciții de încălzire a minții. 
Să ne reamintim până la cât am învățat să numărăm. Copiii numără crescător și descrescător în 
limitele 1-3. Bate din palme de atâtea ori câți ochișori ai. Bate din palme de atâtea ori câte degete am 
ridicat 
Voi EXPLICA ȘI DEMONSTRA JOCUL Copilul numit cu bagheta va primi o bulină de pe inimoară pe 
spatele căruia are o cerință, pe care trebuie să o rezolve. Când vor fi luate toate bulinele de pe 
inimoară și toate sarcinile rezolvate, copiii vor putea primi mărțișoarele aflate pe inimioară. 
Se execută jocul de probă. Apoi se trece la EXECUTAREA JOCULUI DE CĂTRE COPII. 
Sarcini: 
Bulina1: Formează șirul repede și bine – ordonare in funcție de mărime (joc de probă), 
Bulina 2: aici voi integra ALA 1; cu bagheta voi numi copiii, 
Artă: un copil va picta 3 flori roșii, altul 3 flori galbene, un copil va colora 2 mărțișoare, un copil va 
colora o inimioară mare, un copil va colora o inimioară mică; 
Nisip și apă: un copil va căuta, in bol cifra 1; un copil va căuta cifra 2; un copil cifra 3(in fiecare bol, in 
mălai, sa află cifrele 1,2,3, copiii trebuie să recunoască cifra cerută) 
Joc de masă: puzzle 
Toate materialele realizate și descoperite la centre vor fi puse pe masa de lucru pentru a fi folosite la 
rezolvarea sarcinilor care urmează. 
Bulina 3: Formează mulțimea inimioarelor(mari, mici), raportând numărul la cantitate prin 

recunoașterea cifrelor 
Bulina 4: Formează mulțimea mărțișoarelor, raportând numărul la cantitate prin recunoașterea 
cifrelor 
Bulina 5: Formează mulțimea florilor, în funcție de culoare, raportând numărul la cantitate prin 
recunoașterea cifrelor 
Bulina 6: Găsește greșeala – copii închid ochii, iar educatoarea inversează cifrele sau ia din mulțimile 
formate. La semnalul meu, copii deschid ochii si trebuie sa găsească greșeala. 
Complicarea jocului: Bulina 7 – problemă ilustrată 
Mama are două mărțișoare. Tu îi mai duci unul. Câte mărțișoare are acum mama? 
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- Ce știm? – că mama are două mărțișoare  

- Ce mai știm? – că tu îi mai duci unul 

Ce vrem să aflăm? – câte mărțișoare are acum 
mama. 

- Prin numărare aflăm câte mărțișoare are acum 
mama. 

 

În încheierea jocului didactic, fac aprecieri asupra contribuției copiilor la activitate iar aceștia primesc 

mărțișoarele pentru mama. 
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MARIANA PICOVICI 
 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Pentru tine, mamă!” 
 

CLASA: IV-C 

 
CADRU DIDACTIC: Mariana Picovici 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şc. Gimn. “Teodor Murăşanu” Turda, jud. Cluj 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, am inițiat mai multe activități care au marcat sosirea primăverii, 
ȋn cadrul proiectului “Pentru tine, mamă!”: 

 
- Expoziție de mărțişoare pentru mama, 1 Martie – Copiii au confecționat mărțişoare pentru a 

le dărui mamelor, de Mărțişor. 
- Confecționare de felicitări pentru mame, de 8 Martie 
- Prezentare PPT – „Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie”, ȋn care am prezentat 

problematica situație a femeilor de-a lungul timpului ȋn ȋntreaga lume, modul ȋn care data de 
8 Martie a fost aleasă ca simbol al acestor evenimente istorice. 

- Pictură – „Flori pentru mama”, prilej cu care elevii au desenat şi colorat natură statică cu flori 
de primăvară ȋn cinstea mamelor. Aceste creații au fost panotate pe cartoane şi pregătite 
pentru expunere cu ocazia Zilei Femeii. Lucrările au fost jurizate şi au fost desemnați 4 
finalişti, pentru cele mai reuşite creații. 

- Crearea şi prezentarea unui videoclip cu aceste lucrări – Acest videoclip a fost prezentat 

elevilor, părinților clasei, apoi a fost postat pe pagina de Facebook a şcolii şi pe alte pagini şi 
grupuri ale profesorilor de la ciclul primar. 

- Expoziție cu lucrările elevilor, de 8 Martie ȋn incinta şcolii – Expoziția a cuprins lucrări ale 
elevilor de la ciclul primar şi gimnazial din instituția noastră şi a fost prezentată părinților ȋn 
spațiul exterior al curții, unde a fost vizionată de aceştia. 

- Expoziția a fost mediatizată pe pagina de Facebook a şcolii, precum şi ȋn mass-media locală. 
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PLEȘEA ANA MARIA , GPP,,KINDER STRUMFF,, , PITEȘTI/ARGEȘ 
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PLEȘEA ANA MARIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Felicitare pentru Mama !,, 
CLASA/GRUPA: Grupa mare ,,Strumffii veseli ,, 
CADRU DIDACTIC: Pleșea Ana Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GPP,,Kinder Strumff,, , Pitești , Argeș 

 
Domeniul experențial : D.O.S. – Activitate practică 
Mijloc de realizare : asamblare , lipire . 
Scopul : consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unei felicitări pentru 

mama . 
Obiective operaționale : 

 

O1 : să numească materialele distribuite pe măsuțe ; 
 

O2: să mânuiască corect instrumentele și materialele puse la dispoziție ; 
 

O3: să lipească în ordinea corectă în vederea realizării felicitării ; 
 

O4: să lucreze ordonat și îngrijit . 
 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
 

Mijloace de învățământ : modelul educatoarei, inimioară cu chipul mamei și al copilului în umbră 
fotografii cu preșcolarii grupei mari, carton colorat, hârtie colorată, ,flori/inimioare din hârtie 
colorată, inimioare cu chipul mamei și al copilului în umbră, șnur, lipici, carioci . 

Durata : 25-30 minute 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea se desfășoară cu ocazia zilei de 8 Martie . 
Educatoare poartă o mică discuție cu preșcolarii despre sărbătoarea dedicată mamei și apoi le 

spune că vor realiza împreună o felicitare pentru a o dărui mămicilor. Se prezentă materialele pe care 
le vom folosi în realizarea felicitării: carton colorat, fotografii, flori, inimioare obținuțe cu ajutorul 
unor perforatoare sau decupate, șnur de mărțișor, lipici și carioci; voi face un model pentru a vedea 
etapele de realizare a felicitării . 

Preșcolarii primesc materialele, îi rog să le observe și apoi să le denumească. 
Înainte de a incepe activitatea de lipire facem exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii (  
bătăi din palme, morișca, închidem și deschidem pumnii, rotim pumnii, etc ), apoi exerciții însoțite de 
versuri . 

Copiii vor începe să lucreze, respectând ordinea etapelor de lucru: lipesc pe cartonul colorat pliat, 
pe față inimioara cu chipul mamei și al copilului în umbră, apoi vor lipii inimioare colorate, în 
interiorul felicitării, vor lipi fotografia cu chipul lor, inimioare colorate, floricele. La final, cu ajutorul 
unei carioci vor scrie: MAMI, TE IUBESC! . 

După finalizarea lucrărilor, fiecare copil își va analiza 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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POP ALINA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt! 

CLASA/GRUPA: I E 

CADRU DIDACTIC: Pop Alina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială numărul 30, Brașov 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 
 

Activitatea integrată a debutat cu Matematică și expolarea mediului, în cadrul căreia am 
discutat despre aspectele specifice anotimpului primăvara. 

Elevii au vizionat un videoclip cu aspecte specifice anotimpului primăvara. Am purtat o discuție 
liberă și fiecare elev a spus ce îi place cel mai mult la acest anotimp. 

După ce am văzut ce schimbări ne aduce anotimpul primăvara, ne-am amintit ce sărbătorim la 
începutul lunii martie. Elevii au amintit de Sărbătoarea mărțișorului și de Ziua Mamei. 

Deoarece despre mărțișor am discutat deja cu o săptămână în urmă, ne-am oprit asupra zile de 
8 martie. Le-am adresat o întrebare elevilor-“De ce credeți că este nevoie să sărbătorim Ziua 
mamei?” Elevii, entuziasmați și-au exprimat dragostea fața de mămicile lor, dar și fața de bunicuțe. 

Am lipit pe tablă o siluetă a unei mămici, am trasat săgetuțe și am scris motivele pentru care  
cred copiii că mămicile lor merită să fie sărbătorite. Au fost surprinși să vadă câte lucruri importante  
face o mămică, iar unii dintre ei au afirmat că le vor ajuta mai mult pe mămicile lor! 

După această discuție, elevii au primit o fișă pe care era desenată Zâna Primăvara. Pe rochia 
acesteia erau scrise câteva exerciții de adunare și scădere, deoarece acesta este capitolul la care  
suntem în prezent. Elevii au rezolvat exercițiile și au colorat imaginea. 

A doua oră am avut Muzică și mișcare, oră la care am învățat un cântec dedicat mămicilor. 
În cea de-a treia oră, la Avap, am realizat un cadou pentru mămici, o floare. 

Le-am explicat modul de lucru, iar elevii, cu ajutorul meu au realizat flori pentru mămici. 
La sfârșitul activității, elevii au votat cele mai reușite 5 lucrări, iar elevii care le-au realizat au 

fost premiați cu diplome și medalii. Și ceilalți elevi au fost premiați cu diplome și bomboane. 
La plecarea de la școală, elevii au dăruit florile mămicilor. Faptul că au dăruit codouri create de 

mânuțele lor reprezintă cel mai de preț dar, atât pentru mămici, cât și pentru elevi. 
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POPA BRÎNDUȘA GEORGIANA  

Pentru mama, draga mea! 
 

Prof. Popa Brîndușa-Georgiana 
Clasa a V-a 

Liceul Tehnologic Mihai Busuioc,Pașcani 
 
 

„Sufletele de mamă n-au nicio cumpătare la recunoștință, cum n-au nici la iubire.” 
(Hortensia Papadat - Bengescu) 

 
Un proverb evreiesc spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”. 

Mama este ființa care îl iubește și îl ocrotește pe copil necondiționat. Mama nu este niciodată cu  
adevărat singură în găndurile sale. Ea întotdeauna se gândește de două ori: o dată pentru ea și o dată 
pentru copilul ei. 

Prin activitatea de creație copiii se dezvoltă frumos. Procesul de creație este asemeni muzicii, care  
încântă auzul și sufletul cu rapiditate și forță extraordinară. 

Arta creației îi face pe copii mai siguri pe gândurile lor, mai buni la suflet. Ei își vor putea exprima 
trăirile și sentimentele cu mai multă ușurință și convingere. Prin acest demers le oferim copiilor 
posibilitatea de a-și exprima gândurile și sentimentele de iubire și respect față de mamele lor. 

Activitatea extrașcolară „Pentru mama, draga mea!” urmărește dezvoltarea sentimentului de 
dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, față de ființa care le-a dat viață, cel mai drag 
element al orânduirii lumești, mama. Scopul activității este 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. Elevii își pot exprima trăirile pentru  
cea mai dragă ființă prin intermediul activităților de pictură, desen și al activităților practice. Eu cred  
ca, mamele sunt locul de unde dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni clopotelor în 
onoarea nașterii noastre... 

Mai cred că, mamele sunt soarele care strălucește pentru viața cerului nostru interior, ca să  
putem stii ca suntem vesnic iubiti si nu avem nevoie sa ne mai punem intrebari despre asta... 

Am liniștea că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața, știm ca 
deasupra acestei furtuni, avem mereu prezentă dragostea lor, a mamelor... 

Am convingerea că, nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu pământul, 
decât legătura prețioasă ce vine de la Dumnezeu atunci când dă naștere copilului sau, că dragostea 
de mamă este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodată...și când copiii săi au mai mare 
nevoie de ea, dragostea mamei strălucește... 

Am credința că, în ceruri îngerii șoptind unul altuia nu pot să găsească printre cuvintele lor de  
dragoste, niciunul atât de drăgăstos ca cel al mamei și de aceea, cuvântul pe care l-am rostit pentru 
prima dată a fost: MAMA! Inspirați de natură care reînvie și te îndeamnă la joacă, elevii au adus 
primăvara în sala de clasă. Măsuțele s-au umplut de hârtie colorată, materiale din natură, foarfeci, 
lipici, creioane colorate şi câte şi mai câte ! Şi încet - încet, acestea s-au transformat miraculos în 
mâinile lor. Astfel, au prins viață o mulțime de flori, ghiocei, mărțășoare viu colorate, iar clasa s-a 
transformat ca prin farmec într-o « dumbrava minunată » . În situația în care pandemia cu SARS-COV- 
2 ne împiedică să sărbătorim această zi alături de mămici și bunici, la școală transmitem un mesaj 
virtual către acestea prin are alinăm și mulțumim celor care ne poartă de grijă zi de zi. Activitatea a  
fost una reuşită, a dus bucurie, emoţie şi mulţumire pe chipurile copiilor şi a părinţilor,chiar dacă  
aceștia au fost în spatele ecranului. 
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ARMONIE…VESELIE…BUCURIE…MULȚUMIRE…cuvinte care au caracterizat activitatea desfășurată cu 
ocazia zilei de 8 Martie. 

 
 

Din creațiile elevilor: 
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POPA EDVICA 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MĂICUȚA MEA CEA DRAGĂ 
CLASA: A II-A 

CADRU DIDACTIC: prof. POPA EDVICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MARIN VOINEA,,CERCHEZU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
SERBARE DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII 

8 MARTIE 2021 
MAMA 

(de Carmen Sylva) 
Cea mai frumoasă vorbă-n lume 
Cel mai plăcut, mai dulce nume 

E mama. 
Sub soare nu-i nici un cuvânt 
Atât de drag și atât de sfânt. 

Ca mama. 
Cântec: Lângă tine mama mea! 

E ZIUA TA, MĂICUȚ-O 
( de Geta Nistor Stanciu) 

Măicuța mea cea bună, de-aș putea 
Ți-aș prinde în cunună 

Toți trandafirii zărilor ușori. 
Și cântecele ca pe niște flori, 
Și razele de soare, și de lună 

Pe toate ți le-aș prinde în cunună. 

Dar până nu cresc nu pot, 
Oricât aș vrea, decât 

Să te sărut, măicuța mea! 
Cântec: E ziua ta mămico! 

POVAȚA MAMEI 
Puiul meu, dacă faci bine, 
Dumnezeu este cu tine 
Totdeauna , pas cu pas, 
Zi de zi și ceas de ceas. 
Rău de faci cu voia ta 

Și n-asculți porunca mea, 
Dumnezeu n-o să-ți ajute, 
Și o să ai necazuri multe. 
Dacă o iubești pe mama, 
Totdeauna ține seama, 
De frumoasa ei povață, 

Și-o să-ți fie bine-n viață! 
Cântec: Mama te iubesc 
CE-ȚI ADUC EU, MAMĂ? 
Ce-ți aduc, eu, mamă? 
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Înapoi când am să vin 
De unde merg departe? 

-Obrazul tău senin. 
Ce să-ți aduc eu, mamă, 

Când am să-ntorc cândva, 
Să-ți bucur ochii dulci? 

-Credința și iubirea, 

Curate cum le duci! 
Cântec: Mama , doar mama 

MAMEI 
Mamă, ești pe lume, 
Tot ce-i mai frumos 

Ochii tăi sunt limpezi 
Glasul ți-e duios 

Dragostea ta mare, 
Mie îmi este scut. 

Mamă, i-a-mă în brațe 

Vreau să te sărut...! 
Cântec: De ziua mamei mele 
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POPA MARIA LAVINIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”MAMA – CEL DINTÂI CUVÂNT!” 

CLASA/GRUPA: I F STEP BY STEP 

CADRU DIDACTIC: POPA MARIA LAVINIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL ”FRAȚII BUZEȘTI” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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POPA MARIA LILIANA 

DOMENIUL: Limbă şi comunicare 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Concurs de creaţie literară 
 

CLASA: a IV-a B 

 
CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar POPA MARIA LILIANA 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj, jud. Alba 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
,,Mama – cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel din urmă vis; cea  

mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte” a fost motto-ul 
care ne-a însoţit pe parcursul derulării activităţilor dedicate zilei de 8 Martie 2021 pe noi – elevii 
clasei a IV-a B de la Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” – Blaj. 

Activitatea a debutat cu urmărirea unei prezentări Power-Point despre importanţa acestei 
zile. Elevii au făcut cunoştinţă apoi cu versuri memorabile ale poeţilor români, versuri dedicate de 
către aceştia mamelor şi prin care ei şi-au exprimat dragostea, respectul, recunoştinţa sau dorul. 

Convinşi fiind că mama este fiinţa cea mai dragă de pe întreg pământul, al cărei sacrificiu 
merită toată iubirea lor, elevii s-au întrecut în meşteşugirea cuvintelor prinse-ntr-un buchet de 
versuri închinate mamei. Nu sunt ei mari poeţi, însă cu siguranţă au reuşit să-şi exprime dragostea şi 
recunoştinţa, aduse celei care le-a dat viaţă. Comisiei de evaluare i-a fost foarte greu să stabilească o 
ierarhie a poeziilor compuse de copii, însă, ca în orice concurs, au stabilit câştigătorii: 

 
1. Premiul I: Olar Carina 
2. Premiul al II-lea: Mărginean Anna şi Ţiplea Lavinia 
3. Premiul al III-lea: Muntean Giorgiana 
4. Menţiune: Călina Christian 

 
Pentru străduinţă şi dedicaţie, toţi elevii participanţi au fost felicitaţi şi răsplătiţi cu câte un  

premiu muzical – melodii despre şi pentru mame interpretate de copii, dar şi cu câte un ,,premiu” 
dulce! 

 
 
 

Premiul I:  
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Premiul al II-lea: 

 

 

Premiul al III-lea: 

Menţiune: 
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POPA MIHAELA 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cea mai iubită ființă 

CLASA/GRUPA: Clasa pregătitoare FLUTURAȘII ISTEȚI 

CADRU DIDACTIC: prof. Popa Mihaela 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Pitești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Activitatea “Mama, cea mai iubită ființă” se desfășoară în cadrul orei de Arte vizuale și 

abilități practice, în ziua de vineri, 5.03.2021. 
La începutul orei, elevii își exprimă sentimentele și recunoștința pentru ființa care le-a dat 

viață. Ei vor răspunde la întrebări, precum: 

- Ce reprezintă mama pentru tine? 
- Ce simți pentru mama? 
- Cum îți arăți recunoștința pentru mama ta? 
- Cum o faci mândră de tine pe mama ta? 

 
Le comunic faptul că în viața noastră mama este cea mai importantă ființă și că acest 

aspect este recunoscut în lumea întreagă, astfel încât la nivel internațional s-a stabilit o zi 
închinată celebrării mamei, această zi fiind 8 MARTIE. 

Elevii își reamintesc poezii și cântece dedicate mamei. 
 

Micii școlari au pregătit diferite materiale pentru confecționarea unei felicitări cu ocazia 
zilei de 8 Martie: 
-carton 
-sclipici 
-carioca și pixuri colorate 
-hârtie glasată și creponată 
-foarfecă, lipici 

 
După realizarea felicitărilor, elevii au adăugat câte un mesaj emoționant. 
Când lucrările au fost finalizate, am organizat o expoziție-concurs, expunând lucrările pe 

tabla magnetică. În evaluarea lucrărilor am ținut cont de: 
-impactul cromatic 
-acuratețea lucrării 
-mesajul transmis 

 
Elevii au fost anunțați că vor primi diplome și medalii. 
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POPAN MARIANA CRISTINA 

Proiect de activitate: 
”INIMĂ PENTRU MAMA” 

 
TEMA: ”INIMA PENTRU MAMA MEA” 
ȘCOALA: Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare 
Clasa: I B 

Profesor: Popan Mariana Cristina 
ARII CURRICULARE: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI 

PRACTICE 
COMUNICARE ĂN LIMBA ROMÂNĂ 
MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

SCOP:Dezvoltarea abilităților de conturare-decupare-colorare-lipire, 
șnuruire, pe o anumită temă 

OBIECTIVE: 
O1: să contureze propriile mâini pe suport plastic-foaia de desn; 
O2: să decupeze conturul mâinilor; 
O3: să decupeze inimi conturate; 
O4: să șnuruiască firul de mărțișor: 

O5: să lipească șnurul de mărțișor pe șablonul conturat și desenat; 
O6: să respecte etapele de lucru și condițiile de lucru, inclusiv condișiile de pandemie 
RRSURSE MATERIALE: 
Șabloane, creioane colorate, fire de ață albe și roșii, carioca negru, hârtie cartonată colorată ETC. 
Dersfășurarea calendaristică a temelor propuse: 

Zile Vineri: 
26.02.2021 

Luni: 
1.03.2021 

Marți: 
2.03.2021 

Miercuri: 
3.03.2021 

Joi: 4.03.2021 

Comunicare 
în limba 
română 

Primăvara: 
enumerarea 
perioadelor din 
Calendarul 
naturii. 

Mama- 
Citire pe text: 
”Mama 
seamănă iubire” 

Memorarea 
versurilor, cu 
concurs de 
recitare 

Jocuri de rol: 
”Capra cu trei 
iezi” 

Citire 
selectivă a 
unor lucrări 
literare pe 
tea ”Mama, 
cel mai 
frumos 
cuvânt” 

Realizarea 
textului 
pentru 
completarea 
felicitării 
închite mamei 

Arte vizuale și Desenarea Colorarea Desenarea Conturarea Decuparea a 
abilități chipului mamei unor flori de buburuzei pe mâinulor două inimi 
practice și colorarea primăvară. trifoi . proprii pe o roșii de pe o 

 acestuia Conturarea Șnuruirea foaie de foaie de 
  trifoiului supă firelor de ață desen A4. carton roșu 
  șablon; roșie și albă. Decuparea A4. Plierea 
  Decuparea Lipirea mâinilot celor două 
  conturului șnurului pe  inimi.Lipirea 
   trifoi  celor două 
     inimi între 
     cele două 
     mâini 
     decupate. 
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Muzică și Interpretarea Interpretarea Interpretarea Alte Cconcurs de 
mișcare unor cântece de cântecelului cântecelului cântecele. cântecele 

 primăvară. ”Cântec ”Trei iezi  dedicate zilei 
 Recunoașterea pentru mama, cucuiezi”  de 8 Martie 
 unor melodii de 8 Martie    

 după auz,     

 dedicate zilei de     

 8 Martie.     

 

Activități desfășurate: 
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RADU ZOICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Inimioare, inimioare pentru mame iubitoare!” 
CLASA/GRUPA: Combinată (Mică- Mijlocie- Mare) 
CADRU DIDACTIC: Prof. Radu Zoica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița P.N.Nr.3 Găești, Dâmbovița 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă și se așază în semicerc. 
Întâlnirea de dimineață se va face pornind de la modul în care este decorată sala de grupă, 

urmată de o discuție referitoare la Ziua Mamei. 
Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul 

porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din 
partea dreaptă, dându-şi mâna. 

Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. O fetiță numără băieții, 
iar un băiat numără fetele. Se realizează prezența copiilor prin așezarea fotografiilor la panoul de 
prezență. 

Calendarul naturii: Se poartă o scurtă discuție despre anotimp, urmată de completarea 
Calendarului naturii, ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”, ,,În ce lună ne aflăm?”, ,,În ce zi 
a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. Se poartă o discuţie despre caracteristicile 
anotimpului,aceasta direcţionându-se spre tema Întâlnirii de dimineaţă: “Sărbătorile primăverii”. 

Împărtășirea cu ceilalți: La Scaunul Autorului invit un copil care are mărțișor prins în piept și îl 
rog să ne povestească despre acesta. Tema de discuții va fi „Mărțișorul și Ziua Mamei” având ca scop 
dezvoltarea abilităților de comunicare și socio-emoționale. 

Noutatea zilei: Noutatea zilei: Atenţia tuturor este captată de o voce groasă care strigă 
neîncetat: „Inimioare, inimioare/ Inimioare de vânzare/ Pentru băieți, pentru fete/ Pentru mamele 
cochete” ... „Inimioare, inimioare pentru mame iubitoare!.    Educatoarea le spune că e un vânzător 

de turtă dulce, dar marfa lui nu-i de vânzare, turta dulce e oferită cadou în schimbul unei călătorii în 
lumea magică a inimioarelor. 

Tranziţie: „Bat din palme!” – joc cu text și cânt 
Pentru a afla întreaga poveste și a dezlega misterul inimioarelor de turtă dulce, educatoarea şi  

preşcolarii se aşează la centrul „Bibliotecă”, unde se desfăşoară ADE – Domeniul limbă și comunicare 
- aici copiii vor fi invitați să se așeze pe perne într-o poziție cât mai confortabilă și vor asculta 
povestea „Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan - activitatea se va desfășura frontal cu toți copiii. 
După lecturarea poveștii: „Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan, realizată frontal se trece în 
centre. 

Jocuri și activități didactice alese ( partea I): După terminarea jocului educatoarea le propune 
copiilor o „călătorie misterioasă” cu „Trenul inimioarelor” (tranziție – joc de mișcare), moment în 
care se face trecerea către centrele de activitate. Trenul se oprește în dreptul centrului la semnalul 
clopoțelului, iar apoi pornește spre alt centru: „Inimioarele au pornit/ Și în centru s-au oprit”. 

Joc de rol: La acest centru copiii se vor juca „De-a cofetarii!”- Preșcolarii vor tăia blatul de 
pandișpan cu forme de fursecuri în formă de inimioare, floricele, steluțe și le vor umple cu diverse  
dulcețuri. În continuare, vor unge cu miere fursecurile, le vor decora cu ornamente de tort, nuca de  
cocos multicoloră și le vor așeza pe platou. Copiii vor formula întrebări și răspunsuri despre cum 
trebuie să ajute în bucătărie, cum trebuie să păstreze igiena etc. 

Construcții: Copiii vor îmbina diferite piese pentru a realiza cutii de cadouri, ce vor fi finisate cu 
ajutorul unor funde. Pot lucra individual sau în perechi. Vor discuta și despre cum trebuie să dăruim 
cadouri celor dragi ( mama, bunica). 
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Artă La acest centru se va desfășura al doilea ADE - Domeniul Om şi Societate – Activitate 
practică - Aplicaţie: “Tablou pentru mama.” Copiii vor realiza, ajutați de educatoare tablourile, la care 
vor atașa un șnur de mărțișor. Tabloul va fi dăruit mamelor la sfârșitul activității. 

Vor respecta anumite criterii: vor respecta tema, vor lucra îngrijit, vor colabora și vor finaliza 
lucrarea. 
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RUSU NICOLETA-LAURA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Felicitare pentru mama mea 
CLASA/GRUPA: Pregătitoare 

CADRU DIDACTIC: Rusu Nicoleta-Laura 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Dumitru Almaș” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

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. 

 

Ziua Mamei este o sărbătoare ce comemorează mamele sau dedicația acestora pentru copii. Ea a 
precizat în mod specific că „Mama” trebuie să fie „un posesiv singular, pentru ca fiecare familie să-și 
onoreze propria mamă, nu un posesor plural comemorând toate mamele din lume”. 

 

Împreună cu elevii clasei pregătitoare s-a realizat următoarea activitate pentru a serba ziua de 8 
martie: 

 

Pentru început s-a realizat o discuție introductivă cu privire la importanța zilei de 8 martie, ziua 
mamei. Pe baza unui powerpoint au fost prezentate imagini care să sensibilizeze elevii și să le inducă 
un sentiment de respect față de mamele lor. După prezentare s-a anunțat tema activității, mai cu 
seamă ,,Felicitare pentru mama mea”. În timpul activității s-au folosit următoarele resurse: materiale 
(lipici, foarfece, flori, carton colorat, ațe de mărțișor, text suport), pedagogice (metode: conversația, 
explicația, expunerea, observarea, demonstrația, turu galeriei; forme de organizare: frontal și 
individual), umane (12 elevi) și temporale (50 de minute). S-au prezentat următoarele: materialele 
necesare, lucrarea model și etapele de lucru. S-a realiat încălzirea mâinilor cu ajutorul unei poezii: 

 

,,Ploaia bate ușor în geam, 
 

Iar noi cântăm la pian. 

Degetele îmi sunt petale 

Se deschid ca și o floare 

Cu palmele aplaudăm 

Și de lucru ne apucăm. 
 

Spor la lucru!” 
 

În timpul activității s-a interpretat cântecul ,,E ziua ta, mamico” pentru ai sensibiliza pe elevi. După ce 
lucrările au fost finalizate s-au expus în fața clasei, realizându-se turul galeriei. Cele mai frumoase și 
mai ordonate lucrări au fost premiate cu buline. La finalul activității s-au realizat atât aprecieri 
verbale colective, cât și individuale. 

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
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toare
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8 MARTIE 2021 
 

 
La mulți ani mămica mea 

Astăzi este ziua ta, 

Și-ți doresc ca să ai parte 

De noroc și sănătate. 

 
 

Cu drag! 

 

 

SABĂU JANINA ANDA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”PENTRU TINE MAMĂ DRAGĂ” 
GRUPA: MIJLOCIE ”A” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV.PREȘC.SABĂU JANINA ANDA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU”-G.P.P.NR.44 ORADEA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
E primăvară! Și pentru că cea mai frumoasă sărbătoare a primăverii pentru copii, ziua mamei, 

se apropie, copiii au dedicat mamelor munca lor făcută cu drag pentru ele. 
Activitatea începe cu prezentarea unui PPT cu imagini sugestive și poezii pentru Ziua Mamei 

după care pe un fond muzical cu cântecele pentru mama se realizează felicitările pentru mămici. 
Materiale necesare: 

● Carton de culoare roz; 
● Fluturași din hârtie de culoare roz și albă; 
● Hârtie dantelată albă; 
● Pănglicuță lucioasă cu model; 
● Accesorii(perluțe albe); 
● Forfecuțe, lipici. 

Modul de realizare a felicitării: 
Se pliază în jumătate foaia de culoare roz. 
Tăiem cu forfecuța hârtia dantelată alba în jumătate și o lipim în partea de jos și de sus a foii 

de culoare roz cu partea rotundă în interior. 
Se lipesc apoi fluturașii pe felicitare. Cei roz pe hârtia dantelată albă iar cei albi pe hârtia de 

culoare roz și se lipesc perluțele pe ei. 
Se ia apoi foaia cu mesajul pentru mama și se suprapune peste cealaltă în interior și se 

lipește. 
Activitatea a fost una reuşită, a dus bucurie, emoţie şi mulţumire pe chipurile copiilor 
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SANDOR LILIANA ELENA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, ființa cea mai dragă 
CLASA: I E 

CADRU DIDACTIC: Sandor Liliana Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca 
DATA: 8 Martie 2021 

 

SCOPUL: 
 

Cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de mame; 
 

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor artistico-plastice. 

OBIECTIVE: 

- să afle semnificația Zilei Internaționale a Femeii; 

- să confecționeze felicitări, mărțișoare, mici atenții pentru mama; 

- să interpreteze poezii și cântece dedicate mamei. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Activitatea a debutat cu informații despre Ziua Internațională a Femeii, prin intermediul unei 
prezentări Prezi. Prin brainstorming, copiii au găsit cele mai potrivite cuvinte prin care să o 
caracterizeze pe mama. Cuvintele au fost îmbinate apoi într-un colaj WordArt. În continuare, elevii 
clasei a I E au marcat acest eveniment printr-o activitate care a avut ca finalitate o surpriză pentru  
mama, realizând buchete de flori, 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 I au lucrat cu  
plăcere, cu entuziasm, au participat activ și cu interes la activitate, realizând lucrări frumoase pentru 
a le dărui mamelor. La final, elevii au cântat cântece și au recitat poezii dedicate mamei. 

 

MATERIALE FOLOSITE: foarfece, carton colorat, lipici, ață de mărţişoare, creioane colorate, acuarele, 
diplome pentru mame. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
 

Promovarea Zilei Mamei prin prezentarea de informații, recitare de poezii cu tematică; 

Participarea copiilor la confecţionarea de felicitări, daruri, mărțișoare; 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 
 

Expoziție cu felicitări de 8 Martie, fotografii, înregistrări pe CD. 
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SENIK RENATA GIANINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Mãrţişoare pentru mama” 
CLASA/GRUPA: a V a, a VI a, VII a si a VIII a 
CADRU DIDACTIC: Senik Renata Gianina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA PROFESIONALA TRAIAN 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Activitate cu copii la clasa in “Saptamana altfel”. 

Mărţişorul – Tradiţii, semnificaţie şi origine 

Sărbătoarea Mărţişorului, aceasta frumoasa traditie românesca, initial a fost o sărbătoare 
consacrată lui Marte, zeul războiului, al forţelor naturii, al primăverii şi al agriculturii. 

Nu se cunoaşte exact când a apărut tradiţia mărţişorului, dar se estimează că ea este veche 
de mii de ani 

De mărţişor sunt legate şi două interesante legende: una din acestea spune că un zmeu a 
răpit soarele pentru trei anotimpuri, până iarna, când un viteaz l-a înfruntat pe zmeu şi a redat astrul 
cerului şi oamenilor. În luptă el a fost însă rănit, iar sângele s-a scurs pe zăpadă, în acel loc crescând 
ghiocei, care au devenit astfel vestitorii primăverii. 
. Forma mărţişorului e evoluat în timp, dacă la origini era simbolizat printr-o monedă – de aur 
sau argint – la care se ataşa o sfoară împletită din fire albe şi roşii sau albe şi negre, mai târziu a 
apărut sub forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu înşirate pe o aţă, pentru ca în 
vremurile noastre el să fie reprezentat de mărgelele colorate, ceramică ori flori. Si ea tot evolueaza, 
este intr –o continua schimbare. 

Semnificaţia comună a albului este puterea masculină, longevitatea, în timp ce roşul 
reprezintă spiritul feminin, fertilitatea. 

Cel mai vechi mărţişor din România datează, se pare, din anul 1879 şi are forma unei inimi 
din argint, iar un altul, realizat în anul 1898, are forma unei rândunele aflate în zbor, ambele aflându- 
se în posesia unui colecţionar din Bucureşti. 

Înţelepciunea populară mai arată că purtătoarele mărţişoarelor sunt ferite să fie arse de 
soare pe timpul verii, vor fi sănătoase şi frumoase ca florile primăverii, vor fi plăcute şi drăgăstoase, 
bogate şi norocoase, ferite de boli şi deochi. 

În zilele noastre, valoarea mărţisorului începe să fie dată doar de creaţia artistică. Obiectul cu 
şnur alb-roşu se confectioneaza din orice şi poate să aibe semnificaţii multiple. 
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ȘERBULEA MIHAELA VERONICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Mamei, în dar” 
CLASA/GRUPA: a II-a C 

CADRU DIDACTIC: ȘERBULEA MIHAELA VERONICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION HELIADE RĂDULESCU” URZICENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

Argument: 
Atașamentul copilului față de familie, în special față de mama sa este indiscutabil. Dar, în 

același timp, atașamentul și dragostea, comportamentul și manifestările sale față de mamă trebuie 
cultivate de la vârste fragede. 

Participând la această activitate îmi doresc ca școlarii clasei a II-a C să dea frâu liber 
imaginației și sensibilității, să își exprime iubirea, recunoștința și încrederea în mame. 

 
Obiective: 

- Cultivarea respectului față de mame; 

- Stimularea expresivității și creativității prin conceperea unor desene, picturi, colaje, felicitări, 
poezii, compuneri; 

- Valorificarea potențialului creativ al fiecărui elev; 
- Dezvoltarea spiritului competitiv. 

Grup țintă: 21 de elevi ai clasei a II-a C 
Durata: 8 februarie-8 martie 2021 

 

nr. 
crt. 

Activitatea durata/ 
data 

responsabil 

1 Alegerea proiectelor, stabilirea materialelor și a modalităților de 
lucru 

1 h 
/12.02.2021 

Șerbulea 
Mihaela 
Veronica 

2 Confecționarea proiectelor (pictură, felicitare, colaj) 1 h/ 
19.02.2021 

Șerbulea 
Mihaela 
Veronica 

3 Compuneri / poezii 
https://www.storyjumper.com/book/read/102114066/mserbulea 

1 h/ 
26.02.2021 

Șerbulea 
Mihaela 
Veronica 

4 Premierea elevilor 1 h/ 
8.03.2021 

Șerbulea 
Mihaela 
Veronica 

http://www.storyjumper.com/book/read/102114066/mserbulea
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SILVESTRU FLORENTINA 

Tema activității: ,,Mama, cel dintâi cuvânt” 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr.49, București, sector 2 

Cadru didactic: prof.înv. primar: Silvestru Florentina 

Clasa: a II a 

Locul desfășurării activității: sala de clasă 

 
Desfășurarea activității 

 
Obiective: - să cunoască semnificația Zilei Internaționale a Femeii; 

- să înțeleagă menirea mamei în familie, în viața copilului; 

- să respecte rolul femeii în societate; 

 
La sfârșitul orei, elevii trebuie să știe: 

 
1. Ce sărbătorim pe 8 Martie? De ce? 

2. Când a fost adoptată Ziua Internațională a Femeii? De cine? În ce an 

s-a sărbătorit prima dată? 

3. Cum îi arătăm , mamei, că o iubim? 

4. De ce trebuie să o sărbătorim pe ființa care ne-a dat viață și ne 

iubește necondiționat? 

 
Resurse: - umane: 30 copii, mamele lor, învățătoarea 

-materiale: film, cântece dedicate mamei, materiale necesare 

confecționării de felicitări 

 
Metode și procedee: - explicația, conversația, expunerea, munca independentă; 

 
Evaluarea: - expoziție cu felicitările confecționate; 
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SIME GABRIELA-ADRIANA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,INIMIOARE PENTRU MAMA” 

CLASA/GRUPA: MIXTĂ - LIMBA ROMÂNĂ 

CADRU DIDACTIC: SIME GABRIELA-ADRIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Pentru a sărbători cea mai importantă persoană din viața noastră așa cum se cuvine, ne-am 

gândit să îi oferim în dar niște inimioare pe care le-am confecționat cu tot dragul din lume după cum 
se poate vedea în imaginile de mai jos 
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SÎRBU PAULA DENISA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Prăjituri pentru mama mea!” 
CLASA/GRUPA: Grupa mare „Ursuleți” 
CADRU DIDACTIC: Sîrbu Paula Denisa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P. P. „Dumbrava minunată” Cluj-Napoca 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

În data de 04 martie 2021, am desfășurat împreună cu copiii de la grupa mare „Ursuleți” o 
activitate gospodărească în cadrul domeniului om și societate intitulată „Prăjituri pentru mama 
mea!”. În cadrul acestei activități, copiii au pregătit o mică surpriză dulce pentru mama lor și anume 
o prăjitură. 

Fiecare copil a primit următoarele materiale în vederea desfășurării activității: șorțulețe,  
bonete, blat de pandișpan, cremă de vanilie, ormanente. După intuirea materialelor, le-am arătat și 
demonstrat copiilor modul de lucru. Primul pas a fost, luarea unui blat de padișpan și întinderea unui 
strat de cremă. Apoi, asezarea celui de-al doilea blat fiind și acesta uns cu un strat de cremă. Ultimul 
pas, a fost ornarea prăjiturilor cu biluțe și inimioare colorate. 

Înainte de a începe să lucreze, copiii și-au încălzit mâinile: „Umerii îi voi mișca,/ Spatele il voi 
îndrepta,/ Degetele-mi sunt petale, / Le deschid ca la o floare, /Lebedele-n jur privesc / Mâinile mi le 
rotesc./ Iar apoi le răsfirăm / Și la un pian noi cântăm./ Morișca o învârtesc /și la lucru eu pornesc.” 

În timp ce copiii au lucrat am oferit sprijin acolo unde a fost necesar, am explicat din nou 
sarcinile copiilor care au avut nevoie și am insistat asupra ideii de a lucra îngrijit și ordonat. De  
asemenea, în timp ce au lucrat copiii au audiat cântece pentru mama. 
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SOARE MIHAELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,La mulți ani, mămica mea!”- confecționare felicitare 
GRUPA: Mijlocie C 

CADRU DIDACTIC: Soare Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. Aripi Deschise,Pitești 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : Captarea atenției copiilor se realizează prin descoperirea materialului 
necesar desfățurării activității, material care a fost adus în sala de grupă de un copil de la grupa 
mare, îmbrăcat în ghiocel. 

Materialele puse la dispoziție pentru realizarea felicitărilor sunt: hârtie A4 de diferite culori, 
foarfece, lipici, diferite elemente pentru decorarea felicitărilor(inimioare, flori, fluturași). 

Folosindu-și imaginația și folosindu-se de cunoștințele dobândite anterior, sub îndrumarea 
educatoarei, copiii vor realiza felicitări pentru mame, cu ocazia zilei de 8 Martie. 
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ȘOFINEȚI ANA 
 
 

“Brațele unei mame sunt alcătuite din tandrețe, iar copiii adorm profund înele.” 
Victor Hugo 

Grădiniţa: G.P.P. Săpânța 
Data: 08.03.2021 
Grupa: Mică 
Propunător:Prof.Înv.Preșcolar Șofineți Ana 
Nicoleta 
Domeniul experenţial: Estetic şi Creativ 

Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 
Subtema: Din suflet ,pentru mama! 
Subiectul activităţii: Surpriză pentru mama mea! 
Tipul activităţii: consolidare 
Scopul activităţii: exersarea priceperilor şi deprinderilor practice manuale, de a folosi tehnica 
de lipire, necesară pentru realizarea unei lucrări simple; 

Obiective operaţionale: 
O1 - să denumească materialele necesare realizării compoziţiei; 
O2 - să execute corect operaţiile necesare realizării lucrării (lipire, asamblare); 
O3 - să realizeze lucrarea în mod curat şi îngrijit; 

Data de 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 pentru prichindei. Deși dragostea de mamă este  
nemăsurată și nu poate fi transpusă în nimic, micuții pot oferi câteva dovezi gingașe de iubire care să 
simbolizeze o părticică din inima lor, prin câteva idei de cadouri emoționante! 
Am ales să fac cu preşcolarii un buchet și o felicitare pentru mama, în cadrul domeniului estetic şi 
creativ unde copiii a trebuit să lipească material mărunt pentru a realiza un buchet ,mărgele și o 
felicitare pentru mama.Chiar dacă mulţi dintre ei încă nu ştiu să se exprime verbal, ei şi-au arătat 
dragostea faţă de mama lor, dăruindu-i o felicitare. La intâlnirea de dimineaţă am discutat despre cât 
de importată este o mamă în viaţa noastră şi oricât am încerca noi să vorbim, nu există cuvinte 
suficiente să putem descrie ce poate face o mamă pentru copilul ei. 
Mama este primul cuvânt rostit de către copilaşi, mama este singura persoană care ne oferă iubire 
necondiţionată încă de la naştere până la sfârşitul zilelor ei şi este singura persoană care se sacrifică 
pentru pruncul ei. 
Ziua mamei este o zi pe care o sărbătorim de ani de zile, ea nu poate să treacă fără a fi simţită şi 
exprimată de către cele mai scumpe fiinţe din viaţa lor, de aceea educatoarea îî învaţă pe copii 
cântece, poezii şi face activităţi creative pentru a-i învăţa pe preşcolari ce împortanţă are mama în 
viaţa lor şi cum pot ei să o aprecieze, chiar dacă sunt mic 
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STAN LIDIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Domeniul Om și Societate 
Aplicație - Coșuleț cu ghiocei pentru mama 

CLASA/GRUPA: Combinată 

CADRU DIDACTIC: prof. Stan Lidia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu P.P. nr.11, structură Grădinița cu P.N. nr.58, Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Material – farfurii din carton, foarfece, pastă de lipit, hârtie colorată, 
Obiective – să realizeze lucrări estetice, cu drag, pentru mame 

- Să confecționeze ghiocei 3D, prin combinarea a trei elemente decupate 
- Să lipească pe ambele părți ale coșulețului florile și frunzele 

- Să păstreze acuratețea în zona de lucru 
- Să realizeze lucrări estetice 
- Să se implice emoțional în realizarea temei 

Defășurarea activității 
Printr-o conversație scurtă despre semnificația zilei de 8 Martie, am prezentat copiilor 

materialele pregătite pentru realizarea temei, cum vor proceda lipind și combinând elementele 
decupate. 

Se prezintă copiilor un coșulet finalizat, ca model. 
Educatoarea demonstrează procedeul de realizare a temei oferind explicațiile necesare. 
Se dă startul de începere al activității, se urmăresc copiii pentru a interveni când este nevoie. 

Astfel, copiii vor lipi un rotund din hârtie albastră in mijlocul farfuriei de carton, vor lipi frunzele și 
tulpinile ghioceilor , apoi ghioceii realizați in format 3D, iar la final vor lipi fire de iarba din hârtie 
grofată. 

Încheierea activității – lucrările sunt apreciate de copii dar și de către educatoare pentru a alege 
primele patru premiate. Pentru că au ieșit foarte frumoase, copiii sunt nerăbdători să înmâneze 
aceste coșulețe mămicilor . 

Copiii vor oferi în cadrul familial aceasta surpriză și îi vor recita mamei poezia învățată la grădiniță 
și chiar vor putea să-i cânte din cântecele învățate pentru această zi deosebită. 

Pe grupul clasei, pe WhatsApp, copiii vor cânta de ziua mamei, vor recita poezii, vor prezenta un 
dans în cinstea zilei de 8 Martie. 

Pentru a selecta primele patru lucrări ce vor fi premiate, am supus la vot , iar copiii au decis 
- Premiul I – Stoian Anastasia 
- Premiul II – Colilie Daniel 
- Premiul III- Buliteanu Dragoș-Ioan 
- Mențiune – Tarbu Lavinia-Andreea 
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STAN MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: PENTRU TINE, DRAGĂ MAMĂ! 
CLASA/GRUPA: Clasa a VII-a 

CADRU DIDACTIC: Dirig. Stan Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint”, Copăceni 
SCOPUL: 

- stimularea imaginației și a creativității elevilor; 
- simularea potențialului artistic al elevilor; 
- dezvoltarea unor deprinderi de lucru; 

 
OBIECTIVE: 

- să aprecieze frumosul; 
- să realizeze mărțișoare/felicitări cu ocazia zilelor de 1 Martie, respectiv 8 Martie; 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei a VII-a 

PERIOADA: 1 - 8 martie 2021 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii clasei a VII-a s-au implicat într-o activitate dedicată zilelor de 1 Martie, respectiv 8 Martie, care 
a urmărit exprimarea sentimentului de dragoste față de mama. 
Activitatea s-a desfășurat în cadrul orei de Consiliere și dezvoltare personală, obiectivul fiind crearea 
de mărțișoare confecționate din diferite materiale, precum și realizarea unor felicitări prin care și-au 
transmis recunoștința și dragostea pentru mama. 

Atmosfera a fost relaxantă, elevii dând dovadă de pricepere în diferite tehnici de lucru. 
 

EVALUAREA: 
- a constat în realizarea unei expoziții cuprinzând lucrările elevilor. 
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STAN SORINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA- FIINȚA CEA MAI DRAGĂ!” 
CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: STAN SORINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI”, GALAȚI 

 
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. 
- cunoașterea semnificației zilei de 8 martie; 
- stimularea creativității prin realizarea de lucrări practice și a expresivității prin recitarea de 

poezii și interpretarea cântecelor dedicate zilei de 8 martie. 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Activitatea s-a desfășurat cu elevii clasei pregătitoare fiind dedicată zilei de 8 martie, Ziua 
Internațională a Femeii, asociată în România și cu Ziua Mamei. 

Copiii au participat la activități din diverse arii curriculare precum: arte și tehnologii, limbă și 
comunicare, consiliere și orientare. 

Ziua a debutat cu o mică prezentare power-point despre „Ziua Mamei” care a continuat cu o 
discuție despre cât de importantă este mama pentru ei și cum își arată aceștia iubirea pentru ea. 

În continuare, copiii au învățat și au recitat versurile poeziei „De ziua mamei”. Cu acest prilej 
am organizat și un concurs de recitat poezii. 

În cea de-a treia parte a activității, elevii au realizat materiale pe care le-au oferit mămicilor, 
drept simbol al iubirii: buchetul de flori, cutiuța cu mesaj și poezia. 

Cât timp au realizat materialele au ascultat cântece dedicate mamei: „De ziua ta, mămico!”, 
„Floricică de pe șes” și au reușit să învețe și cântecelul „Flori pentru mama”. 
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STANCU MARIANA 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Flori pentru mama” 
CLASA/GRUPA: MARE 

CADRU DIDACTIC: Prof.înv.Preșc. STANCU MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRUMOASA – GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 1 FRUMOASA – 
JUDEȚUL TELEORMAN 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Primăvară! Emoție! E ziua mamelor noastre! 
Le vom face o surpriză de ziua lor! 
Materialele sunt pregătite. Doamna educatoare ne explică si ne  arată cum sa realizăm o floare 
pentru mama. 
Suntem atenți și apoi ne apucăm de lucru nerăbdători. 
Ne încălzim mânuțele cu emoție și cu nerăbdare. 
„Eu voi colora cu roșu!”, „Eu cu portocaliu!”, „Eu cu mov!”…… 
Micuțele mânuțe se apucă de lucru. Cu grijă înmuiem pensula în apă, apoi în culoarea preferată și  
pictăm. Suntem fascinați de culoare, de priceperea noastră, de cuvintele de încurajare pe care 
doamna educatoare ni le adresează. 
Tulpina verde și fundița pe care am legat-o, drept funze, au întregit lucrarea. 
Cu gândul către mamele noastre am terminat de realizat o floricică frumoasă. 
„Ce frumoase sunt!” 
Cu siguranță am învățat și ce-o să-I spunem mamei atunci când i-o vom oferi! 
Te iubesc, mami! La mulți ani!” 
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ȘTEFAN MARINELA -OLIVIA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA 
CADRU DIDACTIC: ȘTEFAN MARINELA -OLIVIA 
GRUPA: MARE 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: MAMĂ DRAGĂ,TE IUBESC! 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,CEL MAI FRUMOS DAR” 
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADE (DLC şi DOS) 
MIJLOC DE REALIZARE: povestea educatoarei/ activitate practică - colorare, decupare, lipire 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 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 din 

întreaga lume, apoi copiii vor asculta cu atenţie o povestioară despre un băieţel care era foarte 
preocupat să-i facă mamei de ziua ei un dar cu totul şi cu totul deosebit. Le citesc copiilor ,,Cel mai 
frumos dar”, de M.Moisescu, prezentându-le în acelaşi timp şi imagini cu momentele importante din 
text, folosind o mimică şi un ton adecvat. Le explic cuvintele necunoscute, pe înţelesul copiilor. 

Fixăm titlul povestirii şi momentele principale atât prin intermediul întrebărilor dar şi folosindu-ne 
de imagini, alcătuim propoziţii cu cuvintele necunoscute. 

Prin tranziţia: ,,E ziua ta, mămico! - cântec, vom trece la secvenţa a doua a activităţii integrate, 
activitatea practică, în cadrul căreia, copiii vor încerca să facă şi ei ,,cel mai frumos dar pentru mama  
lor”, o felicitare. 

După ce are loc intuirea materialelor de pe măsuţe, le voi explica şi demonstra modul în care 
vor realiza felicitările. Urmează câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii, în timp ce  
rostesc versurile: ,,Mâna lebădă o fac/Care dă mereu din cap./Lebedele-n jur privesc,/Mâinile eu le 
rotesc. Degetele-mi sunt petale,/Şi le deschid ca o floare/Boboc-floare,boboc-floare/ Degetele 
răsfiram /La pian acum cântăm./Morişca o învârtesc,/Şi la lucru eu pornesc” 

Copiii vor trece la realizarea lucrării, pe cartonul xeroxat cu flori, copiii vor colora cu culori aceste  
flori în funcție de imaginația și creativitatea fiecăruia, apoi trec pentru început să decupeze tulpina 
florilor, floricelele le au deja decupate cu perforatorul de hartie în formă de floare unde le lipesc apoi 
in interiorul felicitarii, un  frumos buchet de flori, pe care ei îl consideră că ar fi cel mai minunat dar.. 
În timpul lucrului, voi da indicaţiile necesare, ofer ajutorul copiilor care au nevoie. În timp ce 
lucrează,copiii vor audia cântecele având că tema mama şi ziua mamei. 

În final se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor. Voi face aprecieri referitoare la  
comportamentul şi implicarea copiilor în activităţile desfăşurate şi le voi acorda stimulente: 
autocolante cu inimioare. 
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ȘTEFAN RAMONA MIRELA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Suflețele mici, lucrează cu drag pentru mămici!” 

GRUPA: Mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Ștefan Ramona Mirela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: G.P.P. Nr.5, Slatina 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 1 Martie 
SCOP: 
- educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de cei dragi; 
- formarea şi consolidarea deprinderilor de a îndoi hârtia,de a lipi, de a asambla corect tema propusă; 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : 

Pe 1 Martie am sărbătorit cu toții Ziua Mărțișorului.Activitatea a debutat cu o conversație 
despre Primăvară, anotimpul unui nou început.Când poate fi mai firească nemăsurata curiozitate a 
copiilor, dacă nu primăvara?! Acest anotimp îşi dezvăluie în faţa noastră, încet, încet, toate 
minunaţiile şi toate frumuseţile naturii. 

Aşa cum mugurii copacilor înfloresc primăvara, ne dorim ca şi sufletele copiilor să 
înflorească, să se dezvolte frumos şi sensibil. Să-i învăţăm să iubească natura, frumosul, să fie mai 
buni şi mai curaţi. 

Subiectele legate de acest anotimp sunt inepuizabile, oferindu-ne cu dărnicie o gama largă ce 
poate fi materializată cu simţ de observaţie, fantezie sau sensibilitate. 

În fiecare an, luna martie, aduce şi bucuria primăverii în inimile tuturor. 
Dorim să descoperim această bucurie în creaţiile copiilor, iar dascălii lor să 

redescopere bucuria primăverilor de altă dată. 
Copiii au numit flori care înfloresc primăvara și au privit cu atenție ghiocelul ,, vestitorul 

primăverii” . Deodată am auzit o bătaie ușoară în ușă, cineva ne-a adus un plic în care am găsit un CD 
și mărțișoare. 

Prin metoda ,,Mâna oarbă’’copiii au extras din plic câte un mărțișor care le-a fost prins în 
piept. Am vizionat împreună ,,Legenda mărțișorului”,aflând astfel mai multe despre semnificația 
mărțișorului. 

I- am întrebat pe copii ce au simțit când au primit mărțișoare și în unanimitate au răspuns: 
Bucurie și Fericire. Cu toții au fost de accord să ofere mai departe aceste sentimente de neprețuit ș i 
în continuare am confecționat mărțișoare pe care le vom oferi celor dragi, împartășind sentimente 
specifice, generate de ziua de 1 Martie. 
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STELA DUMITRU 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Dragă mamă, te iubesc!” 

CLASA/GRUPA: a V-a A DMM 

CADRU DIDACTIC: Stela Dumitru 

UNITATEA ȘCOLARĂ: CSEI Roșiori de Vede 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Scopul activității :Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor, prin intermediul 
activitӑţilor artistico-plastice şi practice, stimularea curiozității şi interesului copiilor pentru 
manifestarile ce sărbătoresc ziua mamei. 

Obiectivele activității: 

− Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului și Zilei Internaţionale a 
Femeii; 

− Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 

− Formarea și dezvoltarea la copii a dorinței de a deveni purtători şi păstrători ai semnificatiei 
mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii; 
Mijloace și materiale folosite: laptop, aparat foto, carton colorat ,foarfece, lipici, mărţişoare, 
flori. 

 
Activitatea s-a deschis prin captarea atenției copiilor cu o prezentare PPT, care conținea 

imagini cu mame și copiii lor, în diverse momente ale copilăriei, imagini din care reieșea atașamentul  
dintre aceștia, dragostea cu care mama își îngrijește și ocrotește copiii. 

Pe marginea acestui material s-au purtat discuții, copiii fiind încurajați să-și exprime 
sentimentele proprii față de mamele lor, recunoștința pentru grija pe care acestea le-o poartă, pentru 
dragostea și devotamentul cu care mamele îi împresoară de la naștere și până la sfârșitul vieții lor. 

Copiii au fost receptivi, au dezvoltat subiectul prezentat prin povestirea unor momente din 
viața lor în care mama le-a fost aproape și i-a ajutat, i-a îngrijit și i-a susținut. 

În continuare, copiii au fost întrebați dacă ei cunosc semnificația zilei de 8 Martie, ce anume 
se sărbătorește în această zi și cum cred ei că ar trebui să fie sărbătorită această zi. De asemenea, au  
fost invitați să povestească ce surprize le-au pregătit mamelor lor cu ocazia acestei zile. 

Majoritatea copiilor au spus că vor cumpăra flori pentru mamele lor. 
Am propus copiilor să confecționăm împreună felicitări pentru mamele lor. Le-am prezentat și 

împărțit materialele de lucru, le-am explicat etapele de lucru și le-am demonstrat 
metodele/tehnologia prin care puteau fi realizate felicitările. Copiii au avut libertate a de a-și alege 
fiecare modelul de felicitare. Au acordat atenție și au lucrat cu responsabilitate, au dovedit 
creativitate și ingeniozitate în realizarea felicitărilor. Când toate felicitările au fost gata, le-am 
organizat într-o expoziție și i-am invitat pe copii să le evalueze și să le desemneze pe cele mai 
frumoase. 

În încheierea activității, le-am propus copiilor să creăm ad hoc o mică festivitate închinată 
zilei de 8 Martie, oferindu-le posibilitatea de a transmite fiecare, prin intermediul camerei de filmat, 
câte un mesaj mamei sale, mesaje pe care ulterior le-am transmis familiilor. 

Copiii au fost încântați și au reușit să formuleze mesaje emoționante, de dragoste, admirație 
și mulțumire pentru cele ce le-au dat viață. 

Au apreciat activitatea ca fiind deosebită și și-au exprimat dorința de a mai desfășura astfel 
de activități. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

338 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

339 

 

 

 
 

 

ȘTERGĂREL PAULA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Dar pentru  mama” 
GRUPA: mică 
CADRU DIDACTIC: prof. Ștergărel Paula 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu p.p. nr. 48 Brăila 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: „Dar pentru mama” 

 
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. 

 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame prin dobândirea unor 
cunoştiinţe cu privire la sărbătoarea de 8 martie. Dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele  
achiziționate și stimularea imaginaţiei creatoare, gustului estetic şi a deprinderilor practice în 
realizarea unui lucru util. 

 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
Să realizeze produse prin efort propriu; 
- să-și consolideze deprinderea de a îndoi şi lipi; 
- să realize felicitarea prin lipirea corectă a componentelor; 
- să lipească utilizând corespunzător instrumentele de lucru; 
- sã se bucure de rezultatul muncii lor. 

 
Toată săptămâna premergătoare zilei de 8 Martie am avut activități specifice acestei zile. 

Tema săptămânii fiind „Mama mea, comoara mea”. Copiii au lucrat cu plăcere și entuziasm, lucrând 
cu gândul la mama. 

Activitățile au fost plăcute, copiii s-au simțit foarte bine realizând produse pentru mama, 
rezultatele au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite, iar satisfacţiile în 
concordanţă cu acestea. 
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SZANTO JUDITH-CLEOPATRA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Primăvară dragă, bine ai venit! 
GRUPA: mixtă-B, „Grupa Soarelui” 
CADRU DIDACTIC: Szanto Judith-Cleopatra 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Tarcea, Grădinița cu Program Normal Nr.1 Tarcea 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitățile au fost desfășurate în săptămâna 01.-05. martie 2021. Copii au creat lucrări 
foarte frumoase și interesante pentru 8 Martie, Ziua Internațională a Femmeii. 

Ziua de 8 Martie este cunoscută și de mici copii ca sărbătoare internațională a femeii. Prima 
lună a primăverii este luna martie, când toată natura se trezește la viață, oferă inspirație și pentru 
copii mici, și pentru mari. În luna martie se sărbătorește pe lângă mărțisor și ziua femeii, mamelor. 
Mama este cea mai minunată, cea mai mare comoară pentru copii, fără ea întrega lume nu ar exista. 

Am desfășurat cu copii niște activități artistico- plastice în legutură cu ziua femeii, și copii au 
exprimat sentimentul de dragoste față de ființă pe care le-a dat viață, cea mai scumpă persoană pe 
pământ, adică mama. 

Prima activitate a fost realizarea unui card de cadou cu ghiocei, am folosit lipici, hârtie 
colorată, creioane colorate și vată din bumbac. 

În timpul activitații următoare am vorbit despre florile primăverii. Copii au învățat florile care 
înfloresc cel mai repede și vestesc sosirea primăverii. Am modelat cu copii florile primăverii din 
plastelină: ghiocel, lalea, narcisă și zambilă. 

 

La următoarea zi am făcut cu copii o inimioră cu lalele. Pentru crearea inimioarei am avut 
nevoie de lipici, hârtie colorată și foarfecă. Activitatea s-a finalizat cu lucrări minunate, creative și 
foarte frumoase. 

După aceea am creat împreună cu copii un card de cadou cu floricele. Am avut nevoie de hârtie 
colorată, foarfecă și lipici. Am tăiat hârtia colorată pe linii, am îndoit și am lipit pe o hârtie. 

Ultima activitatea a fost realizarea unui ghiveci cu lalele. Am tăiat din carton colorat forma  
ghiveciului, am îndoit. Am lipit lalele și am alăturat la un băț din lemn pictat pe verde. Ultimii pași au  
fost să lipim lalele în ghiveci și să legăm cu o fundiță. 
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TĂNASE LUCREȚIA- CRISTINA 

 
FIȘA PROIECTULUI 

 
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: Cuvintele sunt flori! 
Clasa: a II-a B 

Cadru didactic: Tănase Lucreția- Cristina 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Sinești 
Forma de realizare: activitate integrată 
Discipline integrate: AVAP, CLR, MM, DP 

Scopul: - Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare, folosind tehnici de lucru 
(decupare, lipire, asamblare) cu diverse materiale şi ustensile; 

- 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: 

Copiii audiază cântecul „Cele mai frumoase flori”. Voi iniția o scurtă conversaţie legată de 
cântecul audiat, realizând astfel legătura cu subiectul lecţiei. 

Îi voi îndemna pe copii să pregătească un colaj, reprezentând un ghiveci cu flori, care va 
purta către mame declarația lor de dragoste la ceas aniversar. 

Ei vor trebui să găseasca cele mai importante motive pentru care își iubesc și prețuiesc mama 
și să le scrie cât mai frumos în interiorul florilor decupate. 

 
Modalităti de evaluare: 

- expoziție pe holul școlii, premierea tuturor participanților. 
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TARCA CORNELIA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII:  “ O felicitare pentru mama mea” 
CLASA/GRUPA: a-II-a 
CADRU DIDACTIC: Țarcă Cornelia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Racovița 

 
Scopul activității: 

 
   Valorificarea potenţialului de creativitate al elevilor 
   Dezvoltarea simțului estetic al elevilor 

Obiectivele activității: 
O.1. Să confecționeze felicitări , cu ocazia zilei de 8 Martie 

O.2. Să realizeze o expoziție cu felicitările obținute 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, prin confecținarea de felicitari pentru 8 Martie, Ziua 
Mamei. 

 

Dupa o scurtă conversație despre Ziua Mamei, elevii sunt solicitați să dezlege următoarea 
ghicitoare: 

 

„Ne iubește,ne rasfață, 
Zi de zi ne dă povață. 
Desigur,v-ați dat seama... 
Nu e alta decât... 

(Mama) 
 

După dezlegarea ghicitorii, se anunță tema activității “ O felicitare pentru mama mea” . 
Fiecare elev, având pe bancă materialele necesare (cartoane colorate, foarfecă, lipici, 
șabloane din carton cu flori, ghiocei, lalele), confecționează o felicitare pentru  mama, 
urmând diferite tehnici de lucru învăţate pe parcursul semestrului I și în anii anteriori 
(şablonarea,  decuparea după contur, lipirea) . 

Elevii sunt anunțați că după finalizarea produselor, va fi realizată o expoziție cu 
felicitările confecționate,  iar cele mai frumoase felicitări  vor fi premiate. 

După ce elevii au realizat felicitările , s-a realizat o expoziție în sala de clasă.Toate 
felicitările au fost frumoase. Împreună cu elevii au fost selectate ele mai frumoase  5 
felicitări, care au fost premiate. 

 
Evaluare: 

 

Realizarea unei expoziții în sala de clasă 

Premierea celor mai frumoase felicitări 

 
 

Biblografie: 
 

https://www.cantecedecopii.com/ghicitori-despre-membrii-familiei 

https://www.cantecedecopii.com/ghicitori-despre-membrii-familiei
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TĂTARU CRISTINA ROXANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: Tătaru Cristina Roxana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Romanii de Sus, nr 2 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

A fi mamă înseamnă iubire necondiționată pentru pruncul căruia i-ai dat viață, este un dar 
de neegalat pentru nicio femeie, este cel mai pur sentiment de pe Pământ. Este o iubire care crește 
continuu, o iubire care va dăinui mereu. Instinctul mamei o determină pe aceasta să facă deseori 
alegeri pentru binele copilului, este o binecuvântare și poate că una dintre cele mai trainice relații 

care poate fi stabilită între două persoane. 
Împreună cu elevii Școlii Primare Romanii de Sus, am sărbătorit mama pe toată perioada lunii 

martie, dedicându-i cântece, poezii, compuneri,precum și mărțișoare și felicitări. 
Fiecare dintre elevi a muncit cu sârguință pentru a o face fericită pe mamă, s-a dedicat în 

totalitate activităților desfășurate, astfel încât trecerea timpului a fost de nesimtit. 
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TEODORESCU MIOARA 

DIN INIMĂ, PENTRU MAMA MEA 
 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3, SAT FRASINU, COM. BĂNEASA, JUD. GIURGIU 
CLASELE PREGATITOARE, ÎNTÂI –învățământ simultan 

PROF. ÎNV.PRIMAR TEODORESCU MIOARA 
SCOPUL ACTIVITĂȚII : Dezvoltarea sentimentelor de admirație, respect și recunoștință față de 
membrii familiei , în special față de mama 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
-recitarea unor poezii despre mama; 
-audierea și intonarea unor cântece de primavară și despre mama; 
-discuții despre respectul față de parinți și bunici; 

-confecționarea unor inimioare și lalele pentru mame și bunici ( decupare dupa contur, lipire); 
-expoziție cu lucrările copiilor; 
-premierea copiilor cu diplome si medalii. 
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TOD ADRIANA 

MAMA –ÎNGER PĂZITOR 
 
 

“În momentul în care un copil este născut, mama este, de asemenea, născută. Ea nu a existat 
niciodată înainte. Femeia a existat, dar mama, niciodată. O mamă este ceva absolut nou.”( Osho) 

 

 
Prof. înv. preșc. Tod Adriana Simona 

Gradinița P.P. ,,PALATUL FERMECAT’’, Arad 

 
 

Nu există nici o relaţie dintre toate câte există în această lume care să fie la fel de pură şi 
blândă ca o relaţie mamă-copil. Este cu adevărat de nepreţuit. Din ziua în care te-ai născut, ai văzut-o 
onferindu-ți toată dragostea fără a-ți cere nimic în schimb. Nimeni nu poate înlocui o mamă. Truda şi  
greutăţile cu care ea s-a confruntat pentru a te creşte paşnic sunt enorme. Ea a făcut sacrificii pentru  
viitorul tău prosper. Cu toate acestea, niciodată nu s-a plâns şi a rămas tot dulcea ta mamă. 

 

Inocenţa unui copil şi puritatea   unei mame este o combinație de neegalat. În timp ce o  
mamă îşi iubeşte copilul necondiţionat şi are grijă de fiecare nevoie a sa chiar înainte de a începe să 
vorbească, un copil depinde de mama lui pentru tot şi o iubeşte cel mai mult. O mamă nu este cu  
nimic mai puţin decât Dumnezeu, ea este aceea care aduce o nouă viaţă pe pământ. Prin urmare, o 
zi cu mama, este mai mult decât o sărbătoare pentru noi, este ziua in care inimile ne canta la unison. 
Mama, este probabil, unul dintre cele câteva cuvinte care rostite inspiră o rafală de emoţii în inimă.  
Cuvântul ,, Mama “a stârnit imaginaţia multor oameni care și-au găsit drumul prin poezie şi literatură 
cu o adancă aplecare sufletească spre cea care dă viața. Cu toții devenim poeți, într-un fel sau altul, 
atunci când vine vorba să descriem sau să ne amintim de mama noastră. Poeziile sunt cu sigurantă 
cel mai bun mod de a exprima sentimentele noastre, pentru persoana cea mai dragă,pentru ingerul 
nostru păzitor, mama. 

 

Nimic nu poate potrivi melodia şi parfumul acestor poezii decât rostirea lor cu ocazia zilei de 
8 Martie. Poeziile conţin combinaţia ideală de cuvinte care transmit unei mame sentimentele și  
emoțiile care ne încearcă în această unică zi, în timp ce fiecare copil îşi dă seama cât de importantă 
este o mamă şi înţelege valoarea iubirii ei necondiţionate şi sprijinul acordat de către ea. Este mama 
ta, care te-a adus pe lume pentru a vedea lumina acestei lumi. A fost o vreme când nu puteai adormii 
fără audierea cântecelor de leagăn ale mamei tale. Când reuşim să facem primii paşi, râdem şi 
plângem de bucurie că am reuşit să fim independenţi. Deja ştim să ducem singuri mâncarea la gură şi 
să ne manifestăm prin diferite muzicalităţi ale plânsului pentru a ne transmite dorinţele. Aceste  
amintiri ne rămân impregnate în subconştient şi ne ajută să ne descurcăm în viaţă, dar mai ales ne 
fac să nu uităm niciodată chipul sfânt al mamei. 

 

Si preșcolarii Gradinitei P.P,,Palatul Fermecat’’îndrumați de d-na prof.înv.preșcolar Tod Adriana 
au avut în 8 Martie 2021 ocazia minunată de a-și exprima respectul, dragostea și admiraţia fată de 
îngerii lor păzitori: mamele. 
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TIRONEAC GABRIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
CLASA: a VI-a 

CADRU DIDACTIC: Tironeac Gabriela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, jud. Cluj 

 
Motto: 
Cea mai frumoasă vorbă-n lume, 
Cel mai plăcut, mai dulce nume 
E mama! 
Sub soare nu-i nici un cuvânt 
Atât de drag şi-atât de sfânt 
Ca mama! 

(Carmen Sylva ) 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Perioada desfășurării activității: 1 – 5 martie 2021 
Scopul și obiectivele activității: 

  Cultivarea sentimentelor de dragoste, respect și prețuire față de mame; 

 Cunoașterea istoricului și a semnificației zilei de 8 Martie; 

 Realizarea de desene și confecționarea de felicitări și mărțișoare. 
 

Pentru a marca așa cum se cuvine începutul primăverii și zilele de 1 și 8 Martie, împreună cu 
elevii clasei a VI-a am organizat două întâlniri în cadrul cărora creativitatea acestora s-a manifestat 
prin confecționarea de felicitări și mărțișoare pentru ziua mamei. De asemenea, o parte din elevi au  
realizat desene a căror temă și imagine centrală a fost cuvântul „mama”. 

 

În urma activităților desfășurate, elevii au plecat mai îmbogățiți, dobândind cunoștințe 
despre semnificația mărțișorului, semnificația zile de 1 Martie, istoricul zilei de 8 Martie și 
semnificațiile sărbătorii. Sub motto-ul reprezentat de poezia lui Carmen Sylva, s-a încercat, de 
asemenea, „sculptarea” caracterelor elevilor și orientarea acestora spre compasiune, iubire, respect 
și prețuire față de mamele atât de dragi lor. Creațiile elevilor au fost expuse în sala de clasă. 
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TODEA SIMONA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „MARTIE – LUNA BUCURIEI” 
CLASA/GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC: PROF. TODEA SIMONA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. „PITICOT” CÎMPENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
MOTTO: ,,Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi 

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

 
Luna Martie este luna bucurie, a speranţei, optimismului, credinţei în mai bine şi sporului în 

toate, aducând cu ea și sărbători mult așteptate: 1 Martie și 8 Martie. În această lună, oamenii se  
bucură de apariția primului ghiocel, semn al sosirii primăverii. Razele soarelui încep să se împletească 
cu frigul, întunericul cu lumina întunericul cu lumina şi după o iarnă grea cu omăt mare, învinge viaţa,  
primăvara, soarele. Acest triumf al reînvierii şi regenerării este invocat prin Mărţişorul pe care-l 
dăruim celor dragi, ca mic semn ce ne dorim să le aducă fericire şi noroc. 

Femeia este cea mai importantă ființă din lume, mamă și iubită, elemente fără de care  
întregul univers nu ar exista. Ziua mamei este o sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi simţită şi 
exprimată în propriile simţiri ale copiilor. Educatoarea este cea care are datoria de a lumina capul cu 
ştiinţa, iar mama să încălzească inima cu dragostea sa. Copilul simte datorita mamei, învaţă să  
iubească culoarea cu arta, să aprecieze nobleţea sufletului, cinstea si bunătatea. 

Pentru a simţii intensitatea sentimentelor generate de aceste sărbători de primăvară, copiii 
trebuie să cunoască câteva modalităţi de exprimare a acestora, iar dacă  le cunosc, trebuie să le şi 
folosească. 

Împreună cu preșcolarii am pregătit mărțișoare/felicitări, pe care copiii le-au oferit mamelor 
ca simbol al dragostei și prețuirii. Confecționarea mărțișoarelor și realizarea felicitărilor i-au provocat 
pe copii să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor  
necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la simbolul mărțișorului și la ziua de 8  
Martie. 

Și în acest an mărțișoarele și felicitările au fost confecționate cu mult entuziasm de către 
copii, pe parcursul mai multor zile: au pictat, au decupat, au lipit, etc. Fiecare copil a primit 
materialele necesare pentru confecționarea mărțișoarelor și felicitărilor. Pentru felicitare, i-am ajutat 
pe copii să-și facă conturul palmei și a apoi să-l decupeze. Palma lor conturată a reprezentat buchetul 
de flori lipit pe felicitare. În vârful fiecărui deget, copiii au lipit o floare, iar în interiorul felicitării o  
fotografie cu chipul lor. Fiecare copil a încercat să găsească mesajul potrivit, pe care să-l spună 
mamei atunci când îi oferă felicitarea. 

Implicarea copiilor în aceste activităţi a fost deplină, iar satisfacţia muncii împlinite, de 
necontestat. Au lucrat cu mult drag, şi-au dovedit creativitatea şi spontaneitatea. Pe lângă activităţile 
creative propriu-zise, au dat dovadă de colaborare şi întrajutorare. Au înţeles că, dincolo de 
realizarea unor lucrări, este la fel de importantă empatia. Reacţiile mămicilor au fost pe măsură, 
surprizele pregătite având un impact deosebit de plăcut. 

Aceste activități contribuie la educarea sentimentului de dragoste și recunoștință față de 
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Bibliografie: 
1. https://referate.wyz.ro/referate/martisorul.html; 
2. http://curcubeulclaseimele.blogspot.com/2014/03/se-apropie-8-martie.html. 

https://referate.wyz.ro/referate/martisorul.html
http://curcubeulclaseimele.blogspot.com/2014/03/se-apropie-8-martie.html
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TODERAS FLORENTINA 
 

 
“Ce puternică e iubirea de mamă! Chiar dacă vede răutate din partea copiilor ei, ea îndură cu 

resemnare, dar nu-i poate dușmăni și urî”. Sofocle 
 

Coordonator: prof. înv. primar TODERAS FLORENTINA 
Unitatea școlară:Liceul Tehnologic Nr.1 Șuncuiuș 
Data desfǎşurǎrii: 01.03.2021 
Durata activității: 45 de minute 
Grup țintă: elevii clasei a IV-a 

Locul desfǎşurǎrii: sala de clasă ,,Mamei, primăvara-n dar!,, -mărțișoare 
Obiectivele propuse : Realizarea unor creații funcționale, estetice folosind tehnici elementare și  
materiale diverse; Cultivarea atitudinii de a dărui,precum si formarea respectului și exprimarea 
dragostei pentru ființa cea mai dragă tuturor-mama; 
Resurse umane: *Cadre didactice: 1 *Elevi: 16 
Resurse materiale: culori, coli, cartoane, lipici, ata,foarfeca,. 

Descrierea activității: În debutul activității,elevii sunt îndrumați să confecționeze mărțișoare pentru 
mămici. Elevii, iubitori ai activităților practice, s-au străduit să pregătească mărțișoare cât mai 
frumoase. Indiferent de rezultatul final, cu siguranță vor aduce bucurie în sufletele mămicilor, 
acestea apreciind în primul rând, că toate sunt făcute de mâna lor. Copiii au dat dovadă de multă 
pricepere,cunoscut fiind faptul că e nevoie de îndemânare pentru a putea lucra cu ața. 
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TOMA FLORINA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Flori și mărțișoare  pentru mama’’ 
CLASA/GRUPA: Grupa Mică 

CADRU DIDACTIC: Prof. Inv. Preşcolar- Toma Florina 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară și Grădinița Colibri, Constanța 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
A sosit luna martie, prima lună a primăverii. În țara noastră, 1 martie este ziua mărțișorului,  

simbolul primăverii. 8 MARTIE este ziua internațională a femeii. Deci avem motive să celebrăm  
renașterea naturii și pe cea care ne-a dat viață. 
➢ Descrierea activității: 

Educatoarea le arată copiilor ceea ce au de facut apoi lucrează impreună cu ei. Aceștia au de 
confectionat mărțișoare si de realizat o floare. 
➢ Scopul: 

-Dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mamă; 

-Imbogăţirea cunoştinţelor referitoare la anotimpul de primăvară, mărțișor și ziua femeii; 
- Stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice, colaje, desen și pictură. 
➢ Obiective: 

- Să enumere schimbările petrecute în natură primăvară ; 
- Să cunoască semnificația zilei de 1 martie și 8 martie ; 
- Să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice a temei; 

 
➢ Grup ţintă: preșcolarii grupei mici 
➢ Locul desfăşurării: sala de grupă 
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TOMA MARIA-MIHAELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Dragostea mea pentru mama” 
CLASA/GRUPA: Mijlocie C 

CADRU DIDACTIC: Toma Maria-Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița Nr.185 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Se creează condițiile psiho-pedagogice necesare desfășurării activității: 
✓ Aerisirea sălii de grupă 
✓ Amenajarea spațiului de desfățurare a activității 
✓ Distribuirea materialului didactic 
✓ Introducerea copiilor în sala de grupă 

Pentru început port o discuție cu preșcolarii și îi intreb care sunt vestitorii primăverii, cum 
este vremea etc. 

Atrag atenția preșcolarilor printr-o discuție despre ziua mamei (ce simt ei pentru mama, ce 

cadou i-au pregătit mamei) 
Intuirea materialului: copiii vor observa materialele primite (șablon floare, flori de diferite 

mărimi, lipici), vor spune ce reprezintă elementele și li se vor explica sarcinile pe care le au de 
realizat. De asemenea, se vor reactualiza cunoștințele de lipire, demonstrare și practicare pe 
elemente suplimentare. 

Se prezintă modelul realizat de educatoare pentru a fi analizat de către copii. Se va face 
analiza lui după următoarele criterii: 

✓ Ce reprezintă modelul? (o floare) 
✓ Cum sunt florile? (de diferite mărimi) 
✓ În ce ordine sunt lipite florile? (de la cea mai mare la cea mai mică) 

Demonstrarea și explicarea. 
Se explică realizarea felicitării și se demonstrează operațiunea de lipire a florilor. 
✓ Se lipesc florile de la cea mai mare la cea mai mică 
✓ Se pliază felicitarea 
Prezentarea criteriilor de evaluare. 
✓ Corectitudinea fixării și lipirii florilor 
✓ Corectitudinea pliării 
✓ Aspectul îngrijit al lucrării 
Executarea lucrării de către copii. 

Înainte de a se trece la executarea propriu-zisă a lucrării, fiecare copil va fi îndrumat, prin 
demonstrare, folosind procedeul conducerii mâinii în executarea mișcărilor de lipire. Se controlează  
munca copiilor și se dau îndrumări de la caz la caz. 

Lucrările finale sunt expuse pe tabla,  in fata  clasei pentru a  fi evaluate de către colegi 
urmărindu-se criteriile următoare: finalizarea lucrării, corectitudinea, aspectul estetic, acuratețea. 
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TOMA NADIA MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama, cel dintâi cuvânt” 

CLASA PREGĂTITOARE 
CADRU DIDACTIC: Toma Nadia Monica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani 

 
ARGUMENT 

Ce poate fi mai frumos, mai gingaș, mai emoținant, decât să putem rosti cuvântul „mama”, 
să putem scrie și citi acest prim cuvânt din viața noastră de școlar? Mama este ființa ceam mai 
scumpă din viața fiecăruia dintre noi. Copiii din clasa pregătitoare s-au bucurat când au putut scrie 
pentru prima dată acest cuvân. Emoția de pe chipurile lor nu poate fi descrisă. Și atunci când ni s-a 
oferit șansa de a fi alături la început de primăvară, am ales să cinstim acest chip blând din viața 
noastră, așa cum putem noi. 

Începutul primăverii aduce, așa cum toți știm, atât mărțișorul, cât și Ziua Internațională a 
Femeii – Ziua Mamei. Copiii au posibilitatea să-și exprime cele mai profunde emoții și sentimente 
pentru ființa care le-a dat viață, pentru cea care le-a fost alături în fiecare clipă. Manifestându-și 
creativitatea, dând frâu liber imaginației, copilașii au ocazia să creeze daruri de neutat pentru 
mămicile lor. 
SCOP: 

▪ Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru 
manifestarile ce exprima ziua mamei. 

▪ Promovarea, cunoaşterea şi păstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a 
Femeii; 

▪ Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 
▪ Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

semnificatiei mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii; 
DESFĂçURAREA ACTIVITĂȚII: 

5. Se prezintă un material despre ființa cea mai dragă, cu imagini și versuri sugestive. 
6. Copiii recită câteva versuri învățate la orele anterioare. 
7. Fiecare elev confecționează mărțișoare și buchețele de flori pentru mama, cu materialele 

puse la dispoziție (creioane colorate, hârtie gumată, sârmă plușată, alte decorațiuni, etc). 
8. Se interpretează cântece dedicate mamei. 

RESURSE UMANE - 11 elevi și învățătoarea clasei 
EVALUARE: Album de poze cu elevii și lucrările lor. 
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TURCU EMILIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Chipul mamei”-pictura 
 

CLASA/GRUPA: Grupa mijlocie 

CADRU DIDACTIC: Turcu Emilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița PP nr. 38 Timișoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
 

Amintesc copiiilor că se apropie 8 Martie si că, dorim să i facem mamei o surpriză şi să i pictăm 
chipul. 

 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru : 
Arăt copiilor modelul meu. 
Se amintesc tehnicile de lucru învățate și se explică cum vor folosi instrumentele de lucru, pentru a 

realiza lucrări originale. 
Atrag atenţia copiilor că trebuie să facă o lucrare frumoasă şi curată. 

Copiii se vor așeza la măsuțe unde au materialele necesare pregătite.  
Intuirea materialelor. 

Voi cere copiilor să enumere ce materiale sunt puse la dispoziţie: fisa cu imaginea mamei, acuarele,  
boluri cu apa, pensule 

Efectuarea unor exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: plouă, batem palmele, strângem 
pumnii. 
Executarea temei de către copii 

Pentru a realiza corect sarcinile, copiii trebuie să respecte criteriile de evaluare: să utilizeze corect 
pensula, să lucreze îngrijit, să finalizeze lucrările, să păstreze curat locul de lucru. 

Pe parcursul desfăşurării activităţii voi urmării modul de executare şi voi îndruma şi spijinii copiii 
acolo unde este nevoie. 

Voi da semnalul prevestitor încetării lucrului apoi semnalul de încetare. 
Lucrările vor fi lăsate pe măsuţe, iar copiii vor porni în şir unul după altul să privească lucrările şi să 

le analizeze. 
Se vor lua în considerare următoarele criterii : 
- respectarea tehnicilor de lucru; 
- acurateţea lucrării; 
- finalizarea lucrării. 
Apoi lucrările vor fi expuse la centrul tematic. Cele mai bune lucrari vor fi premiate, dupa ce au fost 
jurizate de copii. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

366  

 

 

 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

367  

 
 

 

TURCU MONICA 

TEMA ACTIVITĂȚII: “Din iubire pentru tine, mami!“ 
GRUPA: mijlocie 

CADRU DIDACTIC: TURCU MONICA-CLAUDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39, BRĂILA 

 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață, în cadrul căreia fiecare copil își recunoaște 
mama dintr-o multitudine de fotografii, alege imaginea cu aceasta și o prezintă colegilor, apoi o 
descrie, atribuindu-i însușiri atât fizice, cât și morale, exprimându-și sentimentele pe care le poartă 
față de ea. 

Preșcolarii descoperă materialele aflate la centrele de interes și activitățile propuse pentru 
această zi specială. Vor pregăti daruri minunate pentru mămicile lor, acesta fiind un prilej deosebit 
prin care ei arată cât de mult le iubesc și le prețuiesc. 

 

În cadrul centrului Joc de rol se desfășoară activitatea gospodărească “Surprize dulci” (DOS). 
Preșcolarii se costumează în cofetari și pregătesc prăjituri pentru mămicile lor. Fiecare copil 
asamblează o prăjitură pentru mama sa folosind mini-blaturi și cremă de ciocolată, pe care apoi o 
decorează după propria imaginație cu diferite decorațiuni colorate puse la dispoziție. Prăjiturile vor fi 
apoi ambalate, pentru a fi oferite mămicilor. 

 

La centrului Artă copiii realizează “Felicitări pentru mămici” (DEC). Pe fața felicitării ei 
desenează și colorează floricele având ca punct de reper nasturi/ perle/ pietricele. În interiorul 
felicitării preșcolarii conturează, prin desen, tabloul mamei, pornind de la silueta unei rochițe. 

 

Centrul Manipulative invită preșcolarii la un joc de îndemânare: “Pescuim inimioare pentru 
mame iubitoare”. Dintr-un acvariu, ei pescuiesc inimioare din sârmă pufoasă cu ajutorul unor undițe. 
Așază apoi inimioarele colorate pe cartonul potrivit, respectând criteriul culorii. 

 

Finalitățile activității fiecărui centru de lucru vor fi admirate de toată grupa de copii printr-un 
tur al galeriei, moment în care ei vor face aprecieri asupra modului de lucru, produselor rezultate, 
prin metoda Interviului. Fiecare copil își exprimă propria părere, idee, trăire legată de această zi, 
având rol de reporter sau de intervievat. 

 

Activitatea se încheie cu aceleași emoții, prin înregistrarea unui scurt mesaj video pentru 
mămici: “Mami, te iubesc!“, fiecare copil exprimându-și liber sentimentele față de mamă. 
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ŢUŢUIANU IULIA 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. D. ARICESCU” 
CÂMPULUNG MUSCEL , JUD.ARGEŞ 

 
PROIECT EDUCAŢIONAL 

 
 

TEMA : PRIMĂVARĂ PENTRU MAMA (februarie- martie 2021) 
ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 
SCOPUL: 

• Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor; 

• Realizarea unor lucrări originale,interesante; 

• Dezvoltarea simţului critic precum şi autocritic; 
OBIECTIVE PROIECTULUI : 
#Să cunoască însemnătatea zilei de 8 Martie; 
#Să foloseacă materialele în mod corect; 
#Să realizeze lucrări cât mai interesante din materiale reciclabile ; 
#Să-şi arate preţuirea faţă de mame , bunici ; 

GRUPURI ŢINTĂ: 

• Elevii clasei pregătitoare 

• Mame , bunici 
REZUMATUL: 

Prin acest proiect am urmărit ca elevii clasei pregătitoare să se bucure de timpul petrecut la 
şcoală, mai ales în aceste vremuri, să se familiarizeze cu diferite tehnici de lucru, să realizeze lucrări  
deosebite din materiale reciclabile. 

Activităţile s-au derulat în lunile februarie şi martie: 

-activitatea 1- PLANETA PĂMÂNT 
-activitatea 2-ANOTIMPUL PRIMĂVARA 
-activitatea 3-MARŢIŞOR PENTRU MAMA 
-activitatea 4-PRIMĂVARĂ PENTRU MAMA 
Elevii au realizat diferite lucrări din materiale reciclabile, au învăţat despre obiceiurile legate  

de venirea primăverii, au învăţat poezia ,,M-a crescut mama în poală” de Nina Casian. S-au folosit 
diferite materiale pentru a realiza lucrările : hartie colorată , desene şi reviste vechi , lipici , foarfecă ,  
culori. 
REZULTATE OBŢINUTE: 

-produsele realizate de elevi(fişe, mărţişoare, desene) 
-CD cu momente din activităţile desfăşurate 
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UNGUREAN RODICA-ELENA 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/: CLASA a I a A 

CADRU DIDACTIC: Prof.inv.primar UNGUREAN RODICA-ELENA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE 
SCOP ; .Dezvoltarea sentimentului de dragoste si respect fata de fiinta cea mai draga tuturor 
mama, 

.Stimularea creativitatii si a potentialuluiartistic prin lucrari practice,colaje, 

.Imbogatirea cunostintelor despre anotimpul primavera,martisorsi ziua femei. 
OBIECTIVE; Sa enumere schimbarile petrecute in natura primavera 

Sa cunoasca semnificatia zilei de 1 Martie si legenda martisorului 
Stimularea creativitati ,aptitudinilor si inclinatiilor artistice ale elevilor, 
Sa participle cu dragoste si interes la activitatile propuse, 

RESURSE UMANE;19 ELEVII 
RESURSE MATERIALE;hartie si cartoane colorate,culori,lipici,foarfece,perforatoare,diferite 
materiale reciclabile,diferite sabloane etc. 

DISCIPINE IMPLICATE; COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 
MUZICA SI MISCARE 

DEZVOLTARE PERSONALA 
ARTE VIZUALE SI ABILITATII PRACTICE 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Aceasta activitate se desfasoara sub indrumarea cadrului didactic in 
perioada 1-8 MARTIE,unde elevii pot participa la mai multe activitati programate in aceasta perioda. 

,,CE POT FACE DOUA MAINI DIBACE’’-confectionare de martisoare, felicitari,colaje. 
,,PRIMAVARA’’- flori pentru mama,discutii despre anotimp,repetarea cantecelor . 

,,MAMA DRAGA’’tablou pentru mama,felicitari,cadouri pentru mama realizate de fiecare elev 
Prin abordarea acestei teme am urmarit dobandirea de cunostinte legate de semnificatia zilei de 

1si 8 martie,indrumarea elevilor sa confectioneze martisoare si felicitari pentru mama ,bunica si chiar 
doamna invatatoare. 

Pe tot parcursul activitatii elevii au dat dovada de pricepere,imaginatie si 
creaativitate.participand cu dragoste si interes la activitatile propuse. 

La sfarsitul activitatii toate lucrarile au fost evaluate sau acordat diplome elevilor care au realizat 
cele mai deosebite lucrari,expozitie in sala de clasa si postarea lor pe site-ul scolii si grupul parintilor. 
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URSACHE FLORINA-GEORGIANA 

 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARADISUL PITICILOR”, GURA 

HUMORULUI 
CADRU DIDACTIC: URSACHE FLORINA-GEORGIANA 
GRUPA: MARE „ALBINUȚELE” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND/CU ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

TEMA SĂPTÂMÂNII: „SURÂSUL MAMEI MELE” 
TEMA ACTIVITĂȚII: „TU ÎMI LUMINEZI VIAȚA!” 
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADE (DȘ+DEC+ALA) 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Ființa cea mai dragă ... mama. Când auzim cuvântul „mama” spus de fiecare dată cu aceeași 

gingășie, gândul ne tresare, iar sufletu se umple de bucurie. 
Preșcolarii grupei au sărbătorit în data de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, dar în 

special a MAMEI. Astfel, copiii au vizionat un power point la Domeniul Științe în care au descoperit 
totul despre Ziua Mamei, urmând o discuție despre cadourile pe care și-ar dorii să le ofere mamelor. 

Activitatea a continuat cu realizarea unei veioze personalizată pentru mama. Pentru 
confecționarea acestui cadou copiii au primit un pahar cartonat, având în mijloc o inimă decupată,  
hârtie creponată, lumânare electrică, fâșii din fetru de culoare roz și floare din fetru, acuarele, lipici și  
abțibilduri suf formă de inimioare. 

La finalul activității copiii au învățat la Domeniul Estetic și Creativ un cântec pentru mama. 
Astfel, cadoul pentru mama a fost deosebit și complet. 

Mamele au fost încântate și emoționate de ceea ce au primit de la copilași. 
Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect profound, căreia îi mulțumim pentru  

faptul că ne-a adus pe lume și că alături de Dumnezeu a contribuit la existența noastră.Tot ceea ce  
avem și tot ceea ce vom avea, viitorul, prezentul și trecutul îl datorăm mamei. 

 
SCOP: Dezvolatrea sentimentelor de dragoste, prețuire pentru mama și stimularea 

creativității și potențialului artistic. 
 

GRUP ȚINTĂ: Preșcolarii grupei mari „Albinuțele” 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă 
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VALEA ANICA 

FIȘA PROIECTULUI 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,COȘULEȚELE IUBIRII,, 
CLASA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: Prof. VALEA ANICA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, MUREȘ 

 
DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

ARGUMENT 
 

An de an, ziua de ,,8 Martie – Ziua Mamei,, ne duce cu gândul la cele care ne-au dat viață, ne- 
au vegheat la căpătâi nopți în șir, ne-au oferit și ,,luna de pe cerˮ, numai ca nouă să ne fie bine. Nimic 
nu le poate sta în cale atunci când vine vorba de a-și proteja copilul și a fi lângă el în orice 
împrejurare. De aceea, și de această dată, ne-am străduit ca această zi însemnată să nu ne prindă 
nepregătiți și să creăm cele mai speciale cadouri prin care să ne arătăm marea recunoștință pe care  
le-o purtăm acestor ființe dragi, cele mai sfinte icoane ale sufletelor noastre, ele, mămicile. 

Din acest motiv, gândul nostru a fost să realizăm un coșuleț cu flori în care să strângem toate  
mulțumirile noastre și mii de zâmbete și îmbrățișări prin care să ne exprimăm recunoștința față de 
cea care este ,,mamaˮ. 

 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: 
Cunoașterea semnificaţiei zilei de 8 Martie; exersarea tehnicilor de lucru învăţate: desenare  

după şablon, decupare, asamblare, lipire; realizarea lalelei din carton colorat; educarea simțului 
estetic al elevilor. 

 
1. Am început activitatea cu metoda ˮBrainstormingulˮ, unde întrebarea centrală a fost ,,La 

ce vă gândiți când auziți cuvântul ,,mama?ˮ. Am continuat activitatea cu un ˮcvintetˮ, cuvântul cheie  
fiind-mama. De asemenea, le-am cerut elevilor să realizeze o descriere a mamei, unde fiecare s-a 
străduit să scoată în evidență trăsăturile fizice și moarale ale acestei persoane dragi. 

2. ,,Mamei meleˮ, moment de creație literară în care fiecare copil a creat versuri pentru prin 
care și-au dorit să transmită mulțumirile lor către cea care zi de zi le este alături-mama. 

3. Momentul cel mai entuziasmant, în care toți și-au pus în practică întreaga pricepere, a fost 
confecționarea mult-așteptatele cușutețe cu flori, la care copilașii au dorit să le dea și un nume 
,,Coșulețele iubiriiˮ. Munca s-a desfășurat pe fond muzical, căntecele dedicate mamei. 

4. În final am realizat o mini-expoziție cu lucrările realizate și am interpretat cântecul ,,Ochi cei 
mai dragi din lumeˮ. 
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Imagini din timpul activităților 
 

 
 

 

Produsele finale 
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= PRIMĂVARA–ANOTIMPUL GINGĂȘIEI ȘI AL PURITĂȚII SUFLETEȘTI 

 

 

VȂNCĂ ADINA 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,, MĂRȚIŞORUL DANSATOR “ – CONCURS 
CLASA/GRUPA: CLASELE V - VIII 
CADRU DIDACTIC ORGANIZATORIC : VȂNCĂ ADINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEŞTI 
DATA: 8 Martie 2021 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Vine primavara... mǎrţişor dansator! 

Argument: Primăvara reușește întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii şi 
emoţii deosebite, iar evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe 
atmosfera deosebită a acestora.Știm că,dansul şi activitățile practice(confecţionarea de marţişoare) 
înseamnă comunicare. În cadrul acestui concurs copiii au posibilitatea să creeze, să transmită tot 
ceea ce simt prin realizarea unor mărțisoare confecționate de ei la școală sub îndrumarea cadrelor  
didactice(ȋn calitate şi de juriu) şi creearea de coregrafii prin alegerea diverselor stiluri de dans fie ȋn  
grup,fie individual. Marea dragoste pentru cultura românească, dorința de a păstra peste veacuri 
frânturi din obiceiurile și tradițiile românești, dar și regretul că prea puțini mai sunt aceia care mai  
încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostu din străbuni, ne-a întărit convingerea să 
acordăm o atenție sporită activităților de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiționale şi 
sportive, considerând ca aceasta este o datorie și o răspundere morală. 

O nouă primăvară, un nou început, o provocare nouă si anume prima editie a Concursului 
,,MARTISORUL DANSATOR”, iniţiat şi găzduit de şcoala noastră… Mărţişorul, acesta fiind un simbol al 
reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii. Locul unui dansator este pe scena! Concursul isi doreste sa  
promoveze tinerele talente, educaţia prin dans a copiilor, încurajarea şi motivarea celor care doresc  
performanţă în domeniu sau doar sa se simta bine,sa se dezvolte fizic armonios si sanatos. 

Ȋn cadrul concursului ,, MĂRȚIŞORUL DANSATOR “ ne-am propus sǎ facem mişcare, sǎ ne 
distrǎm şi sǎ ȋnvǎțǎm noi paşi de dans,coregrafii ȋn grup sau individual,sǎ-şi creeze singuri mǎrţişoare, 
dezvoltându-le ȋncrederea ȋn forțele proprii şi stima de sine! 

Scopul: stimularea potenţialului sportiv şi practic, dezvoltarea creativitǎţii,sǎ le umplem 
timpul cu ceva util şi frumos ! 

Obiective urmǎrite: 

✓ Sǎ participe cu interes şi entuziasm la concurs; 

✓ Sǎ-şi manifeste ȋn timpul dansului atitudini de cooperare şi spirit de echipǎ; 

✓ Cultivarea respectului faţă de tradiţiile românesti de primăvara; 
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✓ Dezvoltarea și stimularea expresivității și creativității copiilor; 
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VARONA ZOIA-EMILIA 

Fișa proiectului -Mama cel dintâi cuvânt 
 

Grădinița Ceamurlia de Jos, Tulcea 
Prof. Înv. Preșcolar: Varona Zoia-Emilia 
Tema proiectului: Mama, cel dintâi cuvânt 
Tema activității: Daruri pentru mama 
Dimensiuni ale dezvoltării: 
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 
Activare și manifestare a potențialului creativ 
Comportamente vizate: 
Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite; 
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice. 

Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul de lucru. 
Resurse: Buline albe și roșii, pe care sunt ilustrate scoici de diferite forme,materiale din natură(scoici  
de diferite forme și mărimi, coji de nucă), frunze realizate din carton gumat verde, acuarele, pensule, 
pahare pentru apă. 
Metode și procedee: 
Explicația, demonstrația, exercițiul. 
Descrierea activității: 
La intrarea în sala de grupă copiii extrag o bulină(roșie/albă) și se așează la măsuța corespunzătoare 
imaginii alese. 
Pe mese găsesc materiale de lucru( mărțișoare scoici mari/mici lipite pe frunze verzi și coji de nucă 
tăiate în două). 
Fiecare copil lucrează la grupa pe care a ales-o, pictând mărțișoare din scoici(melc, fluture sau 
floare)și coji de nucă(buburuze roșii cu buline negre).Se realizează o expoziție cu lucrările copiilor, iar 
mamele primesc virtual aceste daruri. 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

380  

 

 

  
 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

381  

 

 

VELEA OANA IULIA 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,BUCHEȚELE  PENTRU MAMA” 
CLASA/GRUPA: MICĂ 

CADRU DIDACTIC: VELEA OANA IULIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMĂNAL NR.49 BRĂILA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Împreună cu preșcolarii grupei mici, am realizat ,,Buchețele pentru mama”. Din hârtie verde,  

tăiată și rulată, am realizat tulpina florilor, apoi au lipit florile de diverse culori. 
 

Am discutat despre însemnătatea zilei internaționale a femeii, despre iubirea pe care mama 
ne-o portă. 

 

La finalul activității am înregistrat un mesaj video, pentru fiecare mama în parte, cu gândurile 
copilul pentru mămica lui. La plecarea acasă, fiecare a oferit mamei în dar, buchețelul de flori realizat 
de ele. Mămicile au fost încântate de surpriza pregătită. 
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VELICU NICULINA  

PENTRU MAMA 

 
 

Grupa: Mare 1 
Prof. Înv. Preșc. VELICU NICULINA 

Grădinița Nr. 256, București 
 

Primăvara este anotimpul renașterii și al sărbătorilor legate de mama, ființa cea mai dragă 
din viața unui copil. Cu acest prilej, am încurajat exprimarea dragostei pentru mamă prin desene, 
cântece, poezii, mărțișoare, astfel cultivând latura artistică a copiilor. 

Copiii au confecționat mărțișoare pentru mămici inspirați din povestea „Inimioare, inimioare”  
și a jocului didactic matematic „Cine aduce mamei cele mai multe flori”. 

Iată modul de realizare: 
Patru inimi la un loc 
Și o față zâmbitoare 
Au format o floare. 
Alte două jumătăți 

Frunze au format mai jos. 
De la al tău odor 
Iată un mărțișor! 
Am folosit următoarele materiale: 
- hârtie colorată roșie, galbenă, roz, portocalie pentru realizarea florilor; 
- hârtie colorată verde pentru frunzulițe; 

- bețișoare din lemn colorat pentru codiță: 
- foarfecă și lipici. 

Așa, copiii și-au arătat iubirea pentru ființa cea mai dragă din lume – MAMA. 
 



ISSN-L 2501-1170 

Mama, cel dintâi cuvânt 

 

383  

 

 

VICOVAN DIANA VERONICA 

 
Tema activității: ,,Mamei, o surpriză în dar’’ 
Mijloc de realizare: confecționarea felicitărilor, creații practice 
Clasa/ Grupa: Mijlocie „Buburuzele” 
Cadru didactic: Vicovan Diana Veronica 
Unitatea: Grădinița cu Program Prelungit „ Paradisul Piticilor ” Gura Humorului 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: S-au avut în vederea următoarele aspecte: 

 

Scopul: Valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor preşcolarilor în ceea ce priveşte utilizarea 
tehnicilor învățate anterior pentru confecționarea unei felicitări, dar pentru mama. 
Aprofundarea sentimentelor de dragoste şi recunoştinţă faţă de fiinţa cea mai dragă din lume- 
mama. 

 
OBIECTIVE: 
-să decupeze cartonul colorat pentru obținerea felicitării sub formă de inimă; 
-să taie hârtia creponată cu foarfecele; 
-să mototolească bucățile de hârtie creponată, obținând bile mici; 
-să lipească bucățile de hârtie, pe spațiul indicat, în funcție de culoarea cerută; 

-să realizeze un dar pentru mama prin tehnica mototolirii, a activității practice; 
-să utilizeze corect instrumentele de lucru puse la dispoziție, respectând indicațiile oferite de 
educatoare; 
- să recite expresiv și corect din punct de vedere lexical, fonetic, gramatical, poezia pentru mama, 
învățată anterior. 

 
RESURSE UMANE: 
- 1 cadru didactic; 
- preşcolarii din grupa mijlocie „Buburuzele” ; 
- părinții preșcolarilor(indirect-mama-beneficiarul darului). 

 

 
EVALUARE: 

 

- fotografii, schimb de impresii și păreri între preșcolari și cadrele didactice, publicarea în mediul 
online, material informativ pentru exemplul de bună practică. 
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MARIA-MONICA VLAD 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama,doar mama! 
CLASA: a IV-a 

CADRU DIDACTIC: MARIA-MONICA VLAD 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni 

 
 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 
În ziua de 8 Martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

FEMEII” și tot în luna martie se sărbătorește atât renașterea naturii cât și ziua mamei. Fiind prima 
lună a primăverii, când toată natura se trezește la viață şi razele soarelui încep să ne mângâie uşor, 
ne aducem aminte de cea mai scumpă fiinţă din lume, care este mama, bunica, sora sau mătușa. 

 

Mama este cea mai importantă persoană în viața unui copil, atât în perioada formării 
acestuia, cât și după ce devine adult. Ea este singura care îi poate oferi copilului educația necesară și 
îl poate pregăti pentru ceea ce va urma în viață. Pentru mamele noastre dragi și pentru toate 
mamele de pe pământ, care se sacrifică pentru copilașii lor, colectivul clasei a IV- a s-a implicat în 
derularea mai multor activități în cadrul proiectului „Mama, doar mama!” 

 

Activitatea s-a desfășurat în perioada 1-8 martie 2021 şi a urmărit dezvoltarea sentimentului 
de dragoste în rândul copiilor faţă de fiinţa care le-a dat viaţă, cel mai drag element al omenirii 
,,MAMA’’. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Cultivarea sentimentelor de respect și dragoste față de ființa care le-a 
dat viață. 

 

OBIECTIVE: Să cunoască semnificația Zilei Internaționale a Femeii; 

Să confecționeze felicitări și mărțișoare pentru mama; 

Să învețe un cântece închinate mamei; 

Să participe activ și cu entuziasm la activitățile propuse; 
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PENTRU TOATE MAMELE DIN LUME! 

 

 

 
 

SUNTEM CREATIVI! 
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VLASIN IULIA-IOANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII:”GHIOCEL PENTRU MAMA MEA” 
GRUPA:MICA ”FURNICUȚELOR” 
CADRU DIDACTIC:VLASIN IULIA-IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 BISTRITA 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

”Mama -cel mai simplu și probabil primul cuvânt silabisit de puiul de om.Dar nu e nicidecum 
simplu,in esența lui,dar va rămâne primul,asta cu siguranță.Mama.Un amalgam de sentimente și de 
epitete o întregesc și o fac mamă.Dulce,iubitoare,obosită.Când pleoapele-i cad și brațele-o dor,dar 
te-ar privi întruna și te-ar cuprinde o viață,copile.Te-ar vrea mereu mic, să-ți mângâie creștetul, să-ți 
sărute fruntea,dar crește și ea odată cu tine,copile, și chiar de-i bătrână,ea ,mama-i tot mamă.Ea 

iartă, ea plânge,ea-ți duce lung dorul când tu ești departe și mai uiți de ea..” 
 

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. 

 

Activitatea debutează cu prezentarea de către fiecare copil a unei poze cu mama sa,și pe baza 
unor discuții purtate cu copiii despre cea mai importantă ființă din viața lor ne-am gândit să o 
răsplătim pentru toată gija și dragostea care ne-o poartă așa cum știm noi mai bine. 

 

Fiecare copil a primit materialele necesare pentru realizarea unui Ghiocel pe care mai apoi să-l 
dăruiască mamei sale (hârtie cartonată, lipici, elementele componente ale ghiocelului,precum și 
iarba realizată din hârtie de culoare verde)Tema activității s-a numit ”Ghiocel pentru mama mea”. 

 

La sfârșitul activității copiii și-au dăruit   lucarea realizată fiecărei mămici alături de un pupic 
și o îmbrățișare. 
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ZAHARIA SILVIA 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: “ Primăvara” 
CLASA: I 

CADRU DIDACTIC: Zaharia Silvia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Ṣc. Gimn. “ Radu Popa “, Sighișoara 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea- Proiect “ Primăvara” a fost structurată ȋn trei părţi: 
I – Ziua Mărţișorului- 1 Martie 
II- Ziua Internatională a Femeii- 8 Martie 
I – Proiectul “ Primăvara” (9 – 11) martie 

 
1 Martie- Ziua Mărtișorului 

a) Le-am citit copiilor “ Legenda Mărţișorului” și am discutat pe marginea ei. 
“……………………………………………………………………………………………………………….. 
Femeia mulţumi din tot sufletul și se puse pe tors. Torcea laolaltă fir roșu de foc cu fir alb de zăpadă  

și astfel isprăvi de tors cele două caiere. Iar după ce duse la capăt lucrul, legă o fundiţă de pieptul 
fetiţei. Aceasta ȋndată prinse putere și culoare ȋn obrăjori, sări din pat și-și ȋmbrăţișă cu drag mama. 

De atunci, ȋn fiecare prag de primăvară, femeia Ȋmpletea fundiţe alb-roșii, ȋmpărţindu-le oamenilor 
din sat, să le aducă sănătate și bucurii.” 

b) Am confecţionat pentru mame din hâtie și carton, câte un ghiocel-simbol al primăverii, la 
care am atașat un mărţișor. 
8 Martie-Ziua Internaţională a Femeii 

a) Am pregătit mamelor ȋn dar câte o felicitare decorată cu flori multicolore. Ȋn interiorul 
felicitării, copiii au scris un mesaj emoţionant. ”De ziua ta, mămico, ȋţi doresc să rămâi mereu  
zâmbitoare și fericită!” 

b) Au realizat desene sugestive pentru această zi de sărbătoare 

c) Au fost evaluate, apreciate și selectate cele mai reușite lucrări 

d) Premierea elevilor și acordarea medaliilor/diplomelor 

e) Am cântat pentru mame, cântecul “ Mamă, azi e ziua ta!” 

f) Am filmat si ȋnregistrat copiii cântând “ Mama , azi e ziua ta!”. Filmuleţul a fost postat pe 
grupul clasei, ȋn dar, mamelor! 

Proiectul“ Primăvara” 
Ȋn data de 9 martie am anunţat copiii despre proiectul ce urma să-l derulăm. Vestea a fost primită cu 
ȋncăntare și mare interes! 

Cei 25 de elevi ai clasei au fost ȋmpărţiţi ȋn 5 grupe. Fiecare grupă și-a ales un lider, care a 
discutat cu membri grupei, și-au stabilit un plan de lucru și au responsabilizat pe fiecare membru, 
dându-i una/două sarcini de lucru. 
Din următoarea zi ne-am ocupat de procurarea/ colectarea materialelor: cartoane colorate, imagini 
cu flori de primăvară, poezii, ghicitori, desene. La ora de MM am ȋnvăţat căntecul” Rândunica a 
sosit!” 
Ȋn ziua a treia, am analizat și selectat ȋmpreună materialele cele mai reprezentative: ghicitori, poezii, 
propoziţii sau texte scurte despre primăvară;, desene; flori. Fiecare grupă și-a ansamblat materialele 
pe un carton colorat, unde le-au lipit! 
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“ Randunica ne-a sosit!”, cântecul interpretat de copii, a completat și ȋncununat cu succes reușita 
muncii depuse. 

La final, am evaluat proiectul fiecarei grupe, elevii primind aprecieri și laude pe măsura 
implicării lor. 

Toţi copiii au fost mulţumiṭi de realizarea proiectului “Primavara”, prin culoare, vers si 
cântec. 
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MARIA ZAROJANU 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama, cel dintâi cuvânt!” 
CLASA:a IV-a 

CADRU DIDACTIC: Maria Zarojanu 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,V. Tomegea”, Boroaia 
DOMENIU VIZAT: Tehnologii 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Luna Martie este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare , un mărţişor sau un cadou. 
 

Ziua de 8 Martie este recunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internaţională a femeii. 
Luna martie este prima lună de primăvară când toată natura renaşte şi razele soarelui încep 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. 

 

Activitățile noastre au urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai 
mici dintre noi față de femeile apropiate lor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă. 

 

Am urmărit să valorific potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activităţilor 
artistico-plastice şi practice ṣi stimularea curiozitãţii şi interesului copiilor pentru manifestãrile ce au 
loc în mod obișnuit de ziua mamei. 

Obiective generale: 
- Dezvoltarea limbajului ṣi ȋn special a expresivitãţii acestuia prin crearea/ recitarea poeziilor dedicate 
mamei ; 
-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 
primaverii” ; 

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

• Sã memoreze, sã creeze ṣi sã recite expresiv poezii cu ṣi despre mamã; 

• Sã realizeze desene sau colaje prin care sã oglindeascã chipul mamei sau aspecte legate de 
aceasta ṣi sã organizeze cu ele o expozitie omagialã, dar ṣi felicitãri ṣi mici daruri pentru 
mame, cadre didactice ṣi bunici ; 

• Sã compunã/recite texte ȋn versuri sau prozã despre mama . 
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ZĂVOIU MIORIŢA 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Din suflet pentru mămica mea!” 
GRUPA: Mijlocie nr. 1 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.preşc. Zăvoiu Mioriţa 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit nr. 39, Brăila 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Preşcolarii grupei mijlocii au desfăşurat o activitate din suflet pentru suflet, dedicată zilei de 8 Martie. 
Prin această activitate am urmărit exprimarea sentimentelor de dragoste şi recunoştinţă faţă de 
fiinţa cea mai de preţ care ne-a dat viaţă- ,,Mama”. 
Activitatea noastră a început cu recunoaşterea de către copii a pozelor cu mama lor. Fiecare a spus 
ceva despre mama lui. Apoi am realizat felicitări pentru mămicile noastre pictând cu multă dragoste. 
Pe prima pagină a felicitării fiecare copil şi-a amprentat pălmuţa, a ştampilat inimioare şi au pictat cu 
degeţelul iar în interior prin tehnica picturii cu aţa am realizat flori pentru mama noastră. 
În final am realizat un filmuleţ în care le-am cântat ,,La mulţi ani!” executând şi câteva mişcări de 
dans. Acest mesaj video a fost transmis mămicilor noastre. 
Ca întotdeauna mămicile au fost foarte emoţionate şi fericite de surprizele pregătite cu iubire de 
către noi. 
Nu există nimic mai frumos şi mai preţios pe acest pământ decât sentimentul de iubire dintre mamă 
şi copilul ei. 
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TOMOIOAGĂ SINORICA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Activitate:,,Scumpă mamă, te iubesc!” 

CLASA PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar Tomoiagă Sinorica 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Dragoş Vodă Moisei 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

  Un proverb evreiesc spune că „Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”. 

Mama este fiinţa care îl iubeşte şi îl ocroteşte pe copil necondiţionat. Mama nu este niciodată cu adevărat 

singură în gândurile sale. Ea întotdeauna se gândeşte de două ori: o dată pentru ea şi o dată pentru copilul ei.  

  Prin activitatea de creație copiii se dezvoltă frumos. Procesul de creaţie este asemeni muzicii, care 

încântă auzul și sufletul cu o rapiditate și o forță extraordinară. Arta creației îi face pe copii mai siguri pe 

gândurile lor, mai buni la suflet. Ei își vor putea exprima trăirile și sentimentele cu mai multă ușurință și 

convingere.  

  De Ziua Femeii sărbătorim mâinile mamelor, zâmbetul lor şi parfumul îmbrăţişărilor pe care ni le-

au dăruit ani la rând. De Ziua Femeii sărbătorim în familie sufletul fiecărei mame! De Ziua Femeii mâinile 

copiilor nu au odihnă şi pregătesc cele mai frumoase cadouri în culori, mici opere de artă pe care mama le va 

păstra într-un sertar din bibliotecă pentru totdeauna. 

  Şi noi, fluturaşii clasei pregătitoare ne-am gândit să răsplătim fiinţa care ne-a adus pe lume cu un 

mic cadou făcut din suflet curat de copil. Am lucrat zile la rând cu migală şi răbdare, cu dragoste şi mult drag. 

Cadourile care vin din inimă sunt cele mai frumoase.  

  Cadoul nostru pentru ele a fost o cărticică creată de mânuţele harnice şi dibace ale micilor 

fluturaşi alături de un buchet de flori colorat din hârtie.  

  Am învăţat şi o poezie pe care am adaugat-o în una din filele cărţii şi pe care fiecare copil i-a 

recitat-o  mamei lui acasă. Am învăţat cântece închinate mamei, i-am filmat şi am trimis mai apoi video-ul pe 

grupul clasei, deoarece nu ne-am putut întâlni fizic din cauza pandemiei. Mamele au fost emoţionate şi 

încântate de activităţile noastre. Partea cea mai emoţionantă a fost când mămicile au primit mesaj pe 

whatsApp  cu o înregistrare în care copilaşul îi face o declaraţie de iubire şi o urare de ziua ei: De exemplu:,, 

Mami, te iubesc pentru că....Îţi doresc din inimă să fii veselă mereu şi să nu îmbătrâneşti niciodată! ” 

  Mama merită tot ce e mai valoros în viaţă, deoarece ea este întâia noastră învăţătoare. De la ea 

am auzit primele poveţe, ea ne-a ridicat prima oară când am căzut, ea ne-a sărutat prima de “noapte bună”. 

La pieptul ei am râs, am plâns, ne-am ascuns obrajii. Mâinile ei n-au avut niciodată odihnă: ne-au spălat, ne-

au arătat cum se fac bastonaşele,  ne-au mângâiat, ne-au cărat în braţe şi şi-au împreunat mâinile într-o 

rugăciune pentru noi.  

  Mamele sunt soarele care străluceşte pentru viaţa cerului nostru interior, ca să putem ştii că 

suntem veşnic iubiţi şi nu avem nevoie să ne mai punem întrebări despre asta. 

  Am credinţa că, în ceruri îngerii şoptind unul altuia nu pot să găsească printre cuvintele lor de 

dragoste niciunul atât de drăgăstos ca cel al  mamei şi de aceea , cuvântul pe care l-am rostit pentru prima 

dată a fost: MAMA! 
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