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ADĂSCĂLIȚEI MARIA 
   
TEMA ACTIVITĂȚII: Toate în lume au o mamă... 
CLASA/GRUPA: 4 elevi ai clasei a IV-a și mamele lor 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar Adăscăliței Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Primară Nr.2 Roma 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Elevii şi părinţii sunt aşezaţi faţă în faţă. Sala este amenajată pentru  desfășurarea activității.
  
 
1. Captarea atenţiei se va realiza  printr-un joc la care participă şi părinţii şi copii. 
Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”. Fiecare dintre părinţi va trebui să răspundă 
la o întrebare legată de propriul copil. Se confrunta  răspunsurile, se schimbă rolurile, elevii 
vor răspunde primii , urmând confruntarea răspunsurilor părinţilor. 
 
Întrebări pentru părinţi : 

 Fructul preferat al copilului este ? 

 Numiţi cel puţin trei prieteni buni, colegi de şcoală. 

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

 Știți care este cea mai hazlie poznă pe care a făcut-o copilul dv? 

 Câte feţe zâmbitoare are copilul dv în carnet? 
 
Întrebări pentru copii : 

 Ce profesie are mama ta ? 

 Cine te duce seara la culcare? 

 Ce culoare au ochii mamei tale? 

 Care este mâncarea preferată a mamei tale? 

 Care este culoarea preferată a mamei tale? 
 
2. Sentimentele şi jocul sentimentelor. 
Se prezintă părinţilor şi elevilor diverse jetoane cu imagini  care reprezintă diverse stări ale 
unor oameni. Părinţii vor încerca să ghicească sentimentul iar elevii vor trebui să  imite 
acest sentiment. 
 
3. Se propune elevilor un joc:„Nică încurcă poezii”. Un joc care urmăreşte cât de atenţi au 
fost elevii la orele de la şcoală. Nică, Nică cel vestit, pare-mi-se a intrat în cartea cu poezii a 
D-nei. învăţătoare şi a amestecat toate poeziile. Misiunea elevilor este să descopere 
încurcătura prin ridicarea mâinii.Cel mai rapid are dreptul să îndrepte greşeala şi desigur 
va fi răsplătit. 
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Varianta corectă       Varianta încurcată 
 

Am o nuca mare 
Aşa şi aşa 
Cu o coajă tare 
Aşa şi aşa 
Şi ca să o sparg 
Aşa şi aşa 
În gură n-o bag!!! 
Aşa şi aşa    
Îmi iau ciocănelul 
Aşa şi aşa 
O ţin cu degeţelul 
Aşa şi aşa 
Cu ciocanu-am dat 
Aşa şi aşa 
Nuca s-a crăpat   
Aşa şi aşa 
Am o nuca mică 
Aşa şi aşa 
Cu o coajă tare 
Aşa şi aşa 
Şi ca să o sparg 
Aşa şi aşa 
În urechi n-o bag!!! 
Aşa şi aşa    
Îmi iau ciocănelul 
Aşa şi aşa 
O ţin cu mânuţa 
Aşa şi aşa 
Cu ciocanu-am dat 
Aşa şi aşa 
Nuca nu s-a crăpat   
Aşa şi aşa 
- Crizantemă, dragă floare, 
 Nu ţi-e frică de ninsoare? 
 - Nu mi-e frică, draga mea! 

 Mă pitesc uşor sub ea 
Şi-apoi ningă cât o vrea. 
 
 
- Nu ţi-e frică că din cer 
 Or să cadă flori de ger? 
 - Ba de ger îmi este frică, 
 Iar crivăţul rău mă strică! 
 Dacă-ngheţ, eu mor îndată 
 Mă-ofilesc îndurerată...! 
 - Crizantemă, floare aleasă, 
 Vrei să vii la mine-n casă?  
 - Locul meu este afară, 
 De va fi iarna uşoară 
 Ne-ntâlnim la primăvară! 
 
- Crizantemă, dragă floare, 
 Nu ţi-e frică de căldură? 
 - Nu mi-e frică, draga mea! 
 Mă pitesc uşor sub ea 
Şi-apoi plouă cât o vrea. 
 
 
- Nu ţi-e frică că din cer 
 Or să cadă flori de tei? 
 - Ba de ger îmi este frică, 
 Iar soarele  rău mă strică! 
 Dacă-ngheţ, eu mor îndată 
 Mă-ofilesc cu bucurie...! 
 - Crizantemă, floare aleasă, 
 Vrei să vii la mine-n sufragerie? 
 - Locul meu este afară, 
 De va fi primăvara uşoară 
 Ne-ntâlnim la toamnă!
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4. Se stimulează atenţia cu un nou joc. Jocul  „Toate în lume au o mamă”. Se pun într-un 
bol diverse  jetoane cu imagini, mamele vor rosti cuvântul reprezentat, iar elevii vor trebui 
să găsească „mama” acelor fiinţe. 
 
Şi pentru că toate în lume au o mamă, vom cântăm „La mulţi ani” tuturor mamelor din 
lumea aceasta, bunicilor şi străbunicilor noastre dar şi tuturor femeilor de pe Pământ.  
Sfârşitul activităţii şi aprecieri finale. 
 
După fiecare exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi merită aplauze. Toţi 
vor aplauda. 
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AGU DOINA 
,,DE ZIUA TA, MĂMICO DRAGĂ ” 

CLASA  I B 
PROFESOR  ÎNV.PRIMAR : AGU DOINA  
SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE PĂTRAȘCU’’ 
LOC.  BURUIENEȘTI / DOLJESTI 
JUD. NEAMȚ 

“ Profesorul luminează capul cu știința,  

mama încălzește inima cu dragostea sa.” 

 

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

 

 OBIECTIVE: 
 

 Să definească termenul de ,,mamă,, ; 
 Să explice rolul mamei în viața lor; 
 Să confecționeze felicitări dedicate mamelor; 
 Să-și arate respectul și prețuirea față de mame, bunici, printr-un program 

artistic dedicat zilei de ,,8 MARTIE,, 
 

 RESURSE UMANE: elevi, părinți. 
 
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR 

Nr.crt. Denumirea activităților Locul  desfășurării 

1. ,,Creșterea și fericirea neamului omenesc 
stă pe brațele mamelor,, 

Prezentarea celor mai frumoase maxime, 
cugetări, texte literare, despre mama. 

Sala de clasă 

2. ,,Nu trece nimic peste iubirea de mamă,, 

Confecționarea de felicitări, ce vor fi 
oferite mamelor. 

Sala de clasă 

3. ,,E ziua ta, mămico!,, 

Moment artistic dedicat mamelor. 

Sala de clasă 
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ALECUŞAN ELENA GABRIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Proiect educaţional SĂRBĂTOAREA MAMELOR NOASTRE  
CLASA: A IV-A 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar ALECUŞAN ELENA GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială SIMION BĂRNUŢIU, structura MĂNĂRADE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
SĂRBĂTOAREA MAMELOR NOASTRE 

 
Coordonator proiect, 

Prof. înv. primar Alecuşan Elena Gabriela 
 
SCOPUL PROIECTULUI : 

 Dezvoltarea limbajului si in special a expresivitatii acestuia prin crearea/ recitarea 
poeziilor dedicate mamei ;  

 Devoltarea sentimentelor de dragoste si pretuire pentru valorile nationale, mama 
fiind considerata  una dintre acestea,  pentru ca: “Mama inalta sau ingenuncheaza 
natiunea, caci sufletul fiilor il da mama.” 

 Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor; 
 
 GRUPURI TINTA : 

 Elevii cls. a IV-a 

 Mamele  si bunicile  elevilor, cadrele didactice ale scolii; 
LOCUL DESFASURARII: 

 Sala de clasa: 
PERIOADA DESFASURARII: 
 28 februarie-7 martie 2019, 
    OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

 Sa prezinte originile  Zilei Mamei si s-o integreze in contextul celorlalte  Legende ale  
primaverii ; 

 Sa memoreze, sa creeze  si sa recite expresiv poezii cu si despre mama; 

 Sa realizeze desene sau colaje  prin care sa oglindeasca chipul mamei sau aspecte 
legate de aceasta si sa organizeze cu ele o expozitie omagiala, dar si felicitari si mici 
daruri pentru mame, cadre didactice si bunici ; 

 Sa compuna texte in versuri sau proza despre mama ; 

 Sa –si arate pretuirea si cinstirea fata de mame, bunici, cadre didactice  printr-un 
moment artistic corespunzator maretiei evenimentului. 

 
 
 
 
 
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

7 

 

CONTINUTUL  PROIECTULUI 
 

Nr. 
crt. 

 TEMA  ACTIVITATII    
CONTINUTUL ACTIVITATII 

LOCUL 
DESFASURARII 

 
DATA 

 
RESP. 

 
1 
 
2. 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

“Cresterea si fericirea neamului 
omenesc sta pe bratele 
mamelor” 
 
Prezentarea legendelor 
primaverii sub forma de concurs.  
 
Crearea unor texte in versuri sau 
proza inspirate de cea mai draga 
fiinta de pe pamant, mama 
 
Confectionare de felicitari si alte 
mici daruri  
 
Moment artistic omagial dedicat 
 

  
 
sala de clasă 
 

  
 
28.02.2019 
 
 
 
1 martie 
2019 
 
 
6 martie 
 
 
7 martie 

 
Prof. Alecuşan 
Gabriela 
 

METODE DE EVALUARE: 

 Evaluarea se va realiza  pe parcursul derularii proiectului, prin chestionare si 
completarea unui jurnal de impresii; 

 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanti;             
  
DISEMINAREA PROIECTULUI 
 

 Se vor colecta impresii ale elevilor, parintilor, bunicilor, cadrelor didactice si vor fi 
publicate in revista şcolii, alaturi de cele mai reusite texte si desene realizate cu acest 
prilej; 
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ALEXE SONIA FLORENTINA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”CHIPUL MAMEI” 
GRUPA: Spiridușilor –Mijlocie C 
GRĂDINIȚA :Nr 268 ,București  
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: Alexe Sonia Florentina 
SCOPUL : Consolidarea deprinderii tehnice de pictură ,în vederea realizării unor lucrări 
artistico-plastice,valorificând sentimente de respect , dragoste și admirație pentru ființa care 
ne-a dat viață, mama; 

OBIECTIVE: 

-Să realizeze lucrarea folosind tehnica picturii; 

-Să aplice corect tehnica pe baza indicaților primate; 

-Să organizeze spațiul plastic într-o lucrare echilibrată și expresivă; 

-Să analizeze obiectiv lucrările pe baza criteriilor de evaluare enunțate de educatoare: 
respectarea spațiului de lucru, acuratețea și gradul de finalizare al lucrării dar și originalitatea 
lucrărilor. 

MATERIALE planșă model , coli A4, palete pentru pictură,tempera ,galben , auriu, negru, 
maro, roșu..etc,recipient cu apă, pensule , șervețele umede, panou . 

 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Se vor parcurge următoarele etape: 

-aerisirea sălii și pregătirea materialelor necesare; 

-prezentarea temei și a obiectivelor activității; 

-prezentarea modelului; 

-prezentarea materialelor de lucru; 

-demonstrarea procedeelor de lucru; 

-încălzirea mușchilor mici ai mâinii; 

-executarea lucrării de către copii; 

-expunerea lucrărilor 

-evaluarea și autoevaluarea; 

-încheierea activității. 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

9 

 

 

  

GRADINITA NR 268, GR.MIJLOCIE.C.  PROF.ALEXE SONIA FLORENTINA 
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AMARIEI AURICA  
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT! 

Educatoare  - Aurica AMARIEI 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 18, IAȘI 

 
TAS  -  Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?  

Tema săptămânală  - ,, Dar pentru  ziua mamei” 

Înainte de venirea copiilor în sala de grupă, am asigurat condițiile optime pentru derularea 
activității .Apoi, am desfasurat cu copiii Întâlnirea de dimineaţă care a debutat cu formula de 
salut ,  Bună dimineața dragi copii, a-nceput o nouă zi ! 

Următorul moment, noutatea zilei, a adus în atenția copiilor un personaj indrăgit și anume, 
Zâna Primăverii , o fetiță cu un coș cu flori în mînă și îmbrăcată cu o pelerină, decorată cu 
elemente de primăvară. Aceasta poartă o discuție cu copiii și le interpretează un cântec 
despre mama , prin care  transmite mesajul zilei:,,Mamă azi e ziua ta, ziua de 8 Martie’’‚ le 
reamintește că astăzi este o sărbătoare foarte importantă și anume, este Ziua femeii și 
dorește să pregătească împreună un dar pentru mama.Apoi, copiii au fost  familiarizati cu 
obiectivele activității. 

ADE – DOS , colaj ,,Dar pentru mama’’ 

Momentul organizatoric – s-au asigurat condițiile unei bune desfășurări a activității. 
Captarea atenției - Zâna Primăverii dorește să participe la activitate și să lucreze împreună cu 
copiii. Ea propune să se asculte pe parcursul activitătii, cântecul pe care tocmai l-a cântat, 
activitatea desfașurându-se pe acest fond muzical. 
Anunțarea temei și a obiectivelor – astăzi vor confecționa daruri pentru mama. 
Am cerut copiilor să se așeze la mesuțe și să descopere materialele puse la dispoziție: hârtie, 
forfecuțe, lipici, carioca, coșulețe presate,autocolante. S-a prezentat sarcina didactică, s-au 
demonstrat  tehnicile de lucru. Se realizează mai intâi floarea, folosind foarfecele, se 
decorează petalele cu inimioare, se lipesc capetele foii se ruleaza hârtia pentru a se obține 
floarea; apoi se asambleaza coșulețul care va fi decorat cu carioca si cu autocolante în forma 
de inimioare si flori.   În timpul demonstrării tehnicilor de lucru, se enumeră criteriile după 
care se va realiza evaluarea lucrărilor: finalizarea acestora, asamblare corectă, acuratețe. Se 
vor efectua  exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor,  după care,  copiii vor începe  
lucrul.S-au  dat explicații și s-a oferit ajutor copiilor timizi, neîncrezători în propriile forțe, au 
fost încurajați  pe tot pracursul activității.Cu câteva minute înainte de încetarea activității, 
copiii au fost anunțați să finalizeze lucrările cu care am organizat apoi o expoziție și pe care 
le-am evaluat conform criteriilor expuse la începutul activității.La final, s-au făcut aprecieri 
asupra modului general dar și individual în care copiii au participat la activitate și au realizat 
darul pentru mama.  

La sfârșitul activității, admirând expoziția, copiii au interpretat un cântec despre mama, 
intitulat ,,Toate mamele din lume’’. 
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DAR PENTRU MAMA! 
 

8 MARTIE 2019 
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ANDREI DALILA 
 

Proiect cu tema ”Dar pentru mama mea iubită!” 

Andrei Dalila 

Profesor pentru învățământ primar, Clasa I A 

Școala Gimnazială Șerban Vodă, Sector 4 

Scop: să confecționeze un dar pentru Ziua Internațională a Femeii/Mamei, folosind tehnici 
cunoscute și exprimându-și dragostea față de ființa cea mai dragă din viața lor. 

Materiale: 

-pentru diplomă: trusa de scriere; 

-pentru cadou: o floare în ghiveci, fișe pentru decorare: gard pentru decorarea ghiveciului, 
șnurul pentru mărțișor, fluturaș, trusa de pictură, foarfecă, sârmă plușată. 

Tehnici de lucru folosite: scriere, decorare, pictură, decupare, colaj. 

Etape de lucru: 

-scrierea diplomei pentru mama; 
-decorarea prin tehnici de colorare, hașurare și pictură a diplomei, în ansamblul ei și/sau a 
ramei diplomei; 
-conturarea gărdulețului pentru ghiveciul cu floare, decuparea lui, decorarea acestuia și 
montarea pe ghiveciul cu floare; 
-confecționarea șnurului pentru mărțișor: desenarea cochiliei unui melc, decuparea acesteia, 
hașurarea cu linii albe și roșii (față și verso) a cochiliei și apoi decuparea pe linia curbă 
desenată, a cochiliei; 
-ornarea cadoului: pe o sârmă plușată, înfiptă în pământul florii se prinde capătul din mijloc a 
cochiliei melcului (șnurul de mărțișor), peste care se montează fluturele decorat prin 
colorare. 
Concluzii: 

-am observat cu câtă grijă pregătesc darul pentru mama; 
-tehnicile de lucru folosite au fost realizare corect, cu timp de lucru mai rapid ca de obicei; 
-toți au cântat și reluat cântece pentru mama, la unison, în timpul lucrului, la inițiativa lor; 
-au cerut sfaturi mai multe ca de obicei, pentru a fi siguri că nu greșesc; 
-proiectul și-a atins scopul. 
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ANDRIEŞ MIHAELA JOSEFINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Eu sunt darul tău, mămico!-Serbare închinată mămicilor 
(proiect extracurricular) 
CLASA/GRUPA: Mare – Peştişorilor 
CADRU DIDACTIC:  Andrieş Mihaela Josefina  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădiniţa Sfânta Agnes 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Scop: Săbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii; o scenetă cu cântec, dans 
şi voie bună. 

 Obiective:  
- să memoreze rolurilor, poeziilor, replicile date; 
- să intoneze expresiv replicile memorate anterior; 
- să execute corect pe melodie pașii de dans; 
- să intoneze corect, expresiv cântecele dedicate mamelor; 
- să se costumeze adecvat în funcție de rolul primit. 

-Resurse implicate  
-preşcolari 
-educatoare 
-părinţi 
      -    Tipul activităţii: Spectacol. 

- Locul desfășurării: SALA DE FESTIVITĂŢIA GRĂDINIȚEI,,SFÂNTA AGNES,, 
- Data desfăşurării : 8 Martie 2019 

Mama este fiinţa căreia îi suntem datori cu un respect profound, căreia îi mulţumim pentru faptul că 
ne-a adus pe lume şi că alături de Dumnezeu a contribuit la existenţa noastră, dăruindu-ne cel mai 
frumos cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă; VIAŢA. Tot ceea ce avem şi tot ceea ce vom 
avea, viitorul, prezentul şi trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături în 
clipe grele. Atunci când ne simţim nesiguri, când ne este frică şi nu avem lângă noi ajutor de 
nădejdie, când ne este foame, când ne este frig, când simţim nevoia ca cineva să ne îngrijească 
rănile sufleteşti şi trupeşti, când avem nevoie de ocrotire şi de iubire, când suntem singuri şi ne este 
teamă, vrem ca lângă noi să se afle mama, să ne ocrotească  şi să ne ofere  ceea ce numai ea poate, 
în modul cel mai sincer şi cel mai curat; Dragostea. Orice frunză se află ocrotită în copacul ei, orice 
rază doreşte să ştie că soarele o are în grijă, cum orice copil îşi doreşte mama alături. 
Şi pentru că ziua mamei este una specială, este o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi 
căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile pentru 
această zi. Împreună cu preşcolarii grupei mari am pus în scenă un spectacol cu titlul ,,Ghiocelul  
supărăcios’’. 
Preşcolarii s-au costumat în ghiocei, mândrul soare, furnicuţe, raze de soare, pui de vânt, zâna 
primăvară şi au încântat cu prestaţia lor mămicile, bunicile şi pe toţi cei prezenţi.  

Iar la finalul serbării  copiii au oferit mămicilor o floare şi medalia cu titlul,, Mama, cel dintâi 
cuvânt’’… 
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Fără emoții, au rostit clar și tare replicile învățate. 
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ANGHEL LOREDANA - CAMELIA 
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. TEMA: „MAMA, CEL DINTÂI CUVȂNT” 
2. CLASA: elevii clasei  a VIII-a A 
3. CADRUL DIDACTIC: prof. Anghel Loredana - Camelia 
4. UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMȂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Tuzla 
5. OBIECTIVELE: 

a. Cunoaşterea obiceiurilor de Ziua Mamei pe plan internaţional  
b. Realizarea unui poster tematic  

 
6. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : 

 
Elevii, coordonaţi de profesor, vor discuta pe baza temei specifice evenimentului; de 
asemenea, ei vor realiza un poster cu tematica activităţii (care va face obiectul unei expoziţii 
tematice în sala de clasă). Elevii vor fi organizaţi pe grupe de cȃte 6, fiecare grupă avand 
posibilitatea să ȋşi aleagă o ţară sau mai multe despre care să prezinte informaţii privitoare la 
modul ȋn care se sărbătoreşte Ziua Mamei, precum şi la diferitele semnificaţii ale Zilei de 1 
Martie pe ȋntreg mapamondul. Ei vor folosi aceste informaţii pentru a crea un poster ȋn care 
să ilustreze semnificaţia acestei zile pe plan internaţional. 
 

Ȋn urma lecturării de către elevi a materialelor despre Ziua de 8 martie Şi a realizării 
posterului cu informaţiile care li s-au părut elevilor elocvente, aceştia vor trebui sa 
completeze un rebus ȋn care vor regăsi referinţe la cuvinte cheie ce pot fi legate de această 
importantă zi pentru ȋntreaga omenire. 
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       1. M            

   2. P R I M A            

       3. M            

    4. R H E A            

       5. C            

      6. F E            

     7. L A L            

       8. D I S C R I M I N A R E 

      9. M I M O Z Ă        

       10. N O R O C        

   11. Ȋ N V Ă T Ă T O A R E      

      12. M Â T E R N I T A T E   

   13. P R A J I T U R I        

    14. C I O C O L A T A       

     15. A N U A L A         

 16. B I N E C U V A N T A R E      

      17. S Â R B A T O R I     

  18. I N T E R N A T I O N A L A    

19. F E M I N I S T A           
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1. Primul cuvȃnt rostit de un copil 
2. Anotimpul florilor 
3. Prima lună de primăvară 
4. Mama tuturor zeilor la grecii antici 
5. Dar 
6. Confecţionate din hȃrtie pentru mame 
7. Floarea mascotă a zilei de 8 Martie la 

italieni 
8. Disticţie făcută ȋntre bărbaţi şi femei 
9. Floare primită ȋn Italia de mame cu 

ocazia zilei de 8 Martie 
10. Dacă porţi mărţişorul, ai.... 
11. Dascălul care ne ȋnvaţă să scriem şi să 

citim 
12. Stare, calitate de mamă 
13. Ȋn Anglia anilor 1800, mamele 

primeau.... 
14. De obicei, mamele primesc flori şi.... 
15. 8 Martie este o sărbătoare.... 
16. Urare de prosperitate şi fericire 
17. A celebra 
18. Ziua mamei este o sărbătoare.... 
19. Persoană care militează pentru 

drepturile femeii 
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       1. M A M A         

   2. P R I M A V A R A        

       3. M A R T I E       

    4. R H E A            

       5. C A D O U        

      6. F E L I C I T Ă R I    

     7. L A L E A U A        

       8. D I S C R I M I N A R E 

      9. M I M O Z Ă        

       10. N O R O C        

   11. Ȋ N V Ă T Ă T O A R E      

      12. M Â T E R N I T A T E   

   13. P R A J I T U R I        

    14. C I O C O L A T A       

     15. A N U A L A         

 16. B I N E C U V A N T A R E      

      17. S Â R B A T O R I     

  18. I N T E R N A T I O N A L A    

19. F E M I N I S T A           
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ANGHEL LUMINIȚA  
 
TEMA ACTIVITĂȚII: DIN SUFLET, PENTRU CEA MAI DRAGĂ FIINȚĂ 
CADRU DIDACTIC: PROF. LUMINIȚA ANGHEL 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENI 
DOMENIUL VIZAT:OM ȘI SOCIETATE 
DISCIPLINA -EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 
CLASA a VI-a  
SCOPUL: 
- îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la  primăvară,simbolul mărțișorului,ziua 
internațională a femeii, tradițiile începutului de primavera (babele) 
- stimularea creativităţii elevilor 
- dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de femeie în general și  mamă în 
special; 
OBIECTIVE: 
- să conștietizeze însușirile specifice anotimpului primăvara ; 
- să cunoască semnificația mărțișorului și a zilei de 8 Martie 
- să realizeze lucrări/felicitări specifice zilei   de 8 Martie 
Grup ţintă:elevii clasei a VI-a A de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Poeni 
Locul desfăşurării: sala de clasă 
Perioada: 1 – 8 martie 2019 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
 

NR.C
RT.. 

ACTIVITATEA PROPUSĂ NUMĂR / 
PERSOANE  
IMPLICATE 

PERIOADA 
DESFĂȘURĂRII 

LOCUL 
DESFAȘURĂRII 

1. Legenda Babei Dochia 

-elevii împărțiți în trei grupe au adunat și 
prezentat materiale referitoare la 
semnificația mărțișorului, a zilei de 8 
martie precum și legend  specifice 
începutului de primavera. 

13 elevi /clasa 
a VI-a 

1 martie 2019 Sala de clasă 

2. Din suflet, pentru cea mai dragă ființă! 

Elevii au confecționat  felicitări pe care 
au desenat și au scris  mesaje pentru 
mama. 

13 elevi /clasa 
a VI-a 

7 martie 2019 Sala de clasă 

3. Realizare unei expoziții cu lucrările 
elevilor 

  

13 elevi /clasa 
a VI-a 

7 martie 2019 Școala Poeni 
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EVALUAREA PROIECTULUI –se va face prin: 
-realizarea  unui portofoliu cu materialele  adunate despre tradiții și obiceiuri ale începutului 
de primăvară 
-realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor. 
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ANGHEL IONICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITARE PENTRU MAMA 

CLASA: I  

CADRU DIDACTIC: Prof.îmv.primar Anghel Ionica  
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Constantin M. 
Cantacuzino”Jilavele 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Pe băncuțe  sunt pregătite plicuri în care se află materialele de 
lucru pentru activitatea ce urmează a fi desfășurată. 
 
Elevii sunt invitați să descvopere materialele și sarcinile de lucru .  
Se poartă o scurtă discuție pe baza șabloanelor găsite în plic. Acestea urmează a fi decupate 
și lipite pe un suport de hârtie.  
Se execută exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: 
       ”Mișcăm degețelele 
        Închidem și deschidem pumnișorii 
        Rotim pumnișorii 
        Cântăm la pian 
        Scuturăm mânuțele.” 
 
Realizarea temei de către elevi cu ajutorul materialelor puse la dispoziție respectând etapele 
de lucru: să coloreze, să decupeze, să lipească, să îmbunătățescă lucrarea  și să o finalizeze 
pentru a fi dăruită mămicilor de 8Martie. 
 
După ce felicitarea a fost finalizată elevii sunt solicitați să observe produsele realizate (se 
folosește metoda ”Turul galeriei”). 
 
Jocul liniștitor: ”Eu întreb, tu răspunzi” 

- așezați în cerc, un elev va arunca o minge spre colegul preferat și-i va pune o 
întrebare legată de lecția din ziua respective. Cel care a prins mingea va răspunde și 
la rândul lui va întreba alt coleg despre lecția din ziua respective. 

 
Felicitările vor fi dăruite mamelor. 
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ANI VANDA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: CHIPUL MAMEI OGLINDIT ÎN CUVÂNT  
CLASA/GRUPA: A III-A B 
CADRU DIDACTIC: ANI VANDA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU TÂRNĂVENI 
Motto 
De câte ori râd, mamă,                   De câte ori cad, mamă, 
În ochii tăi cresc fluturi                  Mi-așterni la poale nori 
Ce-adună curcubeul                       Să nu-mi frâng răsăritul  
În clopote de flori.                           Pe aripi de condor. 
 
                           Azi, după multă vreme 
                           Brăzdată de tăceri, 
                          Ți-aduc prinos cuvântul 
                          Și-un sac de primăveri. 
                                                  ANI VANDA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea s-a desfășurat sub formă de concurs.Elevii participanți au fost grupați în două 
echipe, fete și băieți, fiecare echipă având câte șase membri. 

Elevii au extras câte un bilețel pe care erau scrise versuri dedicate mamei, pe care le-au citit, 
după care și-au ales sarcinile de lucru pentru metoda cubului. 

1.Descrie-chipul mamei 

2. Compară 

3.Asociază 

4-Analizează-ființa mamei 

5. Aplică-portretul mamei 

6.Argumentează prin versuri ce înseamnă mama pentru tine 

În timp ce au  rezolvat sarcinile elevii au ascultat muzică simfonică, pentru o atmosferă 
relaxantă și creativă.Când și-au terminat sarcina de lucru s -au  ajutat și s-au consultat  între 
ei în cadrul echipei.Fiecare elev și-a rezolvat sarcina pe o coală color decupată în formă de 
inimă, iar cel care a  rezolvat sarcina 5, pe o coală galbenă decupată în formă de cerc.Cele 
cinci inimioare au devenit  petalele unei flori ce alcătuiesc chipul mamei. 

Din juriu au  făcut parte doamna învățătoare și doi elevi.Fiecare sarcină de lucru a fost 
punctată cu maxim 5 puncte, urmărindu-se exprimarea, creativitatea, originalitatea, 
corectitudinea și aspectul. 

Echipa” Brândușele” a câștigat concursul, obținând 29 de puncte.Toți elevii au fost premiați 
cu diplome și surprize dulci. 
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ANTONIE MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: FELICITĂRE PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: A IV -A 
CADRU DIDACTIC: ANTONIE MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘC. GIMNAZIALĂ D-TRU BĂDESCU-OLĂNEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitatea s-a desfășurat în zilele de 6 și 7 martie 2019. Copiii au venit cu materialele 
nacesare: foarfece, lipici, foarfece cu model, carioci,  șabloane, creion,iar cartoane și hârtie  
colorată, perforatoare cu diferite modele au primit de la școală. 

În 18 - 22 martie copiii au început să confecționeze câte o diplomă pentru mama, pe care să 
o ofere în ziua de 25 martie, când se serbează ziua mamei creștine. Copiii pregătesc și o 
serbare, prin care își vor arăta recunoștința pentru tot ceea ce fac mamele pentru ei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pentru confecționarea felicitărilor de 8 martie, li s-au prezentat copiilor diferite modele, ca ei 
să-și aleagă fiecare pe cea potrivită priceperilor sale, în ceea ce privește tehnicile de lucru și 
materialele  necesare. Ei au lucrat cu toată atenția și grija de care sunt capabili la această 
vârstă, știind că vor fi și premiati. 

Nu am prea am  selectat mai multe lucrări, căci sunt numai 14 elevi în clasă și nu prea au 
deprinderi formate, deși sunt în clasa aiv-a. Eu am preluat pe acești elevi anul acesta.  

Locul întâi au obtinut Stroescu George si Popa Gabriel, Diplomă, locul II Teodorescu Daria, 
locul III Zdârcea Sara si Ciocan Natalia, iar locul IV Popescu  Stefania. 
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BĂCANU NICOLAE  
Armonii de 8 Martie 

 
Călăuzită duios de gândul blând al Mamei, martie înlănţuieşte imaculat albul zăpezilor de 
cândva şi de altă dată, cu sângeriul dragostei şi al renaşterii şi al speranţei, topind ultimele 
clipe îngheţate din inimă, din viaţă şi, mai cu seamă din suflet. Mama, sora, fiica, soţia, 
iubita,toate aceste fiinţe nepreţuit de dragi, zâmbesc înmiresmat în primăvară. Astfel începe 
octava subtilă a femeii cu freamăt de muguri dezmorţiţi de lumină, cu clinchet de ghiocei 
obraznici în neprihănirea lor, cu renăscută iubire de viaţă, cu sfioasă şi candid bucurie. 
 
Prin intermediul Proiectului Educaţional ,,Muzica lumii între sunet şi suflet-Genuri muzicale”-
derulat şi în acest an în parteneriat cu prestigioase instituţii de cultură ale municipiului 
Brăila-  Colegiul Economic,,Ion Ghica” întâmpină tradiţional primăvara mamei şi ziua de 8 
Martie cu un spectacol de muzică, poezie şi dans intitulat ,,Femeia în poezia greacă 
modernă”. Beneficiind de calda găzduire a Muzeului Brăilei ,,Carol I” activitatea face parte 
din ciclul de manifestări intitulat ,,Femeia în poezia popoarelor lumii”, abordând în fiecare an 
câte una dintre culturile popoarelor Europei . 
 
Desfăşurată în data de 19 martie 2019 manifestarea a cuprins următoarele activităţi: 
1. Versuri dedicate femeii din lirica poeţilor greci Constantin Kavafis şi Klairi Anghelidou în   
interpretarea elevilor Colegiului Economic,,Ion Ghica”  
2.  Muzică grecească în interpretarea elevei Marilena Codrescu de la Şcoala Populară de Arte 
,,Vespasian Lungu” 
3.  Dansuri tradiţionale greceşti în interpretarea Ansamblului ,,Pandora” aparţinând 
Asociaţiei Panelene ,,Eleftheria”condus de profesorul Constantin Haraga 
 
A fost o primăvară frumoasă în inimile elevilor prezenţi la manifestare care au aplaudat cu 
multă căldură strădania tinerilor artişti . Considerăm că am prins astfel încă o floare în 
buchetul Mamei. 
 
 
 
Nicolae Băcanu-Profesor Colegiul Economic,,Ion Ghica”Brăila 
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BALANUCA LUMINIŢA 
 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când 
spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu 
adulţii. 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei 7 ani de acasă.  
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 
instruirea caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele 
elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât 
urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va 
apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a 
încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia 
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea 
care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli 
de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 
membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin 
imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, 
reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea 
concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite 
norme şi valori sociale.  
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu 
etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt 
pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de 
înţelegere. 
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare 
la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de 
viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, 
componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul 
educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce 
contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În 
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa 
ca adult. 
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să 
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi 
să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi 
anume – OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o 
fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum 
ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta 
pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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BALCAN MARIA 
 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 

Prof. Preșc. Balcan Maria 

Grădinița P.P.18, Iași 

Grupa: Mijlocie 

Tema anuală de studiu: Cu ce si cum exprimăm ceea ce simțim?  

Tema proiectului tematic/Tema săptămânală independentă: De ziua mamei 

Domeniul experiențial: Om si Societate  

Forma de realizare: Aplicație ,,Felicitare de Ziua Mamei” 

Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi  

Scopul activității: Îmbogățirea cunoștințelor despre materialedin natură și caracteristicele 
lor, precum și despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în realizarea unor 
produse simple 

Obiective:  

- Să numeasca materialele distribuite pe măsuță 
- Să aplice pe cartonul colorat semințe de bostan, linte 
- Să respecte ordinea elementelor în aplicația pe felicitare 
- Să lucreze ordonat și curat 
- Să finalizeze lucrarea în ritm propriu 

Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, munca independentă 

Material didactic: hârtie glacee, semințe de bostan învelite în hârtie albă, linte, aracet, 
scobitori, șnur(mărțișor), frunze- carton colorat 

Durata: 20-25 min. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Copiii vor lucra individual la felicitare; 

Voi supraveghea intreaga grupă, ajutându-i pe cei timizi sau pe cei care întâmpina dificultăți; 

În încheiere fiecare copil isi va face curățenie la locul de muncă; 

Voi face aprecieri individuale și generale asupra modului cum au realizat felicitarea. 

Fiecare copil va dărui felicitarea mamei, urându-i ,,La mulți ani!”. 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

31 

 

BANDA DANIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”TE IUBESC, MAMA!” 
CLASA/GRUPA: I și a IV-a 
CADRU DIDACTIC: BANDA DANIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
Te iubesc, mama! 

Motto:  ”Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
                                  August Strindberg 

SCOPUL: Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei internaţionale a femeii 
OBIECTIVE: 
Elevii şi mămicile: 
* Să dovedească cât de bine se cunosc;                  
* Să participe activ la activităţile propuse; 
 
 

1. Icebreaking- Mamele şi elevii vor răspunde în scris în acelaşi timp după care 
se confruntă răspunsurile fiecare numai de celălalt (mamele de copii si copiii de 
mame). 

 

 

               

                  Mama ………………...                                              2 calitati 

                                                                                         ……………….……….. 

                   Nume de alint………………                    ………………………. 

              

                                   Ce ai vrea sa schimbi la mine? 
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                                        Copilul…………….……… 2 calitati 

                                                                                                                …………………………… 

                                     Nume de alint…………………… ……………………..……….. 

 

 

 

 

                             Ce ai vrea sa schimbi la mine? 

 

 

 

 

2. „Diagrama Venn Euler” (adaptată)-se completează inimile cu preferinţele fiecăruia, 
iar dacă una din preferinţe se consideră a fi comună o vor scrie la întrepătrunderea 
inimilor. 

Exerciţiu de cunoaştere 

 

Numele ______________________                                            Copilul                            Mama       

 

 Mâncarea preferată              

 Floarea preferată 

 Culoarea preferată 

 Anotimpul preferat 
 

 

 

3. În încheierea activităţii copiii vor dărui mamelor felicitări, diplome şi vor 
cânta un cântecel închinat lor. 
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BARBU IULIANA CORNELIA 
 

Proiect 
Scumpă mamă, te iubesc! 

 
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 
 
Coordonator proiect: prof. Barbu Iuliana Cornelia 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Şelaru 
Denumire proiect: Scumpă mamă, te iubesc! 
Scopul proiectului: 
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice, stimularea curiozităţii şi interesului elevilor pentru manifestarile ce 
exprimă ziua mamei. 
Obiective 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii; 
4. Promovarea lucrului în echipă.                                          
Durata proiectului:  4-8martie 2019 
Resurse: 
a) umane: cadrul  didactic, elevii clasei a V-a (17 elevi) 
b) de  timp:1 săptămână           
                   
Materiale folosite: carton, foarfece, lipici, markere, carioci, lipici, hârtie colorată etc. 
Rezultatele aşteptate: 
-elevii promovează Ziua Mamei printr-un concurs; 
-elevii participă la confecţionarea de felicitări; 
Evaluarea activităţii: 
-Expozitie cu felicitari de 8 martie.         
  
Tematica activităţilor desfăşurate: 
-lansarea şi popularizarea proiectului, realizarea unei felicitări pentru mamă; 
-realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor; 
-realizarea premierii lucrărilor în urma analizării şi evaluării de echipa de jurizare; 
- mediatizarea proiectului şi a felicitărilor confecţionate în revista şcolii: Micii jurnalişti. 
Descrierea concursului: 
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Fiecare grup va realiza o felicitare, în format mare, pentru mamă. Elevii au libertatea să îşi 
pună amprenta prin poezii, desene, decupaje etc din care să rezulte munca în echipă, astfel 
fiecare elev al clasei să participe la realizarea felicitării. 
Evaluare: 
Felicitările  prezentate vor fi evaluate de un juriu; Participanţii vor primi diplome de 
participare. 
Criterii de jurizare: tehnica de lucru, creativitate, inventivitate, originalitate, diversitate, 
aspectul estetic, acurateţe, exprimarea artistică. 
Comisia de evaluare se va realiza dintre cadrele care nu cunosc lucrările elevilor şi se va 
anunţa în ziua evaluării. 
Rezultatele aşteptate: 
Calitative: 
             - Stimularea expresivităţii şi creativităţii, formarea capacităţilor de exprimare prin 
artă; 
             - Formarea unor deprinderi de lucru în echipă, a atitudinii pozitive faţă muncă şi 
rezultatul acesteia; 
             - Manifestarea spiritului creativ, cultivarea simţului estetic. 
Cantitative: 
              - Lucrări realizate de elevi, concretizate într-o expoziție. 
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BATORI FLORENTINA 
 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Data: 08.03.2019 

Clasa: a III-a 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Solovăstru 

Prof.înv.primar: Batori Florentina 

Aria curriculară: Arte 

Disciplina: Arte vizuale și activități practice 

Unitatea de învățare: „Mama,cel dintâi cuvânt” 

Subiectul: „Portretul mamei”-colaj  

Tipul activității: Formare de deprinderi și priceperi 

Scopul: -Educarea simțului estetic,a gustului pentru frumos; 

               -Dezvoltarea unor deprinderi de lucru; 

               -Dezvoltarea voinței,a atenției voluntare,a memoriei prin înțelegerea și fixarea 
etapelor de lucru; 

 Materiale necesare: coală cartonată,hârtie creponată.hârtie glasată,lipici,ochișori,șabloane, 
foarfece,6 cm de șnur. 

Etapele realizării lucrării 

1. Se trasează și se decupează, după șablon, pe coala cartonată, o inimă. 

2. Se trasează ,după șablon ,forma capului și a gâtului; 

3. Se taie fâșii de 3 mm de hârtie creponată (culoarea feței și a părului); 

4. Se pune lipici pe suprafața feței și a gâtului și se lipesc fâșiile (pe verticală); 

5. Se pune lipici în jurul capului și se lipesc fâșii,care să formeze părul; 

6. Se lipesc ochișorii (sunt aleși în funcție de culoarea ochilor mamei); 

7. Se taie și se lipesc bucățele mici de hârtie creponată pentru nas ,gură și sprâncene; 

8. Se decupează ,după contur ,floricele (se împăturește hârtia glasată ,pentru a se obține mai 
multe dintr-o tăietură) și se lipesc pe marginea inimii; 

9. În mijlocul florilor se pun bucățele mototolite de hârtie creponată; 
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10. Se taie o bucătă de șnur și se lipește ,pe spate,pentru agățătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

37 

 

BĂCANU MARIANA 
               

De ziua femeii 

 

Vineri 8 Martie 2019 la Colegiul Național ,,Ana Aslan” Brăila elevii clasei a II- a A îndrumați de 
doamna profesor învățământ primar Băcanu Mariana au sărbătorit împreună cu mămicile și 
bunicile ziua internațională a femeii. Toate doamnele au fost invitate în sala de clasă. Copiii 
au prezentat cu mare drag un scurt program artistic compus din cântecele de primăvară, 
poezii, PPT cu imagini deosebit de delicate însoțite de fond muzical.  

Activitatea a avut o încărcătură emoțională deosebită,  mămicile și bunicile având lacrimi pe 
obraz.  Elevii clasei au realizat o felicitare sub privirile curioase ale doamnelor prezente. La 
sfârșitul activității cei mici au oferit fotografii, felicitări, cărticele, urări și pupici mămicilor și 
bunicilor în  semn de recunoștință pentru toată strădania lor. S- au făcut și multe fotografii 
care au fost postate pe grupul clasei. Activitatea a avut și o încheiere dulce servindu- se 
bomboane de ciocolată, prăjituri și apă sau suc.  

Doamnele au fost impresionate de căldura, dragostea și sensibilitatea cu care au fost primite 
la activitate. 
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BĂLEANU MIRABELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MAMI, TE IUBESC! 

CLASA I D 

CADRU DIDACTIC: BĂLEANU MIRABELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279, BUCUREȘTI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă cu elevii clasei I D. Scopul acestei activități a fost 
stimularea imaginației și a creativității, dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect 
pentru mama și dezvoltatea gustului estetic. În deschiderea activității elevii prezentat 
anotimpul primăvara, precizând schimbările intervenite în natură și amintind că în acest 
anotimp sărbătorim mărțișorul - 1 Martie și ziua mamei - 8 Martie. Apoi au cântat cântecele 
”E ziua ta, mămico!” și ”Mami, te ador”. 

Fiecare elev a realizat câte un mărțișor, o zambilă, un desen prin care au reprezentat o vază 
cu flori  și un coșulet în care au pus câte o bombonică în formă de inimioară pentru a 
demonstra sentimentul de dragoste pentru mămici. La finalul activității s-a realizat  o 
expoziție cu lucrările obținute și elevii au analizat lucrările pe baza criteriilor stabilite 
anterior. 
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BĂLTEANU ALEXANDRA 
 

Data: 7.03.2019 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „ Ioanid Romanescu” Voineşti, structura Şcoala 
Primară Lungani, judeţul Iaşi  
Profesor pentru învăţământul preşcolar: Bălteanu Alexandra 
Grupa combinată 
Tema anuală de studiu: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Domeniul experienţial: Estetic şi creativ 
Categoria de activitate: Educaţie artistico-plastic 
Subiectul: Dragă mamă, te iubesc” 
Subtema: „De ziua ta mămico” 
Tema zilei: „În dar ţi-am adus inima” 
Foma de organizare: frontal, individul 
Materiale didactice: Inimioare, lipici, ornamente, pensoane, acuarele. 
Desfăşurarea acţiunii:  
Ficare copil primeşte câte o inimioară din poliester. Acesta trebuie să o picteze în culoarea 
roşu şi să o orneze cu materialelel puse la dispozitie. Inimioara lucrată o vom dărui mamei cu 
ocazia zilei de 8 martie. 
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BEILICIU GABRIELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt 
Clasa Pregătitoare A 
Școala Gimnazială “ Mihai Viteazul”,Brăila 
Prof. Inv. Primar: Beiliciu Gabriela 
Prof. Itinerant: Manole Camelia 
 
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 
Scopul proiectului: 
- educarea sentimentului de dragoste și recunoștință față de mame, dezvoltarea 
sentimentelor de admirație și de prețuire față de ființele cele mai gingașe; 
- dinamizarea relației școală-familie-elev; 
- formarea relațiilor stabile din colectivul de părinți. 
Obiectivele proiectului: 
- să se familiarizeze copiii de 6 ani cu semnificația zilei de 8 Martie,  
 - să exprime verbal emoții si sentimente de admirație pentru mama. 
Desfăşurarea activităţii: 
În fiecare dimineaţă copilaşii vin însoţiţi de părinţi fiind prea mici. De această data am 
complotat puţin şi cu tăticii ca în ziua de vineri, 8 martie, să ajungă la şcoală doar mămicile. 
Aici le-am pregătit o petrecere surpriză cu cântece, poezii si, bineinteles, spre deliciul copiilor 
multe dulciuri, suculeţe şi mult aşteptatul tort. 
Mămicile au luat loc pe scăunele cu comorile în braţe şi surprinse într-un mod plăcut au 
intrat repede în jocul nostru, în atmosfera de sărbătoare. Micii artişti le-au recitat poezii şi le-
au dedicat cântecele transmiţându-le cu multă emoţie toată dragostea lor. Ca să nu-i lase 
singuri, doamna profesoară a inchinat şi ea o poezie mămicilor: „Cântec femeiesc” de Adrian 
Păunescu. Mămicile au primit atât flori cât şi mici suveniruri create de mâinile micuţe ale 
micilor elevi. 
Activitatea s-a încheiat cu servitul, bineînţeles, al mult aşteptatelor dulciuri. Într-o atmosferă 
plină de emoţie ne-am îmbrăţişat şi am promis de ambele părţi atât cadrele didactice, elevii , 
cât şi mămicile că vom continua şirul emoţiilor puternice!  
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BELECCIU AURICA 
 

Tema activității: Mama, ființa cea mai iubită!! 

  Clasa: pregătitoare - clasa a II a        
  Cadru didactic: Belecciu Aurica 
  Unitatea școlară:Școala Gimnazială Nr.2 Sîrbi 
 
 SCOPUL ACTIVITĂŢII:  
* Păstrarea tradiţiilor româneşti legate de semnificaţia mărţişorului;  
* Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii;  
* Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste pentru mamă;  
 
OBIECTIVE:  
*Să cunoască semnificaţia Zilei Internaţionale a Femeii;  
*Să confecţioneze cadouri pentru mamele lor;  
*Să participe activ la activităţile propuse, să contribuie la creşterea calitativă a acestora;  
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
MARTIE reprezintă un prilej de bucurie pentru toți copiii,o zi în care pot arăta mamelor cât 
de mult le iubesc,le apreciază și le respectă pentru efortul depus in creșterea,educarea 
,formarea și îndrumarea pașilor lor.  
Prin intermediul activității practice desfășurate cu clasa pregătitoare si clasa a II a am realizat 
tablouri și felicitări care vor fi oferite cu mult drag mamelor.  
Elevii au muncit cu mult drag pentru mamele lor ,au fost atenți la detalii,au respectat etapele 
de lucru,iar în final au fost entuziasmați de lucrările lor.  
Activitatea s-a desfășurat pe un fond muzical adecvat evenimentului,iar la finalul activității 
elevii au interpretat câteva cântece pentru mama.  
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BIRCEA OTILIA 
FIŞĂ DE PROIECT 

DENUMIREA  ACTIVITĂȚII: „ZIUA MAMEI” 
GRUPA: MIJLOCIE 
CADRU DIDACTIC:  Prof. BIRCEA OTILIA 
DENUMIREA UNITĂȚII: GRĂDINIȚA PN „PINOCCHIO” REȘIȚA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Ziua de 8 Martie rămâne sărbătoarea cea mai important, ziua  în care ne aducem aminte de 
mame. Preșcolarii grupei,,Fluturașii”de la Grădinița   P. N .,,Pinocchio Reșița au pregătit cu 
emoție și seriozitate activitățile prilejuite de Ziua Mamei. 
Au învățat poezii dedicate mamei, cântece despre mame și un dans cu panglici pe care le-au 
prezentat apoi mamelor și bunicilor, ființele cele mai dragi din viața lor.     
Pe lângă momentele artistice dedicate  celor  mai iubite ființe din viața lor,  au oferit și 
cadouri confecționate de ei la atelirul de creație : ,,Flori și felicitări pentru mame”. 
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. 
În urma desfășurării acestor activități, copiii au înțeles că tot timpul trebuie să le arătăm 
mamelor cât de mult le iubesc și le apreciază. 
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BISTRIAN NICOLETA 
 
“8 Martie, ziua femeii” 
 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: 8 Martie, ziua femeii 
CLASA/GRUPA: Clasa a II-a D 
CADRU DIDACTIC: Bistrian Nicoleta 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 2, Timişoara 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
În debutul activității elevii au urmărit un film despre femeile din lumea intreagă. 
Elevii au discutat despre insemnătatea acestei zile. S-au recitat poezii şi s-au făcut urări 
pentru femeile din viaţa lor. 
La final au completat fişa de lucru. 
 

Fişă de lucru  

Citeşte cu atenţie textul, apoi rezolvă! 

Mama mă sărută-n zori,                                 Eu, în semn de mulţumire, 

Buna ici, pe obrăjori                                       Scriu cuvântul “fericire” 

Şi îmi spun că-s o minune,                              Pe o floare azi pictată, 

Cel mai scump odor din lume.                        Cu-n sărut le-o dau, deodată. 

 

                                                    (Pentru mama şi bunica, de Paraschiva Florescu) 
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1. Completează: 

a) Titlul textului este…………………………….. 
b) Autorul textului este…………………………. 
c) Textul conţine ………………..alineate. 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 
Odorul este sărutat de: 

a) mamă şi de tată  b) mamă şi de bunică  c) bunică şi de tată 
Copilului i se spune că este: 

a) o minune  b) cel mai scump odor din lume  c) o minune şi cel mai scump odor din lume   
Copilul pictează: 

b) cuvântul fericire b) o floare c) un sărut  
3. Răspunde la următoarele întrebări: 

a) Cum este mama ta? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

b) Dar bunica maternă? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

c) Cine se ocupă de educaţia şi îngrijirea ta? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

4. Formulează enunţuri în care să foloseşti cuvintele: mama, cadou, floare. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

5. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru:                          blând-_____________    
      tăcut-__________________             vesel-________________ 

 
6. Găseste întrebări potrivite pentru răspunsurile: 

__________________________________________________________________                           
Bianca o ajută pe bunica la împachetatul sarmalelor.  

__________________________________________________________________ 
      Andrei este respectuos cu mama sa. 
__________________________________________________________________ 
      Fetiţa a pus capul în poala bunicii sale. 
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BOANCĂ FLORENTINA-CAMELIA 

 

MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Din suflet pentru mama” 
EDUCATOARE: BOANCĂ FLORENTINA-CAMELIA 
GRUPA: Mare  
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, str.Iosif Vulcan Nr.1 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistic 
plastice şi practice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 
 

 
 

re asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIALE DIDACTICE: fişe cu flori, inimi conturate pentru desen; hârtie colorată,plicuri 
pentru inimioare. 
DURATA: 35 de minute. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 

II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – colorare şi lipire: „Din suflet pentru mama”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții:Plouă, 
plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate vântul, 
Morișca, Foarfeca; 
d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup 
colorează flori, alegându-şi culorile după buna plăcere. Al doilea grup desenează pe 
inimioare un mesaj pentru mama. Al treilea grup confecţionează o felicitare cu chipul mamei 
şi este capsată și o strofă dintr-o poezie dedicată mamei. 
e) Evaluarea: se fac aprecieri verbale asupra lucrărilor atât din partea educatoarei cât și a 
copiilor. 
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 
activităților. 
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BODRIHEIC ANA EMILIA 
 

PROIECT  EDUCAŢIONAL   LOCAL  

                                    PROF. ÎNV. PRIMAR, BODRIHEIC ANA EMILIA 

                                                    LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA 

 

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

                                                                                    I.HELIADE  RĂDULESCU 

 

                         

ARGUMENT:  Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea 
internațională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte 
şi razele soarelui începe să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se 
sărbatoreşte pe lângă mărțişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă 
ființă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

Proiectul educaţional local ,,PENTRU TINE,MAMA MEA!’’,  se va desfăşura în perioada 1-8 
martie şi  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’’. 
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SCOPUL: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 
ce exprima ziua mamei. 

Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii prin realizarea unui program artistic .            

OBIECTIVE: Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei Zilei Internaţionale a    

                         Femeii; 

                         Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor; 

                         Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi  

                          păstrători ai  semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii. 

GRUP  ȚINTǍ:  -   școlarii clasei pregătitoare A “Fluturaşii”,părinţi. 

DURATA  PROIECTULUI: 1-8 martie 2019 

RESURSE: a) umane: cadru didactic,copiii clasei pregătitoare “fluturaşii”,părinţi,invitaţi. 

                    b) de  timp: 1 săptămână.  

                    c)materiale: DVD,CD,aparat foto,carton colorat,şnur mărţişor,foarfeci, 
perforatoare,lipici, creioane colorate,hârtie glasată, hârtie creponată,capsator,pene, 
mărgele, paiete, panouri pentru expoziţie,diplome pentru mame. 

REZULTATE AŞTEPTATE: - copiii socializează mult mai eficient; 

                                             - copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 

                                             - copiii participă la confecţionarea de felicitări pentru mame; 

                                                  - copiii prezintă părinţilor poeziile şi cântecele învăţate 

 CALENDARUL ACTIVITǍŢILOR: 

NR. 
CRT. 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  
ACTIVITĂŢII 

LOCUL DESFĂŞURĂRII DATA RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificatia 
zilei de 8 Martie. 

Sala de clasă 

 

1.03.2019 Prof.înv. 
primar, 
Bodriheic Ana 
Emilia 

2 Repetarea poeziilor şi cântecelor 
pentru ziua mamei. 

Sala de clasă 1-8.03.2019 Prof.înv. 
primar, 
Bodriheic Ana 
Emilia 

3 Expoziţie cu felicitări pentru 
mame. 
  

Holul școlii 
 
Sala de clasă 

7.03.2019 
 
 

Prof.înv. 
primar, 
Bodriheic Ana 
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Emilia 

4 Confecţionarea felicitărilor ”Cu 
foarfecă ,hârtie şi lipici – 
felicitări pentru mămici” 

Sala de clasă 4 -7.03.2019 Prof.înv. 
primar, 
Bodriheic Ana 
Emilia 

5 „E ziua ta,mămico!”-program 
artistic dedicat mamei 

Căminul Cultural din 
localitate 

8.03.2019 Prof.înv. 
primar, 
Bodriheic Ana 
Emilia 

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

                                                 Expoziție cu vânzare de felicitări de 8 martie 
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BOIT DANIELA 

 

                        PROIECT  EDUCAŢIONAL  

PROF. INV. PRIMAR BOIT DANIELA-SCOALA GIMNAZIALA „ ION AGARBICEANU” 

 ALBA IULIA                     
     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.  

                                                                             OBIECTIVE 

 

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

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii                                    

  

DURATA  PROIECTULUI:  4-8 martie 2019 

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,copiii clasei a II-a ,parintii. 

b) de  timp:1 saptamana                                                                
                                                                                  

Materiale folosite: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 

Rezultate aşteptate: 

 copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
 copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 
 copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

Evaluarea activităţii: 
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 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
 Expozitie cu felicitari de 8 martie.        

  TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 
 

NR. 

CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL DESFĂŞURĂRII RESPONSABIL 

1 Convorbire despre semnificatia zilei 
de 8 Martie; 

Sala de clasă Prof. înv. primar 

2 Repetarea cantecelor si poeziilor  
dedicate mamei; 

Sala de clasă Prof. înv. primar 

3 Confectionarea felicitarilor  şi a 
scrisorii pentru Ziua Mamei 

Sala de clasă Prof. înv. primar, 
elevii şi părinţii 

4 Realizarea unei expozitii cu 
felicitarile confectionate; 

Sala de clasă Prof. înv. primar 

5 “Mama,scumpa mama!”-program 
artistic dedicat mamei. 

Sala de clasă Prof. înv. primar 

          

EVALUARE :expoziţie cu felicitari                                                                                                                      
- poezii,scrisori dedicate mamei;        
            
  

 

  

Măicuţă dragă, 
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O nouă primăvară, un nou 8 Martie şi gândul meu de recunoştinţă se îndreaptă către tine. 

Poate lumina să uite raza din care s-a născut? Poate, picătura sărată, smulsă din apa mării, să 
uite marea? Poate frunza să uite copacul care a zămislit-o? Pot eu să te uit pe tine, cea care 
m-ai făcut să exist, cea care mi-ai dăruit singurul bun ce nu are asemănare pe Pământ şi nici 
în Univers?  

Nu există om care să fi dat mai mult şi să fi primit mai puţin decât tine, MAMĂ! Numai tu 
poţi dărui o viaţă pentru un singur sărut de recunoştinţă. 

MĂICUŢA mea, eu sunt cel mai bogat om din lume pentru că te am lângă mine. Îngăduie-mi 
să-ţi sărut mâinile şi fruntea, să-ti promit că nu te voi dezamăgi, să-ti urez ani mulţi cu 
sănătate alături de cei pentru care te-ai jertfit mereu.  

Dumnezeu să-ţi ocrotească paşii, să-ţi răsplătească nespusa bunătate, să-ţi dea putere să mă 
creşti iar eu să-ţi rămân alături mereu, 

                                                              Şi bucurie multă 

                                                              Şi multă voie bună 

                                                              Şi viaţă lungă, lungă, 

                                                              Să ducem împreună, 

                                                              Ca să mă vezi ţi mare, 

                                                              Cu rost la casa mea, 

                                                              Căci eu voi fi nădejdea 

                                                              Şi mângâierea ta.  

              

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI! 

 

                                                                          Te sărută cu toată dragostea,                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                           al tău fiu( fiică)......................................... 
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BOROȘ IOANA BIANCA 
 

GÂNDURI PENTRU MAMA MEA 
Prof.inv.preșcolar.BOROȘ IOANA BIANCA 

Școala Gimnazială Nr 1 Abram.judeșul BIHOR 
 

E cel mai frumos cuvânt și cel mai cald gând. E mama, care ne dă viața, care ne conduce prin 
viață.     Cea care pentru noi își pune viața în pericol fără să ezite. 
 Azi vreau să dedic câteva rânduri mamei mele, cu toate că sunt conștientă de faptul că nu 
voi putea vreodată să cuprind în cuvinte tot ce aș vrea să îi spun. Dar încep simplu, spunând:      
Mulțumesc, mami, că ai ales să mă aduci la viață. Și că ai renunțat la tot ce erai tu și la ce ai fi 
putut ajunge pentru a mă avea pe mine. 
Îți mulțumesc că m-ai crescut frumos, că ai știut să îmi imprimi în suflet frumoase sentimente 
și lecții din viața ta. Ai reușit să faci asta, fiindcă îmi amintesc cuvintele tale în cele mai 
neașteptate locuri și momente. 
Îți mulțumesc, iarăși, că mi-ai dăruit sufletul tău minunat și că mi-ai împrumutat chipul tău 
frumos. Nopțile albe petrecute lângă mine, lacrimile pe care le-ai vărsat au lăsat urme pe 
fața ta, dar tu ești mereu mama mea frumoasă. Și eu știu că fiecare cută de pe obrazul tău 
are de spus o poveste a unui moment din viața mea. 
Îți mulțumesc pentru răbdarea ta nemăsurată. Ai știut, deși eu nu am reușit să înțeleg nici 
acum în ce fel, că vor fi momente când mă voi întoarce la tine. Așa că ai așteptat. Ți-ai 
așteptat copilul să dea cu capul de pragul de sus, fiindcă se încăpățâna să nu îl vadă pe cel de 
jos. Dar ai știut, mami, că o să am nevoie de un umăr puternic să mă sprijine. Că o să am 
nevoie de tine. 
Îți mulțumesc pentru tot ce ai sacrificat de dragul meu: odihnă, sănătate, liniște, șanse la 
fericire. Nu pot să îți răspund în niciun fel vrednic, pot doar să te iubesc. 
Îți mulțumesc din nou, că ai devenit iarăși copil, pentru mine. Ca eu să pot găsi în tine tot ce 
aveam nevoie. 
Îți mulțumesc pentru că nu a fost vreo dorință copilărească sau vreun moft pe care eu să îl 
exprim și tu să nu îl îndeplinești. Mi-ai ghicit chiar și dorințele pe care nu le verbalizam. Dar 
tu ai știut. Și mereu știi. 
Îți mulțumesc că m-ai lăsat să cresc liber, că mi-ai respectat și îmi respecți mereu 
independența. 
Îți mulțumesc pentru ce am devenit, pentru eforturile tale de a transforma copilul 
încăpățânat într-un adult responsabil. Vreau să cred că ai reușit. 
Vreau să îți mai mulțumesc, mămico, pentru timpul tău pe care mi-l dedici. Și pentru lumea 
ce ai construit-o în jurul meu. M-ai așezat în centrul ei, și astfel, așa cum îmi spui, eu am 
devenit lumea ta. 
Îți mulțumesc pentru zâmbetul cu care mă întâmpini la intrare. Și pentru îmbrățișările tale, 
ce mă fac să uit de neajunsuri, neîmpliniri și suferințe. Îți mulțumesc pentru faptul că mă 
alinți chiar și acum, că mă răsfeți ca pe un copil exact atunci când am cea mai mare nevoie de 
tandrețe. Pentru cănile fierbinți de ceai și mâncarea adusă în pat atunci când mi-e prea greu 
să mă urnesc și să-mi așez masa. 
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Îți mulțumesc pentru cărțile pe care mi le-ai cumpărat în copilărie, deschizându-mi ochii spre 
o altă lume, fiindcă eu am descoperit astfel că nimic nu îmi place mai mult decât a mă 
ghemui undeva cu o carte lângă mine. 
Îți mulțumesc, mami. Pentru tot și toate. Îți mulțumesc pentru mine de mii de or și da, nu o 
spun prea des, dar te iubesc și eu. Într-un fel stângaci, poate. În felul meu.pe care-l știi deja. 
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BUDACĂ LILIANA 
 

DE LA LEGENDĂ LA REALITATE 
 

Prof. Budacă Liliana 
Şcoala Profesională „Gheorghe Burac”- Vlăsineşti 

Botoşani 
 

Pornind de la una din legendele mărţişorului, din care aflăm că un tânăr îşi dă viaţa pentru a 
salva Soarele din ghearele Dragonului, sângele tânărului pe zăpadă fiind simboloizate de 
culorile roşu şi alb, putem să identificăm o mulţime de simboluri a celor două culori folosite 
la şnurul unui mărţişor.Roşul înseamnă iubirea, iar albul divinitatea. Sărbătoarea 
Marţişorului simbolizează renaşterea vieţii, reîntoarcerea la viaţă. Există cercetatori care 
cred ca e vorba despre reîntoarcerea la viaţă după Potopul Biblic 

Sărbătoarea Mărţişorului este un simbol al renaşterii naturii şi al tuturor speranţelor, al 
reînnoirilor, căci e la început de primăvară, anotimpul înverzirii şi înfloririi. Din vremuri 
străvechi, Mărţişorul era purtat pentru ca primăvara ce vine să aducă rod bogat şi pentru ca 
fetele să aibă noroc. Tradiţia vine din timpuri preistorice, neţinând de creştinism, şi o putem 
considera una dintre cele mai frumoase datini ale poporului nostru.Mărţişorul este o tradiţie 
românească veche de peste 8000 de ani.Cele mai vechi dovezi ale acestei Sărbători au fost 
descoperite de arheologi la Schela Cladovei, Mehedinţi. Istoria mărţişorului datează încă de 
pe vremea geţilor. În acea perioadă femeile purtau monezi şi pietricele legate pe fire de lână 
de culoare albă şi roşie. Mărţişoarele erau purtate pentru a avea noroc şi un an nou bun. 
Acest vechi obicei al primăverii specific  poporului român îşi are originea în credinţele şi 
practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lunii martie, considerată ca prima zi de 
primăvară, prima zi a revenirii la viaţă. 

De Mărţişor, femeile purtau şnururi confecţionate din fire de cânepă, lână sau bumbac. De 
aceste şnururi prindeau pietricele, monede de aur sau argint, muguri şi flori. De cele mai 
multe ori, pietricelele erau vopsite în alb şi roşu. Mărţişorul se purta pânaă la sfârşitul lunii 
martie. Atunci era prins într-un copac înflorit, de obicei cireş sau vişin. Mărţişorul are 
numeroase semnificaţii care ne trimit la simbolurile legate de viaţă, moarte sau iubire. La 
daci, mărţişorul era un talisman oferit pentru a purta noroc. Acesta era oferit în ajunul anului 
nou, împreună cu urări de bine, sănătate, dragoste şi fericire. La geto-daci, anul nou începea 
pe 1 martie, iar luna martie era astfel prima lună din an, iar calendarul popular avea doua 
anotimpuri: iarna si vara. 

În trecut, mărţişorul era oferit de către părinţi copiilor în dimineaţa zilei de 1 martie, înainte 
de răsăritul soarelui. Mărţişorul era scos fie la o anumită sărbătoare de primăvară, fie când 
arborii înfloreau şi era legat de un copac înflorit sau un trandafir. Cei care purtau mărţişoare 
nu erau pârliţi de soare, de aici şi zicala "Cine poartă mărţişoare/Nu va fi pârlit de soare”, si 
creşteau frumoşi, sănătoşi, norocoşi şi feriţi de deochi .George Coşbuc ne explică acest obicei 
vechi de mii de ani: "scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul 
cam cu acelaşi rost cum purtăm noi o cruce ori un chip al lui Hristos în sân. Printr-asta te faci 

http://www.comunicatedepresa.ro/martisor/
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prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi dea ce-i stă în putere, mai întâi frumuseţe ca a lui, 
apoi veselie şi sănătate, cinste, iubire şi curăţie de suflet". 

Mărţişoarele trebuie purtate precum un lucru sfânt, care aduce sănătate şi binecuvântare în 
anul respectiv. Potrivit tradiţiei, mărţişorul trebuie legat de mână la răsăritul soarelui, în 
prima zi a lunii martie. El se poartă de pe 1 martie până când se aude cucul cântând şi pâna 
înfloresc cireşii şi trandafirii, până când vin păsările călătoare. Atunci mărţişorul nu se aruncă 
ci se leagă de un copac înflorit, pentru a aduce noroc. 

Mărţişorul este un vestitor al primăverii şi este purtat de toată lumea, nu numai de către 
copiii şi fetele tinere. Pe 1 martie, bătrânii satului legau fiecare pom roditor cu un astfel de 
şnur.  

Culorile alb şi roşu au rămas până în zilele noastre ca simbol al sexelor, ele fiind regăsite şi la 
bradul de nuntă sau înmormântare.  

Mărţişorul (1 martie) - sărbătoarea tradiţională românească a primăverii, a prospeţimii, a 
bucuriei, a victoriei binelui împotriva răului, este ocazia cu care femeile primesc mici cadouri, 
obiecte decorative (mărţişoare), legate cu un şnur alb-roşu, ca simboluri aducătoare de 
noroc si bunăstare. Roşul este considerat culoarea primăverii, iar albul culoarea iernii. Se 
asociază de obicei flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. 

Dacă în majoritatea regiunilor ţării, atât pe data de 1 martie cât şi pe 8 martie, femeile 
primesc cadouri, mici simboluri ale revenirii naturii la viaţă de la persoanele dragi însoţite de 
şnurul alb-roşu, vreau să vă spun că în partea de nord- est a ţării, acolo unde se “ agaţă harta 
în cui”, adică la Botoşani, tradiţia este alta. De 1 martie femeile pun mărţişoare bărbaţilor, 
fetele băieţilor, urmând ca de 8 martie acestea să primească cadouri din partea lor. La noi se 
zice că dacă tu nu ai oferit un mărţişor de 1 martie să nu te aştepţi la cadouri de ziua femeii. 
Tot la noi se zice că în ajunul zilei de 1 martie, după apusul soarelui, toată lumea să îşi pună 
un şnur de mărţişor la mână, gât, pentru ca soarele puternic de vară să nu ne 
“bronzeze”prea tare. 
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BUDĂU NICOLETA 
 

  8 MARTIE, SĂRBĂTOAREA FEMEILOR  

                                            ÎN TOATE ȚĂRILE LUMII 

                                                                                              Prof. pt. înv. primar, Budău Nicoleta 

                                                                                          Școala Gimnazială ,,Miron Costin ” Bacău 

Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a femeii. 
Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaște și razele soarelui încep să 
ne 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. După 
Revoluția din 1989, în România, noțiunea de ziua mamei este înlocuită cu ziua femeii. Orice 
femeie așteaptă cu nerăbdare ziua femeii, zi în care îți dorește să fie răsfățată atât de iubit, 
soț, cât și de copii, rude și chiar colegi. Este ziua în care femeia este sau ar trebui să fie 
ridicată pe piedestalul unei regine, să primească flori în semn de respect și mulțumire. 8 
Martie este sărbătoare oficială în țări precum: Afganistan, Angola, Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, China, Croația, Cuba, Georgia, Guineea, 
Eritreea, Kazahstan, Kîrgîzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Rusia,  Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam și Zambia, 
însă este sărbătorită și în alte state, precum Chile, Serbia sau Bulgaria. Ziua Internaționala a 
Femeilor în Vest, simbolizează emanciparea femeii, fiind instituită pentru a promova 
drepturile acestora și egalitatea cu bărbații.     Pe de alta parte, sărbătoarea este percepută 
ca o moștenire comunistă, în estul Europei. 

În Italia, de 8 Martie sunt organizate reuniuni despre afirmarea drepturilor femeilor. 
Bărbații din Italia, oferă femeilor de 8 Martie  mimoze galbene. Mimozele galbene și 
ciocolata sunt daruri oferite frecvent și femeilor din Rusia și Albania, în ziua de 8 Martie . În 
Portugalia și nu numai, femeile sărbătoresc seara zilei de 8 martie în oraș, în grupuri formate 
numai din femei. Femeile din Pakistan celebrează în fiecare an, pe data de 8 Martie, luptele 
acestora pentru drepturile femeii și încercările de natură culturală sau religioasă, prin care 
au trecut acestea. 

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.             8  Martie   e Ziua Internaţională a Femeii. Fie că este vorba de mămici, soţii, 
iubite, prietene sau colege, cu toţii transmitem în această zi un gând bun către persoanele 
dragi de sex feminin din viaţa noastră. 
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BUDURU JANINA 
 

 

Tema activității: Mama, cel dintâi cuvânt  

Clasa: a V-a   

Cadru didactic : Buduru Janina  

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ”Ion Barbu”  Giurgiu 

Desfășurarea activității:  

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

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

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

În urma analizei lucrărilor au fost premiați elevii:  

Premiul I     – Bulgăr Doinița Gabriela – clasa a V-a 

- Moțoc Mary  – clasa a V-a 
- Ținiu Mălina – clasa a V-a 

Premiul II    – Burtișan Izabela – clasa a V-a 

- Căciulan Andreea – clasa a V-a 

Premiul III    –  Duliba Andra – clasa a V-a 

Mențiune      -  Nica Antonio – clasa a V-a 

- Gociu Vanessa – clasa a V-a 
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BUNA MARIA MAGDOLNA  

NICA FLORICA  
 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Grupa: combinată; 
Tema anuală de studiu: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”; 
Tema proiectului: ”Ți-am adus un mărțișor” 
Tema săptămânii: ”De ziua ta, mămico!”; 
Tema activității: ”Fluturașii și floarea fermecată”; 
Tipul activității: consolidarea de cunoștințe și deprinderi; 
Categorii de activități de învățare: ALA, DOS, DEC; 
Forma de realizare: Activitate integrală 
Scopurile activității: consolidarea și exersarea unor comportamente și atitudini conforme cu 
normele prestabilite și cunoscute; valorificarea deprinderilor de lucru însușite în realizarea 
unei lucrări plastice insparate dintr-o poveste cunoscută; 
Obiective operaționale: 

a) Să cunoască în exeplele date stări afective pozitive, utilizând experiența 
personală; 

b) Să identifice în imaginile afișate comportamente pozitive, bazându-se pe 
experiența proprie; 

c) Să exeplifice comportamentele proprii similare situațiilor din povestea ”Ana și 
floarea fermecată”, formulând anunțuri logice; 

d) Să acopere întreaga suprafață a petalelor cu culoarea potrivită, utilizând 
tehnica picturii; 

e) Să picteze minim cinci petale din hârtie, respectând simbolistica cromatică 
descrisă în poveste; 

f) Să analizaze din punct de vedere estetic lucrările personale și ale colegilor, 
argumentând afirmațiile făcute; 

Srategii didactice: 
Metode și procedee didactice: lectura educatoarei, conversația, explicația, demonstrația, 
exercițiul oral, munca independentă, problematizarea, instructajul verbal, jocul, turul 
galeriei, metoda piramidei, aprecierea verbală. 
Mijloace didactice: calendarul naturii, CD player, CD-uri cu muzică, păpușa Ana, flipchart, 
imagimi de poveste din poveste, petale din hârtie, pahare de unică folosință cu grâu încolțit, 
recompense, tăblițe pentru punctarea bulimelor adunate de echipă. 
Forma de organizare a activității: frontal, pe grupe, individual 
 
SCENARIUL ZILEI 
 

I. Moment organizatoric 
În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aranjarea mobilierului, 

stabilirea liniștii și asigurarea unei atmosfere de lucru adecvat. 
II. Întâlnirea de dimineața 
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Ne așezăm pe covor, în formă de cerc, pentru a stabili un contact vizual cu toți copiii 
grupei. 

Salutul: Educatoare: ”Bună dimineața. Fluturași, băieți și fete mititele!. Astăzi iarăși ne 
vedem, Fericiți ne salutăm, Ziua bună noi ne dăm”. Fiecare copil îi salută pe cel din stânga lui, 
printr-o strângere de mână, privindu-l în ochi și spunându-i numele. Salutul începe de la 
educatoare și se termină tot la ea. 

Prezența: se face prezența în catalog, observând în acelați timp pe copăcelul grupei 
fluturași grupei copiilor prezenți. 

Împărtășirea cu ceilalți: copiii reactualizază ”Calendarul naturii” amintind în ce anotimp 
suntem, în ce lună, în ce zi a săptămânii și în ce dată, marcând și schimbările meteo, dacă 
este necesar; copiii primesc palete cu două fețe: una zâmbitoare și alta tristă. La întrebarea 
”Cum te simți când te gândești la mămica ta?”, ei vor arăta una dintre fețe. Cei care doresc 
pot jusifica alegerea făcută. 

Mesajul zilei: anunțul mesajul zilei ”O iebesc pe mama !”. De fapt se „aude” un sunet. Îl 
descoperim cu surprindere pe fluturașul vesel care a fost trimis de către Zâna Zânelor cu 
surprize pentru copiii Grupei Fluturașilor, despre care a auzit că sunt foarte harnici și își 
iubesc mamele. Citind scrisoarea adusă de Fluturaș, le prezint copiilor obiectivele 
activităților. 
Gimnastica de înviorare: se va realiza pe versurile cântecului „Haideți la joacă!” 
III. Captarea atenției 

Se realizază la sfârșitul întâlnirea de dimineață, prin observarea surprizelor pregătite în 
sala de către Fluturașul vesel care le transmite copiilor printr-o scrisoare rugămintea sa de a 
se juca la măsuțe, pentru a le pregăti cadouri frumoase mămicilor lor. 
IV. Anunțarea temei și obiectivele activității didactice 

O dată cu citirea mesajului zilei anunț tema zilei ” O iubesc pe mama mea!” și obiectivele 
propuse. 

Le adresez copiilor întrebări legate despre tema săptămânii, despre ce le-a plăcut până 
acum din ce au învățat și de ce: 

Tranziția: ”Dragi copii, noi vom lucra ”La măsuțe ne-om așeza,/ Fiecare unde vrea,/ Să o 
bucure pe mămica sa.” Copiii își aleg sectorul la  care doresc să-și desfășoare activitatea. 
Joc de rol: ”Mama ne pregătește pentru grădiniță” 

Unii dintre copii vor prelua rolul mamei, alții vor juca rolul de copii. ”Mamele” îi ajută 
pe ”copii” să îmbrace/ dezbrace șorțulețele, după care se vor folosi de pieptari și perii de păr 
puse la dispoziția, pentru a le face ”copiilor” coafuri și freze . Se vor folosii și agrafe tip 
”clips”, precum și de elasticile colorate de păr, având grijă să nu-i tragă pe partenerii de joc 
de păr. În tot acest timp copiii vor purta dialoguri libere, asemănătoare celor purtate cu 
mamele lor. Rezutatul final va putea fi admirat în oglindă. La dorința copiilor, rolurile vor fi 
schimbate. 

Contrucții: ”Gardul grădinii fermecate” 
Copii se vor așeza în jurul unei măsuțe pe care se află din polistern, îmbrăcată în 

hârtie creponată verde. Ei vor lua de pe o farfurie bețișoare școlare de diverse culori, pe care 
le vor înfige în polistiren la distanțe egale, respactând chenarul dinainte trasat. Copiii vor 
obține astfel o grădină în care vor răsări flori fermecate. 

Joc de masă: ”Ce cadou își dorește mama?”, pe care vor așeza piesele tip- mozaic, pentru 
a realiza un tablou. 

V. Dirijarea învățării și obținerii performanței 
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ADE-DOS povestea educatoarei. În timpul povestirii, îmi voi nuanța vocea, voi marca 
principalele momente prin xlimbajului și le voi arăta copiilor imagini sugestive din poveste. 

Prin mimică și gestică voi reda starea sufletească a personajelor. Prin intensitatea 
tibrului vocal voi încerca să creez o atmosferă propice captării atenției copiilor asupra 
comportamentelor dezirabile apărute în acțiunea desfășurată în povestire. 

Tranzație: Pe linia melodică a cântecului ”Are mama o fetiță” copiii merg la baie 
cântând versurile: ”Noi în grupă am intrat,/  Locul ni l-am ocupat,/ Și în liniște așteptăm,/ Să 
aflăm ce învățăm”. 

Copii vor vedea pe flip-chart o piramidă construită din șase cărămizi. 
Se va cere copiilor să-și aducă aminte de culorile petalelor florilor fermecate. 

Analizând piramida, copiii vor realiza faptul că acestea corespund întocmai culorilor din 
poveste. Se va lipi în dreptul primei trepte a piramidei silueta mamei iar în dreptul celei de-a 
doua, silueta tatălui. 

Se vor prezenta copiilor, pe rând, imagini simbolice din poveste: 

 Un pat de copil; 

 O plantă de cameră; 

 O rochiță; 

 Un bărbat și o femeie în vârstă; 

 O portocală; 

 Un cuplu de adulți fericiți. 
Copiii chemați vor veni pe rând, vor lua un cartonaș, vor descrie comportamentul 

corespunzător din poveste și vor spune cărui părinte i-a făcut fetița o bucurie prin acest 
comportament, după care vor lipi cartonașul în caseta de pe piramidă care corespunde 
părintelui. La fel se va realiza împreună piramida completă, subliniindu-se faptul că acele 
comportamente pozitive de pe primele două nivele au condus către starea de fericire a 
familiei Anei, ilustrată în vârf. 

Tranziție: ”Haide după mine,/ Ține pasul bine/ Mergem ca soldații/ Batem bine pașii/ 
Mergem ca piticii/ Cu scufițe roșii/ Uriași suntem/ Sus ne ridicăm/ Legănăm păpușa/ Facem 
roata mare/ Batem palma din față/ Dăm din picioare.” 
VI. Asigurarea transferului: 

Se va recita poezia ”Ana- Floricica” 
 Eu sunt Ana-Floricica, 
 Așa mă strigă mămica. 
 Tot ce fac, arată, iată,  
 Ca o floare fermecată. 
 Mama mea m-a învățat 
 Patul alb să-l strâng de-ndată. 
 Verde este floricica 
 De udat pentru mămica,  
 Galbenă-i rochița mea, 
 Strălucește ca o stea. 
 Tata-mi zice ”Albăstrea” 
 Când salut: e treeaba mea! 
 Portocale când mănânc, 
 Cojile tot eu le strâng. 
 Fapta bune, zi de zi, 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

65 

 

 Să faceți și voi copii! 
 Să fiți roz ca fericire, 
 Să vă bucurați familia! 

Îi întreb pe copii dacă doresc să aibă, asemenea fetițe din poveste, o floare 
fermecată. Le explic faptul că orice copil care face fapte bune poate avea o asemenea floare. 

Copiii se așează la mese pentru a realiza floarea fermecată. Se intuiesc materialele de 
pe măsuțe, arăt modelul și demonstrez tehnica de lucru, apoi se fac exercițiile de încălzire a 
mușchilor mici ai mâinii: 

”Umerii îi vom mișca/ Spatele vom îndrepta/ sus, jos, sus , jos/ Palmele nu stau 
deloc/ Ci se pregătesc de joc/ Degetele-mi sunt petale/ Le deschid ca la o floare boboc-
floare/ mâinile le-am încălzit/ De lucru sunt pregătit.../ Spor la lucru dragi copii!”. 

Încep să lucrez pe fondul sonor ”Primăvara” de A. Vivaldi, iar eu intervin și îi ajut pe cei 
care solicită sprijin. 
VII. Încheierea activității. Aprecieri finale. 

După ce au finalizat lucrările, vor așeza florile fermecate în păhărelele cu grâu încolțit 
care se află deja în ”grădina fermecată” construind în timpul jocurilot liber alese, după care 
se face ”turul galeriei”. Copiii aleg floarea care are petalele acoperite pe toată suprafața cu 
culoare și motivează alegerea făcută. Îi asigur pe copii că mamele lor se vor bucura pentru 
cadoul primit și vor fi mândre de ele. 

Ofer recompese tuturor copiilor. 
Se fac aprecieri finale privind comportamentul copiilor pe parcursul întregii zile. 

 ”Rândul iute să-l formăm, 
 Lângă ușă ne-așezăm, 
 Și cuminți să așteptăm,  
 Către baie să plecăm.” 
 
 
 
 

BUNA MARIA MAGDOLNA – profesor învățămâmt preșcolar 
          Școala Gimnazială Godri Ferenc/ GPP ARVACSKA 
          Sf. Gheorghe/ Covasna 
NICA FLORICA – Inspector Educația Timpurie și Alternative Educaționale 
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BURCEA IULIANA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII : ”Ziua mamei” 

CLASA : a III- a A 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar, Burcea Iuliana 

UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnazială Nr. 16 Galați 

PERIOADA : martie 2019 

 

ARGUMENT: Aflat la cea de a VI-a ediție, proiectul ”Ziua părinților” s-a bucurat și în acest an 
de un real succes. 

 La început de primăvară, pentru câteva ore, adulții redevin copii și, uitând de grijile 
cotidiene, sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii, alături de proprii copii, realizând 
împreună obiecte reprezentative pentru sărbătorile de primăvară (mărțișoare, felicitări, 
desene, decorațiuni). 

SCOPUL:  

 Cultivarea dragostei față de ființa cea mai dragă, mama; 
 Educarea simțului estetic și creativ al elevilor; 
 Cultivarea sensibilității artistice a elevilor;  
 Formarea de abilități de comunicare și colaborare în realizarea unor 

lucrări practice; 
 Implicarea activ participativă a elevilor și părinților în vederea dezvoltării 

unei relații armonioase. 

OBIECTIVE:  

 Realizarea lucrărilor combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile;. 
 Formarea capacității de a observa, percepe, înțelege și aprecia frumosul; 
 Formarea capacității de a integra frumosul și în viața personală; 
 Stimularea si dezvoltarea imaginației creative,a capacității creatoare. 

REZULTATE AȘTEPTATE:  

 Descoperirea și încurajarea talentului artistic al elevilor; 
 Dezvoltarea unui spirit competitiv, precum și a posibilității de autoevaluare . 

EVALUARE:  

Expoziție cu lucrările elevilor în cadrul ISJ Galați. 
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BUTE ALINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,E ZIUA TA, MĂMICO!” 
CLASA PREGĂTITOARE B 
CADRU DIDACTIC :prof. înv. primar  BUTE ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BRĂHĂȘEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
  Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie primeşte o floare şi un mărţişor. La 
începuturi, potrivit primelor atestări, mărţişorul a fost un fel de amuletă din şnur alb-roşu 
sau alb-negru, pe care mamele îl împleteau şi îl legau de încheietura mâinii copiilor şi a 
fetelor încă de la răsăritul soarelui, exact pe 1 martie.  

Păstrarea tradiţiei populare specific românească de a întâmpina anotimpul primăvara 
oferind celor dragi (şi nu numai), un simbol de suflet - mărţişorul,  favorizează dezvoltarea 
personală a copilului, atitudini de  altruism, înţelegere, gândire pozitivă nediscriminatorie. 
Viaţa copiilor, educaţia şi existenţa lor depind de noi, de adulţi, în special părinţi şi educatori. 
 În  cinstea acestor zile, 1 Martie, 8 Martie am organizat mai multe activităţi: 
confecţionări de mărăţişoare şi felicitări, serbări dedicate zilei de    8 Martie. 

Durata proiectului: 25februarie– 8 martie 2019 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 
Resurse materiale: hârtie, materiale din natură, creioane colorate, carton, hârtie 

glasse, hârtie creponată, etc. 
Scopul proiectului:  

            Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie. 
Obiectivele proiectului: 

             1.Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 
             2.Să recite versuri închinate mamei; 
             3.Să intoneze cântece dedicate mamei; 
             4.Să ofere mărţişoare  și felicitări  realizate de ei  mamelor. 
             Locul de desfăşurare: sala de clasă. 
             Metode  de evaluare:        
             -expozitie cu mărţişoare şi felicitări; 
             -serbari(scenete) dedicate mamei; 
             -album foto. 
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TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

NR. 
CRT. 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  
ACTIVITĂŢII 

LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1 Confecţionarea 
mărţişoarelor 

Sala de clasă 25.02 Prof. înv . primar Bute Alina 

2 Confecţionarea  felicitărilor 
pentru 8 Martie 

Sala de clasă 27.02 Prof. înv . primar Bute Alina 

3 Expoziţie cu mărţişoare şi 
felicitări 

Sala de clasă 28.02 Prof. înv . primar Bute Alina 

4 Pregătirea scenetelor 
pentru serbările dedicate 
zilei de 8 Martie 

Sala de clasă 04.03 
05.03 

Prof. înv . primar Bute Alina 

5 „E ziua ta,mămico!”-
serbare dedicată mamei 

Sala de clasă 8.03 Prof. înv . primar Bute Alina 
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CACIUC ROMELIA 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Felicitare pentru mama” 
GRUPA: ,,Boboceilor” (mare) 
CADRU DIDACTIC: educatoare Caciuc Romelia 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, com. Nicolae Bălcescu, Bacău 
STRUCTURA: Grădiniţa ,,Sfânta Maria”, N. Bălcescu, jud. Bacău 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: D.O.S(Activitate practică) 
MIJLOC DE REALIZARE: asamblare și lipire 
SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a utiliza unelte simple pentru realizarea unei felicitări; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
O1- să mânuiască corect instrumentele şi materialele puse la dispoziție; 
O2- să lipească formele în ordinea corectă în vederea realizării lucrării; 
O3- să lucreze ordonat şi îngrijit. 
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: modelul educatoarei, carton colorat, floricele colorate, lipici, 
carioci. 
DURATA: 25-30 minute 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 8 MARTIE. 

Au participat preşcolarii de la grupa mare care au folosit materiale şi tehnici elementare 
diverse pentru a realiza darul lor pentru mama -o felicitare. 

 Se poartă o scurtă discuție cu preșcolarii despre primăvară, despre mama, ființa pe care o 
iubesc cel mai mult, despre ce putem dărui mămicilor sau bunicilor 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 şi iubire.  

M-am gândit ca la activitatea de astăzi să pregătim și noi o surpriză pentru mămici. Vom 
confecționa, prin asamblare și lipire o felicitare care va conține și un mesaj pentru mămici şi 
bunici. Se va prezenta lucrarea demonstrativă. Voi preciza etapele realizării lucrării, voi 
enumera şi voi exemplifica materialele utilizate pentru confecţionarea felicitării: carton 
colorat pliat pe jumătate, floricele obţinute din hârtie colorată cu ajutorul perforatoarelor, 
fâşii de hârtie verde, o fundiţă  decupată din carton roşu, un mesaj scris pentru mămici. 

Se cere copiilor să observe ce materiale au primit pe măsuţe și să le denumească.  

Se vor efectua exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii, imitând diferite acţiuni, 
apoi exerciţii însoţite de versuri. 

Copiii vor începe să lucreze, respectând ordinea etapelor de lucru: mai întâi vor lipi fâşiile de 
hârtie verde(adică tulpinile florilor), fundiţa de culoare roşie(care leagă buchetul), apoi vor 
lipi floricelele. 
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 La sfârșit, pe spatele felicitării vor lipi mesajul pentru mama și-l vor semna cei care știu să-și 
scrie prenumele. 

După finalizarea lucrărilor, fiecare copil va fi solicitat să-şi analizeze lucrarea: dacă a 
asamblat corect, dacă a lipit îngrijit, dacă a semnat mesajul. 

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. 

 

Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra activităţii copiilor şi asupra produselor 
activităţii şi vom cânta cântecul: ,,Mami, te ador”! 

Lucrările vor fi expuse în sala de grupă. La sfârșitul zilei fiecare copil va dărui felicitarea 
mamei lui, alături de un pupic și de mesajul ,,Mami, te ador!” 
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CARPUSOR ELENA 
 

                             ‘’ DIN   SUFLET , PENTRU   MAMA’’ 

 

CLASA a III-a A 

INV : CARPUSOR  ELENA  

SCOALA GIMNAZIALA’’GHEORGHE PATRASCU’’ 

LOC.  BURUIENESTI / DOLJESTI 

JUD. NEAMT  

    

“ Avem o singură mamă şi o singură viaţa.Nu astepta până mâine să-i spui mamei că o 
iubeşti!” 

 

Participanţi: elevii clasei a III-a A 

SCOPUL ACTIVITATII: 

 Devoltarea sentimentelor de dragoste si pretuire pentru valorile nationale, mama 
fiind considerata  una dintre acestea,  pentru ca: “Mama inalta sau ingenuncheaza 
natiunea, caci sufletul fiilor il da mama.” 

 Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor; 
OBIECTIVE: 

 Sa cunoasca maxime si cugetari despre mama create de-a lungul timpului; 

 Sa memoreze, sa creeze  si sa recite expresiv poezii cu si despre mama; 

 Sa realizeze desene sau colaje  prin care sa oglindeasca chipul mamei sau aspecte 
legate de aceasta si sa organizeze cu ele o expozitie omagiala, dar si felicitari si mici 
daruri pentru mame, cadre didactice si bunici ; 

 Sa –si arate pretuirea si cinstirea fata de mame, bunici, cadre didactice  printr-un 
moment artistic corespunzator maretiei evenimentului. 
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                       DERULAREA ACTIVITĂŢILOR  

NR. 
CRT. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR PERIOADA DESFĂŞURĂRII 

1 

“Mama-i cel mai dulce chip 

  Al iubirii pe pamant ! » 

Concurs de lucrari plastice/colaje realizate pe 
aceeasi tema. 

 

2 

Nu trece nimic peste iubirea de mama!”   

    Confectionare de felicitari ce  vor fi oferite 
mamelor, bunicilor, cadrelor didactice de 8 Martie       

 

3. 

“Martie, mamico, sarbatoare 

  Sarbatoarea ta si-a primaverii” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, 
urmat de vizitarea expozitiei cu lucrarile realizate de 
elevi cu acest prilej si oferirea darului pregatit de 
fiecare copil si a Diplomei pentru cea mai bună 
mama(fiecarei mame) 
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CATANĂ VIORICA 
 
Cadrul didactic: Catană Viorica 
Şc.Gimnazială Grigore Moisil 
Loc.Ulmeni,jud.Călăraşi 

PROIECT DIDACTIC 

Mama, cel dintati cuvant 

Martie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participanti :  

- elevii clasei I; 

- parinti; 

- colegi mai 

mari sau mai 

mici 

Cum realizez felicitarea ? 

- aleg materialele necesare; 

- pliez hârtia; 

- asamblez nasturii pe foaie; 

- aplic lipici şi presez; 

- desenez codiţele; 

- lipesc fundiţa. 

Evaluare 

- expoziţie; 

- participarea la 

conurs; 

- montaj literar 

artistic: De ziua 

mamei” 

FELICITARE 

DE 8 

MARTIE 

Criterii de 

evaluare 

- originalitate; 

- creativitate; 

- imaginaţie; 

- aspect. 

Pentru cine? 

- pentru mama; 

- pentru bunica; 

- pentru expoziţia 

şcolii; 

- pentru concurs. 

Reguli de respectat 

- lucrez curat; 

- respect normele de 

securitate; 

- apli lipiciul conform 

indicaţiilor primite; 

- sunt original în 

realizarea lucrării. 

Harta proiectului 
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CĂPRAR ANTONELA 
Pentru mama 

prof. înv. primar Căprar Antonela, Şcoala Gimnazială “Nichita Stănescu”, Baia Mare 

 

                 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, elevii clasei a IV-a C au pregătit pentru 
mămicile lor câteva surprize. Astfel, au realizat o felicitare în formă de inimă. Pe aceasta era 
desenat un buchet de flori. Copiii au colorat buchetul de flori în culorile preferate ale mamei 
lor. In interiorul felicitării au scris câte un mesaj de mulţumire şi apreciere faţă de mama lor. 
Ultima parte a surprizei a fost scrierea diplomelor. Copiii au pregătit diplome pentru mămici, 
în semn de recunoştinţă faţă de tot ce au făcut pentru ei. La final, elevii au realizat o şedinţă 
foto cu felicitările şi diplomele realizate de ei, alături de o floare realizată handemade, pe 
care scria 8 Martie. Pentru munca lor, toţi elevii au fost răsplătiţi cu o medalie pe care era 
scris “Micul artist”. 
                  Mămicile au fost încântate de surprizele pregătite de copii. Cu siguranţă, s-au 
simţit răsfăţate şi iubite în ziua dedicată femeii. Le dorim multă sănătate, bucurie şi un sincer 
“La mulţi ani!”. 
                  Iată câteva poze, de la activitatea desfăşurată cu elevii clasei a IV-a C: 
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CĂPRAR DANIELA 
Ziua de 8 Martie 

prof. dr. Căprar Daniela, Liceul Teologic Penticostal, Baia Mare 

 

 8 Martie- o zi specială pentru toţi elevii clasei a X-a B din cadrul Liceului Teologic 
Penticostal.  Aceştia au fost extrem de emoţionaţi de momentul acesta: ei au scris mesaje 
despre cea mai importantă persoană din viaţa lor, mama, acea femeie bună, blândă şi caldă 
ce le-a încălzit sufletul lor atâţia ani de zile. Toate mesajele extrem de sugestive au fost 
notate cu măiestrie pe un papirus, acesta din urmă transpunându-se într-un timp anscentral, 
al începuturilor- mama, femeia extraordinară, persoana care m-a ţinut în palma ei până 
acum …. 
 După acest moment, băieţii din clasă şi-au arătat respectul faţă de fetele din clasă, 
frumos aranjate, dar şi faţă de mine, ca dirigintă, oferindu-ne flori, lalele, narcise, garoafe şi 
trandafiri. Au fost clipe de neuitat.. un 8 Martie de neuitat, sărbătorit alături de elevii clasei 
mele, a X-a B. 
La mulţi ani tuturor femeilor din această lume! 
La mulţi ani, mamelor! 
La mulţi ani! 8 Martie fericit! 
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CÂDU COCA-MARICELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Mama, cel dintâi cuvânt!” 
 
CLASA: I A 
 
CADRU DIDACTIC: Profesor Învățământ Primar Câdu Coca-Maricela 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 SCOP: Cultivarea respectului și prețuirii față de cea mai iubită ființă mama, 
dezvoltarea abilității de experimare a sentimentelor față de mame prin valorificarea 
lucrărilor realizate. 
 Proiectul educațional ”Mamă dragă, te iubesc”, se va desfășura în perioada 4 - 8 
Martie 2019. 
 
 

Nr. 
Crt. 

Activități propuse Locul de 
desfășurare 

Data Responsabil 

1. ”Legenda mărțișorului” 
-prezentare PowerPoint 
-semnificația zilei de 8 
Martie 

 
Sala de clasă 

 
04.03.2019 

Prof. Înv. Primar 
Câdu Coca-
Maricela 

2. Confecționare de 
mărțișoare și felicitări 
-cântece și poezii pentru 
mama 

 
Sala de clasă 

 
05.03.2019 
06.03.2019 

Prof. Înv. Primar 
Câdu Coca-

Maricela 

3. Relizarea unei expoziții cu 
lucrările elevilor 

 
Holul școlii 

07.03.2019 
08.03.2019 

Prof. Înv. Primar 
Câdu Coca-

Maricela 

4. ”Mama dragă, te iubesc!” 
-program artistic dedicat 
mamei 

 
Sala de clasă 

 
08.03.2019 

Prof. Înv. Primar 
Câdu Coca-

Maricela 

 
  

”Cel mai încăpător și mai sigur loc din lume este sufletul mamei.” 
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CHIOREAN CARMEN 
TEMA ACTIVITĂȚII: Buchetul dragostei 
CLASA a II-a A 
CADRU DIDACTIC: Chiorean Carmen 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a trei ore de arte vizuale și abilități practice.  

Am început orele cu un exercițiu de spargere a gheții, potrivit căruia, copiii au fost 
nevoiți să lucreze pe grupe și să descifreze cuvântul-cheie al zilei, „MAMA”. S-au împărțit pe 

grupe și au rezolvat următorul exercițiu: „1/15/1/15. Scrieți literele 
care corespund cifrelor, conform ordinii pe care ele o ocupă în alfabet, 
apoi citiți cuvântul invers. Ce cuvânt ați descoperit?”... mama. Am 
continuat cu metoda brainstorming, tot pe grupe și așa am descoperit 
că dragostea este principalul sentiment asociat cu mama. Desigur, am 
continuat discuțiile și am concluzionat că un buchet de flori este un 
simbol al admirației, respectului și dragostei, de aceea vom crea pentru 
mama un buchet pe care l-am numit „Buchetul dragostei”. Este un 
buchet- simbol de flori realizate din inimioare. Fiecare floare realizată 
cu ajutorul tehnicii origami, conține un mesaj scurt pentru cea mai 
scumpă ființă pentru fiecare copil, mama.   

Într-un pahar de unică folosință am pus ghips în care am prins 
patru bucăți de sârmă verde și un bâț de frigărui, „tulpinile florilor”. Pe 

băț am prins floarea principală care conținea dedicația „Te iubesc, mami!”. În interiorul 
celorlalte flori, fiecare elev a notat câte o urare sau un scurt mesaj  de felicitare. Frunzele au 
fost decupate din hârtie color și prinse cu lipici de tulpină.  

În funcție de imaginație, copiii și-au decorat vaza-suport cu inimioare sau floricele 
autocolante, cu iarbă decupată din hârtie verde.  

Pentru că era nevoie și de o dedicație mai cuprinzătoare, elevii au realizat și o 
felicitare pentru mama. După ce și-au decorat 
buchetul de flori, l-au pus în fața lor și s-au 
transformat din meșteri pricepuți în pictori 
talentați, desenând și colorând buchetul pe 
care tocmai l-au realizat. Cu sau fără talent, 
desenele au fost adevărate opere de artă, 
deoarece aveau ca sursă de inspirație, o 
persoană unică, mama.  

Din când în când, elevii se ridicau și se 
plimbau prin clasă pentru „a prelua” idei de la ceilalți colegi, așa încât nimeni nu a pierdut 
timpul. Spre sfârșitul orelor, am căzut de acord să scriem ca dedicație, ultima strofă dintr-un 
cântec dedicat mamei. „De ziua ta, mămico/ Nu-ți dau comori nici bani, / Dar îți urez din 
suflet / Un sincer „La mulți ani!”.  
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CHIRIMBU SEBASTIAN  
 

TEMA ACTIVITĂȚII: International Women’s Day: Past, Present and Future 
CLASA: 4/ practicӑ pedagogica PIPP 
CADRU DIDACTIC: Prof.dr. Sebastian CHIRIMBU 
UNITATEA ȘCOLARĂ: USH/ Şcoala Gimnazialӑ nr.27 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
International Women’s Day has celebrated the economic, cultural, political and social 

achievements of women for more than 100 years. Women world-wide have already changed 
the world for good, and play a vital role in the transformation to a fairer, just and more 
sustainable world.  

It is also is a time to reflect on progress made, to call for change and to celebrate acts 
of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in 
the history of their countries and communities. 

It has been observed since the early 1900s and is now recognised each year on March 
8 (today). It is not affiliated with any one group, but brings together governments, 
women's organisations, corporations and charities.  

The early 20th century was a time when women were becoming more active in their 
protests against oppression and gender inequality, leading marches and campaigns to 
demand equal rights. According to the official International Women's Day website, during 
the International Conference of Working Women in 1910, Clara Zetkin of Germany's Social 
Democratic Party proposed that a day be set aside every year across the world to celebrate 
women and reinforce their demands. The proposal was ultimately accepted and put into 
practice, starting in Germany and Europe and spreading across the globe over the years. 

 

 
 
 
 
 

https://www.internationalwomensday.com/About
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According to https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-
the-classroom-this-mothers-day/, we used the following ideas to celebrate this day in our 
classroom: 

 1. A Mother’s Day Classroom Tea 
Students can make special placemats for their moms and put together the snacks 

they’ll be eating—think something simple, like cheese and crackers or cream cheese on 
bagels. Mom’s will appreciate being taken care of and students will be empowered to make 
their moms feel happy and special. 

2. A “History of Mother’s Day” Play  
Learning and presenting the history of this event is a great way to help the children 

develop a deeper understanding of the holiday and dive into history in the process. 
Education World explains that celebrating moms goes back as far as 17th century England. 
Julie Ward Howe, who wrote the words to the Battle Hymn of the Republic, introduced the 
idea of celebrating Mother’s Day to the United States. It was declared a national holiday by 
Woodrow Wilson in 1914, and we’ve celebrated ever since. 

3. Create a Cookbook 
Have your class share their favorite dishes, along with a picture of the child in a 

printed booklet that can be given as a Mother’s Day gift to students’ moms. A recipe book is 
a unique keepsake that they’ll always treasure. Depending on the age of the child your 
recipes may be very simple, like “a bowl of cereal with milk,” making it even more adorable. 

4. Create or Learn a Song 
There are few moms that don’t love to see their children sing—especially when 

they’re singing about how they love their mom. The Thoughtco.com shares a list of Top 
Songs for Mom that students can learn and share at your celebration. 

 

 
 
 

https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-the-classroom-this-mothers-day/
https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-the-classroom-this-mothers-day/
http://www.educationworld.com/a_curr/curr337.shtml
https://www.thoughtco.com/top-mothers-day-songs-3248101
https://www.thoughtco.com/top-mothers-day-songs-3248101
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5. Celebrate Unique Mother’s Day Traditions 
Mother’s Day is observed on different days depending on the country. Your 

classroom can research and learn about other cultures by figuring out which days various 
countries celebrate this holiday. Then find out why and how—what are their traditions and 
cultures? Assign individuals or small groups to research and present their findings, 
culminating in a celebration for their mothers. 

 

Bibliografie: 
 
https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-the-classroom-this-
mothers-day/ 
https://www.bbc.co.uk/newsround/47470792 
http://www.un.org/en/events/womensday/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-the-classroom-this-mothers-day/
https://www.gettingsmart.com/2017/05/8-ways-to-celebrate-moms-in-the-classroom-this-mothers-day/
https://www.bbc.co.uk/newsround/47470792
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CHIRIŢĂ ELENA 

 
“-De-acuma, caută-ţi şi tu de treabă, că eşti mare, i-a spus mama, Domnica. 
Grozave vorbe, s-a gândit Fănuţă. S-a aşezat pe un scăunel cu trei picioare la gura sobei 

şi s-a uitat la toate cele în jurul lui. În afară de mama lui, toate nu făceau nimic. Mâţa se 
trezea c-un ochi şi adormea cu celălalt, stând lângă sobă ca o pâine care nu se mai coace. 
Ceasul din perete sughiţa: tic-tac, tic-tac şi îşi răsucea mustăţile de jos în sus şi de sus în jos. 
În sobă era veselie mare. Flăcările se jucau, dar numai între ele. Furnicile nu scoteau o 
vorbuliţă şi şedeau ascunse. 

Treaba mâţei era somnul: bună treabă! 
Treaba sobei, focul; treaba ei! 
Treaba ceasornicului, să sughită. 
Treaba câinelui, să stea afară, cu cojoc gros, din care se văd numai ochii şi coada şi să-i 

păzească pe cei din casă; rea treabă! 
Patul, pat; masa, masă; scaunul, scaun; dulapul, dulap; dar treaba lui care era? 
Casa era mică şi odaia în care stătea şi mai mică. Dar pentru Fănuţă, care era şi mai 

mic, părea o lume uriaşă, în care trebuia să-şi găsească rostul.” 
(Prăvale-Baba, Ionel Teodoreanu) 

 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Mama, cel dintâi cuvânt”  
CLASA: pregătitoare C 
CADRU DIDACTIC: Chiriţă Elena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Nr. 51, sector 2, Bucureşti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: ...acum un alt Fănuţă, la fel de speriat, stă ȋn faţa foii goale şi 
clipeşte des, atunci când nu se uită ȋn zare. Picioarele nu-i ating podeaua clasei, dar sufletul o 
mângâie pe mama. Pentru el, dumneaei e ȋntreaga lume, pe care trebuie să o rostească 
acum ȋn culori.  

Ştie că are ochii verzi sau “crăpui”, faţa prelungă sau rotundă, iar părul... categoric un 
curcubeu. Gâtul doar rosteşte, iar hainele o ȋmpodobesc ca pe o regină, pentru că mama e 
neasemuită şi are regatul ei acasă, unde toţi sunt ocrotiţi şi fericiţi. Câteodată, mama e 
cavaler şi alungă microbi şi vise rele, alteori e doar alint şi şoapta dimineţii. Arareori, ȋn locul 
ei apare un dragon care poate fi ȋmbunat numai cu fapte bune, cu ordine ȋn jucării şi cu mâini 
spălate ȋnainte de masă. Nu râde des, dar are zâmbetul mulţumit când ziua se ȋncheie cu feţe 
senine şi cu somn tihnit. 

Mama a fost ȋntotdeauna cel dintâi cuvânt şi prima chemare. Iar acum e din nou rugată 
să vină şi să se aştearnă ȋntr-un portret, prin mâini de copil. 

 
 
 
 
 
 
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

85 

 

 

CHIȘCĂ ANA-MARIA 
Mama,cel dintâi cuvânt 

  Tema activității-Cadouri pentru mămici 

   Clasa ,,Pregătitoare Albinuțele Năstrușnice ,,  

   Cadru didactic  prof. Înv primar   Chișcă Ana-Maria 

    Unitatea școlară Școala Gimnazială ,,Profesor Mihai Dumitriu ,Valea Lupului ,, 

   Argument          Multe mame sunt pe lume  
                                    Mame scumpe, mame bune  
                                   Dar din toată lumea-ntreagă  
                                  Una îmi este cea mai dragă  
                                  Ştiţi voi oare cine-i ea?  
                                  Este scumpa mama mea!!! .  

     „Ziua de 8 Martie oferă prilejul potrivit pentru a  spune cât de mult înseamnă pentru 
fiecare dintre noi  mama. De aceea fiecare vrea sa-i  mulţumească mamei  pentru tot ceea ce 
a învăţat de la ea : cum să dăruiască  necondiţionat, cum să aibă  încrede în sine. Toate 
aceste pentru că mama  a  fost cea care ne -a iubit fără a cere nimic în schimb, pentru ca ea 
este  cea care  ne-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie.;; 

    Desfașurarea activității 

Activitatea a debutat cu  activități închinate lunii martie în care elevii au aflat informaţii 
referitoare la ziua de 8 Martie, de când se sărbătoreşte această zi în lume şi în România. 
Apoi, copiii clasei  pregătitoare au realizat flori pentru mame cu ajutorul paielor de suc de 
culoare verde ,hartie glace pe care erau desenate lalele precum și aluat  din care au facut 
inimioare pe care le-au pictat și și-au amprentat degețelele . 

Scopul activității  

-Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor;  

- Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru fiinţa care ţi-a dat viaţă; 

Obiective              

-Confecţionarea unor flori cu ajutorul hârtiei glace  

-Au făcut inimioare din aluat  

-Dezvoltarea simţului estetic; 

-Stimularea activităţii în grup; Stimularea creativităţii copiilor; 

 -Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 
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-Promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti,dezvoltate prin cântece,poezii 
închinate acestei zile internaționale. 

Locul desfașurării  sala de clasa 

Perioada desfășurată  1-8 martie 2019 

Discipline implicate in activitate  

1.Limbă și literatura română 

2.Matematica  

3.Arte vizuale și abilități practice 

4.Muzică și mișcare. 

 Resurse materiale -   hârtie glace colorata unde erau desenate lalele ,paie de suc verzi 
,foarfece, lipici ,aluat,forme de inimioare,acuarele ,pensoane și scipici . 

 

 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

87 

 

  

 

   



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN-L 2501-1170 

88 

 

 

CHIVU LILIANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „MAMA, CEL DINTAI CUVÂNT” 
CLASA/GRUPA: a II-a A 
CADRU DIDACTIC: Chivu Liliana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimn. “Tudor Vladimirescu”, Tg. Mureș 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
SCOPUL: 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect față de mama, dezvoltarea 
creativității literare și artistico-plastice a elevilor 

OBIECTIVE: 

 Cunoașterea semnificației zilei de 8 Martie prin studiul unor texte literare specifice; 

 Dezvoltarea competențelor de scriere (copiere, transcriere cu respectarea regulilor 
de așezare în pagină), precum și de scriere creativă (compuneri, poezii, felicitare); 

 Stimularea abilităților practic-aplicative (conturat, decupat, pliat, lipit, ornat etc); 
 

 Am declarat perioada 1-8 martie „Săptămâna mamei”, astfel încât, în acest interval 
am desfășurat zilnic cel puțin o activitate, în scopul realizării unor lucrări dedicate celei mai 
iubite ființe – MAMA.  

Proiectul a debutat cu „Târgul de mărțișoare” confecționate de elevi în orele de 
abilități practice, constând într-un ghiocel realizat în tehnica quilling și o buburuză din hârtie.  

Apoi, am desfășurat zilnic activități subscrise temei proiectului, atât în cadrul orelor 
de CLR (studiul unor texte literare, exerciții de scriere creativă), precum și în cadrul orelor de 
muzică (învățarea unor cântecele despre mama) sau de AVAP (realizarea unei felicitări, a 
unei flori în ghiveci).  

Lucrarea de căpătâi a proiectului este intitulată: „Carte pentru mama mea”. Aceasta 
are mai multe pagini care conțin: citate despre mama, exerciții-joc de cunoaștere a propriei 
mame, dedicație, scrisoare, poezii, compuneri, desene, diplomă etc., toate purtând 
amprenta originalității fiecărui copil.  

Cele trei piese ale portofoliului: cărticica, felicitarea și floarea artificială în ghiveci au 
fost finalizate la timp și oferite mămicilor în ziua de 8 Martie.  

Feedback-ul a fost unul pozitiv, mamele exprimându-și mulțumirea și bucuria prin 
postarea pozelor cu lucrările copiilor pe rețelele de socializare. 

În egală măsură, am promovat activitatea pe grupul de Facebook al gimnaziului, 
precum  și în revista școlii. 
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CIOTLOȘ SIMONA 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mamă, scumpă mamă  

CLASA/GRUPA: aII-a și a IV –a  

CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar Ciotloș Simona  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Popoiu,Palanca, Bacău  
 
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 
 

TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE(4-8martie 2019) 

 

NR. 
CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL DESFĂŞURĂRII RESPONSABIL 

1 Discuții despre semnificația zilei de 8 
Martie 

Sala de clasă Ciotloș Simona  

2 Repetarea cântecelor și dansurilor   
dedicate mamei 

 
Sala de clasă 

Ciotloș Simona  

3 Confecționarea felicitărilor pentru 
Ziua Mamei 

 
Sala de clasă  

Ciotloș Simona  

4 Realizarea unei expoziții cu felicitările 
confecționate 

 
Sala de clasă 

Ciotloș Simona 

5 “Mamă,scumpă mamă!”-program 
artistic dedicat mamei. 

 
Sala de festivități  

Ciotloș Simona 
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CIUREA ANDREEA 

 

FIŞA PROIECTULUI 

TEMA ACTIVITĂŢII : “Mama, fiinţa cea mai dragă ” 
CLASA : Clasa pregătitoare 
CADRU DIDACTIC : Ciurea Andreea 
UNITATEA ŞCOLARĂ : Colegiul Naţional de Artă “George Apostu”, Bacău 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII : 

 8 Martie este o zi dedicată tuturor femeilor, mămicilor și fetelor, iar noi, albinuțele de 
la clasa pregătitoare, ne-am gândit să pregătim surprize pentru mămici, bunicuțe și surori. 
Pentru această zi deosebită le-am propus copilașilor să realizăm un atelier de creație și un 
spectacol, incluzând trei activități minunate, desfășurate pe parcursul unei săptămâni:  
 * să confecționeze felicitări, în interiorul cărora au scris mesaje din suflet pentru 
persoanele speciale din viața lor; 
 * să le facă mamicilor un cadou “inimos”, care conținea un mesaj creionat de 
mânuțele lor “începătoare”; 
 * să participe la un spectacol dedicat zilei de 8 Martie. 
 Atelierul de creație s-a desfășurat frontal, fiecare elev dându-și silința să compună 
cele mai frumoase lucrări.  

Din străduința, implicarea și grija lor față de această activitate rezultă dragostea 
purtată mamei, dar și iubirea față de bunici și surori. 
 Felicitările au fost inspirate din versurile unei poezii “Puncte colorate am așezat / Și 
cu degetelele noi am pictat / Ramuri înflorite ,cu mult drag, / Pentru tine,mamă,ce-mi 
zâmbești în prag”, astfel folosind tehnica dactilopicturii, punctele și liniile au compus mici 
opere de artă, pe care le-au oferit din suflet femeilor din viața lor. 
 Cadoul “inimos” a fost dedicate mamelor, în realizarea lui s-a folosit o cutie de 
chibrituri, hârtie colorată, culori, tehnica decupării, tehnica îndoirii, tehnica lipirii și tehnica 
colorării. Elevii au decorat cât mai frumos cutia de chibrituri, deasupra au lipit un  mic buchet 
de inimioare, iar în interiorul cuțiuței au introdus un mesaj special, frumos colorat dedicat 
mamei lor. Elevii au fost încurajați să scrie ceea ce simt ei, mesajul fiind personalizat.  
 La finalul atelierului de creație chipurile copiilor erau pline de entuziasm și nerăbdare 
șă vină ziua în care cadourile muncite cu dragoste să fie oferite persoanelor dragi. 
 Ca ultimă activitate, pentru că ne place să oferim bucurie, am participat la 
organizarea unui eveniment cultural pentru comunitate, având ca temă “8 Martie – Ziua 
Mamei”, la care elevii au cântat piese dedicate acestei sărbători. 
 Elevii au fost bucuroși de modul în care am serbat 8 Martie, chiar dacă au muncit au 
făcut-o cu zâmbetul pe buze, relaxați și entuziasmați că și-au arătat dragostea.  
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COCA ŞTEFANIA ANCA 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,VOUCHERE PENTRU MAMA” 

CLASA: a III-a A 

CADRU DIDACTIC: COCA ŞTEFANIA ANCA 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 ,,NICOLAE ORGHIDAN” BRAŞOV   

                                  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 Elevii din ,,Clasa Steluţelor” au confecționat pentru mame tablouri folosind tehnica 
decoupage (tehnica șervețelului) și vouchere- cadou. 

 Au realizat voucherele  folosind benzi desenate (comics). Activitatea s-a desfășurat în 
laboratorul de informatică al școlii. Copiii au lucrat în perechi la câte un computer, pe care 
era deschisă o fereastră de internet cu adresa  

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/.  

Calculatoarele au fost numerotate cu cifre de la 1 până la 6. Fiecare grup de copii a 
desenat online câte o imagine, folosind indicațiile scrise pe fișele. Toate echipele au selectat 
un panel. Unde scrie ,,Caption” au completat: Voucher cadou.  

Echipa I a selectat pe planșă: fundalul gol (fără niciun desen pe el), două personaje 
(un copil, mama), note muzicale, a scris două texte ,,8 martie 2019”, ,, La mulți ani, 
mămico!”. 

Echipa a II-a a selectat pe planșă: fundalul cu blocuri, patru personaje (mama, tata, 
doi copii), a scris un text ,,Îmi doresc să petrec o zi în oraș cu familia!”. 

Echipa a III-a a selectat pe planșă: fundalul cu o cameră, un scaun, o masa, trei 
personaje (mama, doi copii), a scris textul ,,Să faceți curățenie în casă!”. 

Echipa a IV-a a selectat pe planșă: fundalul cu munți, clădirea care arată ca o cabană, 
soare, pasăre, copaci, a scris textele ,,Să merg în excursie la munte!”, ,,SHH”. 

Echipa a V-a a selectat pe planșă: fundalul cu barca care plutește pe apă, patru 
personaje, soare, a scris textul ,,Să mergem în concediu la mare!”. 

Echipa a VI-a a selectat pe planșă: fundalul gol, aparat de muzică, săgeată fulger, note 
musicale, patru personaje, a scris textele ,,Să ne distrăm împreună!”, ,,HE HE HE”. 

La sfârșit, au apăsat ,,Finish” și ,,Print”.  

Fiecare elev a primit câte șase imagini pe care le-a colorat, le-a decupat și le-a capsat.  
Voucherele- cadou au fost oferite mamei pentru a le folosi cât mai repede.  

 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
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COCIORVAN DORINA 
      Mamă, nume sfânt,  

        pentru tine astăzi cânt! 

 

CLASA :I A 

CADRU DIDACTIC: COCIORVAN DORINA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 IASLOVĂŢ  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

     Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia zilei de 8 MARTIE şi a începutului de primăvară. Au 
participat 18 elevi, care au pregătit baloane roşii în formă de inimă, pe care au scris mesajul 
,,Te iubesc”.Au făcut  un pod din baloane la intrarea în clasă, iar mamele au avut prilejul de a 
trece pe sub acesta, după care baloanele au fost dăruite mămicilor. 

      Elevii clasei I A, au invocat-o pe mama din poveştile studiate de ei pana acum:Dumbrava 
minunată, Hansel şi Grettel,Scufiţa Roşie, Albă ca Zăpada, Cenuşăreasa,Capra cu trei iezi şi 
Amintiri din copilărie, subliniind faptul că poveţele mamei sunt spre a ne indruma şi ajuta, 
chiar dacă uneori ni se pare că sunt nesemnificative.Ziua de 8 Martie oferă prilejul potrivit 
pentru a spune cât de mult înseamnă pentru fiecare dintre noi mama.Elevii, costumaţi în 
personajele din poveşti,trec prin aceleaşi peripeţii, iar la sfârşit işi dau seama că dacă  
ascultau de mama nu mai ajungeau in situaţiile nefericite şi dau poveţe şi copiilor cu care se 
intersectează să nu procedeze ca şi ei, povestindu-le ce au păţit din cauza 
neascultării.Fiecare personaj îşi cere iertare şi promite să nu se mai întâmple să iasă din 
cuvântul mamei. Toate acestea pentru că mama e cea care îi iubeşte  fără a cere nimic în 
schimb, pentru ca ea este cea care îi oferă sprijin şi încurajări când au  nevoie. 

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

    Programul artistic se încheie cu urarea muzicală ,,La mulţi ani!” 
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 Ziua femeii 8 martie 

Odata cu sosirea primaverii, vin zilele cand femeia devine centrul atentiei. 

Ziua speciala dedicate   femeii este 8 martie. 

Noi insa de cele mai multe ori nu realizam ca ele , femeile din viata noastra  

ocupa un loc primordial in societate. 

Din acest motiv barbatiiar trebui sa venereze prin  respect  mamele , prin 

tandrete si iubire sotiile,  prin  dragoste  si  grija    parinteasca  fiicele,  prin   

dragoste  bunicile  care  inca  se  mai  afla  iin  viata  si  prin  vesnica  aducere   

aminte  pe  cele  trecute  in  nefiinta. 

Daca  pana  acum  nu  am  facut  totul  pentru  femeile  din  viata  noastra 

sa  nu  uitam  ca  niciodata  nu  este  prea  tarziu  sa  ne  manifestam   

sentimentele  pentru  doamnele  special  din  viata  noastra  mame,  sotii, 

fiice, bunici  sau  de  ce  nu  colege. 

La  multi  ani  femeilor  din  intreaga  lume! 
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COŞARCĂ MARIA CAMELIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “O FLOARE PENTRU – MAMA CEL DINTÂI CUVÂNT”  
CLASA: a IV-a A 
CADRU DIDACTIC: COŞARCĂ MARIA CAMELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCESCU-PETOFI, SATU MARE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
DOMENIUL VIZAT : Estetic şi Creativ 
OBIECTIVE :   

- să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor 
şi a explicaţiilor primite; 

- să respecte etapele de confecţionare ale florii de orhidee îmbinând diferite 
tehnici de lucru; 

- să-şi dezvolte simţul estetic şi a gustului pentru frumos dovedind originalitatea 
lucrării; 

ELEVII PARTICIPANŢI : 27 elevi 
DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII : 1 oră,  sala de clasă 
REZULTATE :  
Expoziţie-concurs cu lucrările elevilor 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :  
Elevilor li s-a prezentat un film despre importanţa primului cuvânt adresat mamei şi 
importanţa Zilei de 8 martie. S-au purtat discuţii pe marginea celor vizionate.  
Alegerea temei a fost hotărâtă de către ei pe baza prezentării cât mai multor exemple de 
lucrări/ cadouri care le-am putea oferi persoanei care ne-a dat viaţă şi ne-a  îndrumat paşii 
de la naştere până în prezent. Li s-au prezentat etapele de realizare a lucrărilor,  tehnica de 
lucru, iar  elevii au confecţionat frumoasele orhidee în ghivece.  
O dată iniţiaţi, elevii au urmat paşii necesari realizării produsului. Copiilor li s-a oferit astfel 
oportunitatea de a-şi valorifica unele cunoştinţe dobândite formal în cadrul orelor de desen, 
abilităţi practice.  
La sfârşitul activităţii s-a organizat un concurs, iar elevii câştigători să fie premiaţi. După 
finalizarea concursului lucrările au fost dăruite mămicilor cu ocazia Zilei de 8 martie. 
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COȘTIUG IONELA VASILICA 
 

 

Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți, Suceava 

 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt! 

*PROF. COORDONATOR: prof.Coștiug Ionela Vasilica 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii cls. a II-a 

*SCOP:  

-să realizeze desene, afișe, felicitări specifice temei 

-să ăarticipe activ la atelierul e lucru împreună cu mămicile 

-să recite poezii și cântece pentru mămici 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs 

*DATA: 8 Matie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la ,,Ziua Internațională a mamelor,, 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, poezii, poze. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere, pliante etc) 

 

Școala Gimnazială ,,Constantin Morariu,, Pătrăuți, Suceava 
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ALINA COTITU 
Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari, Constanța 

Domeniul: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Informatică şi T.I.C. 

Profesor: Alina Cotitu  

 

Argument: 

Luna Mărţişorul, micuţul obiect prins în piept, cu un şnur alb-roşu este un simbol al 
renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, şi al speranţei, fiind dăruit celor dragi pentru a 
le aduce noroc. 

Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume ca sărbătoarea internațională a 
femeii. În  cinstea acestor zile am organizat activitatea: confecţionării de mărţişoare şi 
felicitări de 8 Martie, prin care elevii cunosc tradițiile și obiceiurile neamului românesc. 

 

Durata proiectului: 27 februarie – 7 martie 2019 

Grup  ţintă: elevii claselor a V-a și 5 eleve de la clasa a VI-a C 

 

Resurse materiale: pânză goblen, ustensile cusut, șnur mărțișor, carton colorat, 
calculatorul și videoproiectorul. 

            

           Scopul proiectului  

           Dobândirea de cunoştiinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie, 
dobândirea abilităților practice pentru realizarea mărțișoarelor. 

           

           Obiectivele proiectului: 

 1. Să confecţioneze mărţişoare și cutiuțele acestora;  

 2. Să realizeze felicitări pentru mame în aplicația Paint; 

 3. Să prezinte proiecte realizate în PowerPoint; 

 4. Să cunoască tradițiile și obiceiurile de mărțișor. 
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          Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama, cea mai prețioasă 

femeie! 
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COZMA DORINA CARMEN 
 

,,MAMA,PRIMAVARA SUFLETULUI MEU ! “ 

 

TEMA  ACTIVITĂŢII :Felicitare pentru mama 
CLASA : a II-a 
CADRU  DIDACTIC : Cozma Dorina Carmen 
ŞCOALA : Liceul Tehnologic ,,Justinian Marina” Băile Olăneşti – jud.Valcea 
SCOP : Stimularea şi cultivarea potenţialului artistic al elevilor prin aplicarea unor tehnici 
specifice artelor tehnologice, plastice  
OBIECTIVE: 
- dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, indemanarii si creativitatii;  
- stimularea simtului  artistic si estetic al elevilor; 
- să-şi exprime oral şi în scris  sentimentele, în propoziţii clare; 
- realizarea unei expoziţii cu lucrările confecţionate; 
RESURSE  UMANE : elevi,cadru didactic  
RESURSE  MATERIALE : carton colorat ,lipici ,perforator,coli colorate,alte materiale 
LOC DE   
DESFĂŞURARE :sala de clasă 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII : 

Activitatea s-a desfăşurat transcurricular : Limbă şi comunicare,Muzică,Arte şi 
Tehnologii. 

Ora a debutat cu o auditie muzicală despre mama. 
Pe parcursul a două ore de Arte vizuale si Abilităţi practice,copiii au realizat felicitări 

din diferite materiale. 
Felicitările au fost pregatite cu multa atenţie,răbdare,pricepere,îndemânare ,dar mai 

ales cu multă dragoste. 
În timpul activităţii,elevii au cântat cântece dedicate mamei. 
După terminarea lucrărilor,copiii au scris pe felicitări  mesaje emoţionante pentru 

mamele lor. 
 

,,Dragă mamă, 
Tu eşti primăvara sufletului meu 
De câte ori mă priveşti sau îmi zâmbeşti,inimioara mea tresare de bucurie. 
În braţele tale mă simt mereu iubit şi în siguranţă. 
Mami,te voi iubi întotdeauna !” 
Evaluarea s-a realizat printr-o expoziţie,evidenţiindu-se cele mai interesante si 

originale lucrări 
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CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 
PROIECT DIDACTIC 

PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșcolar CRĂCIUN DORIANA MIHAELA 

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

NIVELUL II 

TEMA PROIECTULUI: „EMOȚII ȘI SENTIMENTE!” 

TEMA ZILEI: „Mamei mele, cu drag!” 

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică 

FORMA DE REALIZARE: frontală, pe grupuri 

SCOPUL: dezvoltarea deprinderilor practice de îndoire, lipire,  asamblare pentru a 
confecționa un coșuleț cu flori 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- Să execute individual tema dată, utilizând tehnicile practic-aplicative; 
- Să decoreze coșulețul 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, frunzulițe  verzi, hârtie glasată, carton, 
paiete, lipici 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

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

     Metodica predării activităților practice în grădinița de copii  

DURATA: 20-25 minute 
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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 facem şi noi coșulețe cu flori 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 

Demonstraţi
a 

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. 

Voi trece printre măsuţe dând explicaţii celor care nu au înţeles şi 
ajutând pe cei care întâmpină greutăţi. 

Exerciţiul  

 

 

Munca 
independent
a 

6. Analiza 
lucrărilor 

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

7 Încheierea 
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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CRISTEA VIORICA AURELIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:   PROIECT  EDUCAŢIONAL   ,,  De ziua ta, mămico !’’  
CLASA:A-IV-A 
CADRU DIDACTIC: CRISTEA VIORICA AURELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TALPA 
DATA DESFĂŞURĂRII : 8 martie 2019 
 

 PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 
Scopul : Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei internaţionale a femeii 
Grupul ţintă :Mamele şi elevii clasei a lV-a 
OBIECTIVE 

 să dovedească cât de bine se cunosc; 
 să citească coerent, fluent si expresiv un text literar; 
 să formuleze  întrebări în baza textului citit; 
 să explice cuvintele şi expresiile noi din text ; 
 să-şi expună părerea proprie în baza celor citite. 

Strategii didactice 
 Organizatorice: Activităţi frontale, individuale  
 Metode şi procedee:  conversaţia, lectura explicativa, exerciţiul, dramatizarea,    
 Temporale: 60 min 
 Materiale: fişe de lucru, casetofon,CD,jetoane inima, diplome 

 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

1.CAPTAREA ATENŢIEI 
 Fiecare elev notează pe o „inima” primită toate femeile importante/semnificative din 
viaţa lui – de ex. bunica, mama, învăţătoarea,  alte persoane. 
2. ANUNŢAREA TEMEI 
 Astăzi vom discuta despre cea mai importantă fiinţă din viaţa noastră – MAMA, şi 
vom încerca  să descriem relaţia pe care o avem cu mama noastră şi modul în care acestă 
relaţie ne-a definit ca persoană şi ne-a ajutat să ne dezvoltăm. 
3. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
  Se va realiza  un joc la care participă şi părinţii şi copii. 

Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”. Fiecare dintre părinţi va trebui să 
răspundă la o întrebare legată de propriul copil. Se vor confrunta apoi răspunsurile. Apoi 
se schimbă rolurile, elevii vor răspunde primii apoi se vor confruntă cu răspunsurile 
părinţilor. 

Evaluare : Vor fi premiati echipele ( elev-părinte) ce se cunosc cel mai bine. 
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CRISTEA ZIZI 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAROL I, CĂLĂRAŞI 
      CLASA:  a II-a A 
      PROF. PTR. ÎNV.PRIMAR :  CRISTEA  ZIZI 
     TEMA PROPUSĂ:  “Gânduri închinate mamei!” 
     DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII:  

       Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa I. Prin acest proiect urmăresc promovarea 
unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în 
familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar.    
Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
  Stimularea activităţii în grup;  
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări; 
      Ziua femeii , Ziua mamei este o temă deosebită, foarte des utilizată în activitatea şcolară.  
Mi-am propus să  întâmpinăm această mare sărbătoare aşa cum se cuvine: cu veselie, cu 
bunătate şi ospitalitate. Astfel, proiectul iniţiat la nivelul clasei oferă elevilor noştri şansa de 
a-şi forma şi exersa deprinderi de muncă în echipă, abilităţi de comunicare şi, în acelaşi timp, 
le oferă posibilitatea de a cunoaşte şi alte culturi europene. Orice activitate din şcoală 
trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  o importanţă 
egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Proiectul a implicat rezolvarea de probleme, 
deprinderi de limbaj, arta de a comunica, stăpânirea emoţiilor într-o mica serbare dedicată 
mamelor, măiestria de a realiza o expoziţie cu lucrări proprii, dar şi comunicarea în echipă, 
atunci când au scris la tablă, mesaje pentru mame.Dacă la începutul proiectului am invitat 
mămicile să ne ajute să confecţionăm mărţişoare, activitatea finală a fost una emoţionantă 
în care copiii au cântat, au oferit mici cadouri şi felicitări pe care le-am lucrat în orele de 
AVAP. Bucuria şi emoţiile mamelor m-au făcut să înţeleg importanţa acestor activităţi 
şcolare. Activitatea de proiect în parteneriat cu părinții, în special, pe lângă beneficiile 
multiple aduse elevilor, oferă celor implicaţi şansa de a crea şi promova o bună imagine a 
învăţământului românesc.  
       Finalitatea proiectului: 
            Produsele rezultate în timpul derularării proiectului: 
      -   Expoziţie cu lucrări de desen, picturi, lucrări practice; 
      - Realizare album cu fotografii din timpul activităţilor 
    Acest parteneriat presupune o interacțiune, o cooperare între factorii educaționali familie-
școală-societate. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor 
permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa ne vom asigura că suntem bune 
mămici, că prin copiii noştri ne oglindim noi, mamele. Prin derularea acestui proiect , ca 
învățătoare cu experiență didactică de peste 30 de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul 
părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și  ridice semne de 
întrebare și îndoieli, privind propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 
Mesajul meu adresat elevilor implicați în proiecte și parteneriate educaționale: 
                     Vreau: 
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Să vă ajut să vă exprimaţi ideile şi sentimentele, oricare ar fi ele! 
Să vă permit să explorați universul, să înfruntaţi riscul sub ochiii şi prin grija mea și a 
familiilor voastre! 
Să începem fiecare zi învăţând împreună minunata lecţie a cunoaşterii, a deschiderii spre 
lumină, a consolidării relaţiilor dintre oameni, prin toleranţă, prietenie şi dragoste 

EXEMPLE CONCRETE DIN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:                                                                                                        

Te iubesc, mămica mea! 

Spor la lucru!    

 Cele mai reuşite lucrări ne vor zâmbi de la  panourile–expoziţie:  Gânduri închinate mamei!  
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CURCĂ ELENA-LĂCRĂMIOARA 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”E ziua ta,mămico!” 
CLASA/GRUPA: Clasa Pregătitoare C 
CADRU DIDACTIC: Curcă Elena-Lăcrămioara 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială”Ștefan cel Mare”Botoșani 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
                                                                             ARGUMENT 

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

              Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea 
internaţională  a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte 
şi razele soarelui începe să ne mângaie uşor. Pură coincidență sau nu, în acestă lună se 
sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă 
fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

              Proiectul educaţional ,,E ziua ta ,mămico!’’, se se va desfăşura în perioada 4- 8 martie 
şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a 
copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti 
,,MAMA’’. 

                                                                                 SCOPUL: 
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce 
exprima ziua mamei. 
                                                                     OBIECTIVE: 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului și Zilei Internaţionale a 
Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificației mărţişorului  și Zilei Internaționale a Femeii; 
 Elevii şi mămicile: 
 * Să dovedească cât de bine se cunosc; 
 * Să participe activ la activităţile propuse;                                   
DURATA  PROIECTULUI:  4-8 martie 2019 

RESURSE: 

a) umane:     Cadre  didactice,elevi  , părinți ; 

b) de  timp:   1 săptămână 

 c) materiale : aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori,fișe,laptop 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII:  

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

 Expoziție cu felicitări de 8 martie - poezii dedicate mamei;albume foto,desene;colaje; 

Se vor colecta impresii ale elevilor, părinților, bunicilor, cadrelor didactice și vor fi publicate 
in revista şcolii, alături de cele mai reușite texte și desene realizate cu acest prilej; 
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DĂNILĂ CORNELIA AURELIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT  
CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE/a IV a 
CADRU DIDACTIC: DĂNILĂ CORNELIA AURELIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRIPONEȘTI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Cu ocazia zilei de 8 martie elevii claselor pregătitoare și a IV a coordonați de doamna 
profesor pentru învățământ primar Dănilă Cornelia Aurelia au organizat o șezatoare la care 
au fost invitate mamele acestora. 
 Pe tot parcursul activității sarcinile de lucru au fost realizate în echipe formate din 
mama și fiul/fiica acesteia.Au confecționat împreună felicitări, au completat chestionare, au 
construit castele, au interpretat împreună momente artistice. 
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DINDIRI CARMEN 
 

FIȘĂ  DE  ACTIVITATE 
TEMA ACTIVITĂȚII:  ,,MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT” 
CLASA  PREGĂTITOARE 
CADRU DIDACTIC:  prof.înv.primar DINDIRI  CARMEN 
UNITATEA ȘCOLARĂ:   Școala Gimnazială Deveselu 
PERIOADA:  Martie 2019 
ARGUMENT:   Ziua FEMEII, implicit a MAMEI,reprezintă cea mai frumoasă sărbătoare la  
                          început de primăvară. 
SCOPUL:         Cultivarea unei atitudini de respect și admirație față de ființa cea mai dragă, 
                           MAMA. 
COMPETENȚE SPECIFICE:     Arte vizuale și abilități practice 
-Sesizarea diferenței dintre informația transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic; 
-Realizarea lucrărilor estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII:                        Cine ne iubește? 
                                                                                   Cine ne-ngrijește? 
                                                                                   Zi de zi muncește 
                                                                                   Pentru a ne crește! 
                                                                                   Vă dați seama? 
                                                                                    Este  MAMA! 
              Elevii clasei pregătitoare au participat cu mult interes la activitățile  desfășurate, 
realizând compoziții aplicative și decorative constând în mărțișoare,desene,felicitări de  
8 Martie. 
              Mărțișoarele au fost realizate din hârtie colorată, cu multă măiestrie,încât au bucurat 
sufletele părinților.Felicitările au prezentat un înalt grad de creativitate, căci au fost frumos 
aranjate și împodobite. 
              Elevii au recitat poezii de primăvară și poezii dedicate zilei de 8 Martie. 
              În urma acestor activități,toți elevii au fost felicitați pentru pricepere și efortul 
depus.S-a organizat o expoziție cu lucrările copiilor,o parte din ele,fiind dăruite mamelor. 

              Activitatea s-a încheiat cu intonarea cântecului,, MAMA” 
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DINESCU MIHAELA 

PANA CATALINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:  Cu drag, pentru mama 
CLASA:  a II-a C Step by Step 
CADRE DIDACTICE:  Dinescu Mihaela, Pană Cătălina 
UNITATEA ȘCOLARĂ:  Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
         Ca în fiecare an, apropierea zilei de 8 Martie a constituit prilej de bucurie pentru copii, 
iar activităţile desfăşurate au fost primite cu încântare de către aceştia. În săptămâna 4-8 
martie, au fost pregătite şi dăruite zilnic mici cadouri, pentru cele mai dragi fiinţe. Astfel, 
copiii au celebrat într-un mod creativ Ziua Femeii. La acestea s-au adăugat scurte versuri, 
cântecele şi momente artistice, oferite din inimă şi cu multe emoţii. 
        Folosindu-şi îndemânarea și priceperea, copiii au realizat diverse ornamente şi felicitări. 
Au utilizat o gamă variată de materiale ( hârtie colorată, hârtie creponată, lemn, plastic ) şi 
au aplicat tehnici diferite de lucru.  
       Una din activităţile preferate a fost realizarea cărţii “Pălăriile mamei”. În paginile 
acesteia, s-au regăsit gânduri şi dorinţe ale copiilor, aprecieri şi cuvinte de laudă. Copiii au 
descoperit “rolurile” diverse pe care le joacă mama şi le-au transpus într-o manieră hazlie, cu 
inocenţa specifică vârstei. Am aflat astfel că mama este economistul care le spune să nu mai 
dea bani pe lucruri fără valoare, magicianul care găseşte întotdeauna lucrurile pierdute sau 
inspectorul care le face observaţie când camera nu este curată. Totodată, mama este şoferul 
care îi “conduce pe drumul vieţii” şi învăţătoarea care le predă “cele mai importante lecţii”. 
       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. 
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DINU GEORGETA 
MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 

Prof.înv.primar Dinu Georgeta 

Școala Gimnazială Nr.7 Galați 

1. Când pe pământ se naște-un copil 
Lângă el e mama, 
Dragoste sfântă-ocrotire, alin, 
Pentru el e mama. 
 
R. Mama e primul cuvânt 
Rostit de copil pe pământ, 
Mama e zâmbet, e floare, e cântec sublim… mama … 
 
Mama e-un dar minunat, 
Domnul divin ni l-a dat, 
Să moștenim împreună cu ea cerul sfânt! 
 
2. Ruga spre ceruri o 'nalță mereu 
 
Către Domnul, mama, 
Pruncul să fie-ocrotit de Cel Rău, 
Stăruiește mama. 
 
3. Și-n încercare și-n ceas luminos 
Lângă prunc e mama, 
Pasu-i conduce spre cer, spre Hristos, 
Cu iubire, mama. 
 
4. Multe greșeli ce le face-un copil 
Nu le ține-n seamă… 
 
Numai Cel Sfânt ar putea răsplăti 
Cât jerfește-o mamă!  
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(Autor : Carmen Prodan , Vol.3  Dor de veșnicie ,  
sursa: https://www.resursecrestine.ro/cantece/152898/mama) 

Însuși cuvântul MAMA, la o simplă rostire, te poartă prin tot ceea ce înseamnă acasă, 
familie, copilărie și o tonă de momente, încărcate de sentimente. 
MAMA, prima ființă cu care iei contact la venirea în astă lume și care îți îndrumă primii pași 
în viață și care continuă să te sprijine necondiționat, a fost și este sărbătorită pe 8 
Martie.Pentru unii a devenit o obișnuință, pentru alții un eveniment commercial, pentru 
mulți o zi în calendar cu un protocol formal care se încheie cu o sărutare sau o îmbrățișare, 
toate asortate cu o floare. Dar, pentru noi – elevii, părinții și dascălii din învățământul 
primar, ziua de 8 Martie reprezintă Ziua Dragostei și a Recunoștinței. Este Ziua dedicată 
exclusiv ființe I care ne-a dat viață, celei care ne-a învățat primul pas, primul cuvânt – 
Mulțumesc!, prima propoziție scrisă – Te iubesc, scumpă mamă!  

Pentru că Ziua Mamei este unică, ea trebuie să fie foarte specială. În fața provocării 
în a-i alege un dar sau un mărțișor frumos, copiii au confecționat cu migală și răbdare 
felicitări, buchețele de flori și „bilete de intrare”. „Biletele” nu erau altceva decât „indicii” 
scrise sau desenate despre mama lor (1. Scrie trei propoziții despre mama ta. 2. Scrie trei 
lucruri pe care le poți face tu ca s-o ajuți pe mama ta. 3. Adresează o urare mamei tale. 4. 
Desenează chipul mamei tale) și puse pe panouri la intrarea în școală, spre sala de clasă. A 
fost o surpriză plăcută și gustată de mămici, care încercau să se plieze pe indicii pentru a le fi 
validat biletul de către copil. Cu ochii înlăcrimați, au citit apoi mesajul din felicitare: Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că exiști și că ești mămica mea! – scris din tot sufletul și cu tot 
dragul. 

    

Aflați la vârsta la care mama este centrul universului lor, elevii clasei a IV-a C de la Școala 
Gimnazială Nr.7 Galați au sărbătorit pe 8 Martie minunatele și neprețuitele ființe care le-au 
dat cel mai de preț dar - viața. 

https://www.resursecrestine.ro/cantece/152898/mama
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Cu infinită dragoste și emoție în glas, micii școlari au dat glas sentimentelor prin 
minunate versuri adresate mamei și prin cântece pline de duioșie. În semn de prețuire și de 
recunoștință, au dăruit mamelor o floare, dar și un mărțișor și o felicitare realizată de ei. 
Fiecare copil i-a înmânat mamei diploma pentru „cea mai bună mamă”, moment deosebit de 
emoționant pentru mămici. Gândurile calde adresate le-au adus lacrimi în ochi 
sărbătoritelor, dar și multă bucurie în suflet.   
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DINU IONELA  

 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Baloane fermecate pentru mama”  
 
CLASA/GRUPA: grupa Fluturaşilor 
 
CADRU DIDACTIC: Ionela Dinu 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu 
                                       -structura Grădiniţa P.P. nr. 33 Brăila 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
Tema anuală – CU CE SI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 
Proiect tematic – Măicuţa mea, îţi mulţumesc! 
Categoria de activități – Domeniul om și societate 
Denumirea activității – Activitate practică – confecționare 
Material – tablouri individuale reprezentând baloane, pensule, acuarele, ştampile de diferite 
forme;  
Obiectivele activităţii: 

- să realizeze tablouri pentru mame; 
- să orneze baloanele folosind ştampile diverse, inclusiv dactilopictura; 
- să păstreze acuratețea lucrării; 

 Introducerea în activitate s-a făcut printr-o conversație scurtă despre semnificația 
zilei de 8 Martie. Apoi am prezentat copiilor materialele pregătite pentru realizarea temei şi 
le-am explicat cum vor proceda, ornând baloanele cu numeroasele ştampile puse la 
dispoziţie. Cei mai mici vor putea folosi tehnica picturii cu degetul, pentru a le fi mai uşor. 
 Am prezentat copiilor un tablou finalizat, oferit ca model. După realizarea exerciţiilor 
pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor am semnalat începerea activității.  Am urmărit 
copiii pentru a interveni când a fost nevoie. 
 În timpul desfăşurării activităţii copiii au interpretat cântecele vesele pentru mămici, 
dar şi alte cantece hazlii pe care şi le-au amintit. 
 În încheierea activității am aşezat lucrările la nivelul copiilor pentru a putea fi 
apreciate de aceştia. Într-o  altă zi, fiecare copil a lipit propria lucrare pe un carton colorat, 
astfel încât aspectul final al lucrărilor să fie cel de tablouri personalizate. 
 În ziua de 8 martie, după ce copiii au susţinut un scurt moment artistic, ei au înmânat 
mămicilor câte o diplomă pentru cea mai bună mamă şi tabloul realizat cu atâta dăruire. 
Lucrările au fost apreciate de mămici şi astfel activitatea şi-a atins scopul – emoţionarea 
tuturor celor care au participat la activitate. 
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DINUȚ CARMEN ELENA 

CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 
 

Prof.înv. primar Dinuț Carmen Elena 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova 

 
 

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu 
familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

Familia , în orice societate , joaca rolul cel mai important în formarea și socializarea 
copilului, deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute 
nevoile fiziologice și sociale.  

Părinții sunt primii educatori din viața copilului , educatia primită de acesta pana la 
sapte ani , fiind determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara, fiind , în primul rând , cadrul 
existenței biofizice al dezvoltării copilului , principalul obiectiv al familiei trebuie să fie , 
 păstrarea sănătații , creșterea normală și călirea organismului . Un anumit regim igienico-
sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase , înseamnă asigurarea unui program zilnic care 
trebuie sa respecte orele de somn , activitate ,joc , plimbare , masa . Dar copilul nu are 
nevoie numai de adapost , hrana si haine , familia si caminul reprezinta pentru copil si 
“scoala  primilor ani ” in care se pun bazele viitoarei sale constiinte , al tuturor trasaturilor 
care il vor defini ca om intreg , ca persoana cu statut social . 

 Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului , furnizandu-i primele repere 
de orientare in lume , primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din 
natura si din societate , primele sfaturi , norme si reguli de conduita . Cresterea si educarea 
copilului , ceea ce inseamna “bun ” pentru el , se afla intr -o dinamica permanenta de la o 
cultura la alta , de la o perioada la alta . Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe 
care o exercita in viata copilului , sa cunoasca ca educatia data propriului copil este diferita 
de cele precedente , ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte , iar copilul trebuie 
pregatit corespunzator . 

 Începand cu primii ani de viață , copilul preia de la părinți gesturi , atitudini , limbajul 
,exemple de comportament pozitive ca : sârguința , cinstea , politețea , sociabilitatea , 
inițiative creatoare , dispozitia de colaborare . Toate acestea cer calm , intelegere , răbdare , 
dragoste față de copil . Nu frica , nu teama trebuie să-l determine pe copil sa faca fapte bune 
. Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit bazat pe egala respectare atat 
de copil cat si de parinti . Dragostea de “bine ”, de adevar , are nevoie mai ales de actiune , 
de descoperire a virtutilor de catre copil . Gresesc acei parinti , care ii interzic copiilor de a 
apuca , de a desface jucariile , de a le pipai , a le privi si chiar de a le izbi . Activismul precum 
si curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie stimulate , incurajate , 
intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma .  

Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului 
gust al copilului față de ținuta și locuinta sa , precum și  de frumusețea în comportare și 
relația cu cei din jur .  

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la 
îndemână metodă este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un 
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altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul 
observării este îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltarea copilului, dar şi 
dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în perioada 
următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp 
este considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă 
dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, 
de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este 
pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informaţii, de către cine şi în ce mod. 

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală,cum să se 
prezinte la interviul pentru un loc de muncă,cum să-şi facă prieteni şi cum să și-i menţină. 
Aşadar,cei şapte ani de-acasă reprezintă și abilitățile minime de socializare,care ajută un 
adult să se integreze şi să fie acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe 
vremea bunicilor,e foarte important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să 
înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate. 
Bineînţeles,în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism,adică cel mic să arate 
că îi pasă de ceilalţi,că ştie să asculte ce spune cineva,că e gata să sară în ajutor atunci când 
este rugat. Nu este vorba numai de etichetă,de cum să se îmbrace,să mănânce şi să se 
poarte în anumite situaţii. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important 
pentru el,că are valoare ca om. 
 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 
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DOBRE ADRIANA 
 

 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: E MĂRȚIȘOR!  

CLASA: PREGĂTITOARE B  

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar DOBRE ADRIANA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA, 
JUD.CONSTANȚA 

ARGUMENT: „Rolul nostru, al dascălilor, este de a-i face pe copii să înţeleagă semnificaţia 
acestui eveniment, să înveţe, să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile poporului în 
care s-au născut, să iubească meleagurile natale, portul românesc dar şi sărbătorile care ne 
aduc în suflete atâta bucurie.”  

SCOPUL PROIECTULUI: Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin 
intermediul activitӑţilor artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului 
copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei; 

LOCUL DESFASURARII: sala de clasă  

PERIOADA DESFASURARII: 25 februarie – 8 martie 2019  

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
- Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Mărțișorului și Zilei 

Internaţionale a Femeii;  
- Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor artistice ale copiilor de vârstă şcolară mică;  
- Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin activităţi de exprimare artistico-

plastică;  
- Stimularea gândirii critice şi creative a elevilor;  

 
RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi.  

RESURSE MATERIALE: panouri pentru expoziţie, aparat foto, produsele copiilor.  

REZULTATE AŞTEPTATE: mărțișoare confecționate și dăruite, minicărticică pentru mama, 
tablou de martie, cravată pentru tata. 

 EVALUAREA ACTIVITĂŢII: Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor 
la activitate.  
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DOJAN MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVNT 

GRUPA:MARE 

CADRU DIDACTIC: DOJAN MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.N., NR. 7-TECUCI 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Argument:  

 În prag de primăvară, alaiul de prichindei lucrează la   ֦ Fabrica de Zâmbete pentru 
mămici”, căci ce poate fi mai frumos pentru o mamă decât darurile meșterite de mânuțele 
zglobii ale croitorașilor, neobosiți de iubirea pentru ființa dragă?! 

Activitatea a fost  realizată în cadrul în cadrul Domeniului Om și Societate iar ramele 
realizate au fost dăruite mamelor, în cadrul activității de 8 Martie.  

Captarea atenției am realizat-o cu ajutorul unor jetoane pe care preșcolarii    le-au 
extras din Coșulețul Dărniciei. Fiecare jeton reprezenta diverse imagini precum inimă, 
zâmbet, soare, pupici, mânuțe, elemente care nu puteau fi dăruite mamelor dar puse în 
slujba prichindeilor puteau crea un dar special, pe care îl vor realiza cu multă voioșie.  

Am distribuit pe măsuțe, materialele necesare: rame de ipsos, acuarele, pensule, 
pahare cu apă, lipici și poza fiecărui copil cu mama lui. Am discutat cu preșcolarii despre 
materiale și despre modul de lucru. 

Fiind o activitatea practică complexă, le-am explicat că întâi vom picta inimioarele și 
fundița, în culorile dragostei și speranței, roșu și verde, apoi vom lipi poza, în interiorul 
ramei.  

La sfârșitul activității, am expus lucrările în sala de grupă și am realizat turul galeriei, 
fiecare copil exprimându-și opinia despre propria lucrare dar și despre ale colegilor.    

După terminarea activității, am împachetat cadourile în ambalaj vesel, le-am legat cu 
ață de mărțișor și le-am așezat în colțul de taină, al sălii de grupă, unde își vor aștepta 
invitatele. 

Am urmărit prin activitatea desfășurată, ca preșcolarii să înțeleagă, în mod practic că 
și mămicile au nevoie, uneori, de dovezi ale iubirii copilașilor iar lucrul mânuțelor este cel 
mai prețios cadou. 
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DUCU DUTULESCU ELIZA IONELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:   PROIECT EDUCAŢIONAL   ,,  Mămico, azi e ziua ta !’’  
CLASA I 
CADRU DIDACTIC: DUCU DUTULESCU ELIZA IONELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA POENI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
DATA DESFĂŞURĂRII : 8 martie 2019  

Scopul Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei internaţionale a femeii 
Grupul ţintă Mamele şi elevii clasei l 
 
OBIECTIVE 
Elevii şi mămicile 

 Să dovedească cât de bine se cunosc 
 Să participe activ la activităţile propuse 

 
Strategii didactice 

 Organizatorice: Activităţi frontale, individuale şi de grup 
 Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observarea, dramatizarea, 

jocul de rol, brainstorming, etc. 
 Temporale: Blocuri de timp, utilizate pentru desfăşuarea activităţilor integrate, 

îmbinate cu activităţi liber alese 
 Materiale: jetoane, planşe, calculator, machetă, suport în formă de copăcel, hârtie 

glasse, staţie de amplificare, microfoane, casetofon 
 
 
 
                               Desfăşurarea activităţii 
 

Elevii şi părinţii sunt aşezaţi faţă în faţă. Sala este amenajată şi pentru spectacolul de 
la final. 
  
1. Captarea atenţiei se va realiza  printr-un joc la care participă şi părinţii şi copii. 

Jocul se numeşte ,,Cât de bine ne cunoaştem?”. Fiecare dintre părinţi va trebui să 
răspundă la o întrebare legată de propriul copil. Se vor confrunta apoi răspunsurile. Apoi se 
schimbă rolurile, elevii vor răspunde primii apoi se vor confrunta cu răspunsurile părinţilor. 

După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi merită aplauze. 
Toţi vor aplauda. 
 

2. Sentimentele şi jocul sentimentelor. 
Se prezintă părinţilor şi elevilor diverse jetoane cu imagini care reprezintă diverse stări ale 
unor oameni. Părinţii vor încerca să ghicească sentimentul, iar elevii vor trebui să  imite 
acest sentiment. După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi 
merită aplauze. Toţi vor aplauda. 
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3. Se stimulează atenţia cu un  joc. Jocul  „Toate în lume au o mamă” .Se pun într-un bol 
diverse  jetoane cu imagini, părinţii vor rosti cuvântul reprezentat, iar elevii vor trebui să 
găsească „mama” acelor fiinţe. 

După acest exerciţiu se apreciază sinceritatea părinţilor şi a copiilor şi merită aplauze. 
Toţi vor aplauda. 

 
Şi pentru că toate în lume au o mamă, să ne ridicâm şi să cântăm „La mulţi ani” tuturor 

mamelor din lumea aceasta, bunicilor şi străbunicilor noastre dar şi tuturor femeilor de pe 
Pământ. Elevii clasei l au pregătit un scurt moment artistic.  
Sfârşitul activităţii şi aprecieri finale. 
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DULGHERU MARIANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Inima mamei, cine-o știe?”  
CLASA/GRUPA: Clasa pregătitoare A 
CADRU DIDACTIC: DULGHERU MARIANA  

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Sirețel, județul Iași 
  

Proiectul de faţă îşi propune să promoveze iubirea faţă de cea mai dragă şi mai iubită 
fiinţă din lume, mama, care ne încântă copilăria, care ne bucură sufletul şi ne alină 
suferinţele, care ne dă forţa de a birui în cele mai grele momente din viaţă, exprimându-ne 
recunoştinţa şi încrederea prin modalităţi diferite (poezii, cântece, creaţii plastice).   

1. Scop– valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor prin 
implicarea lor în activităţi creative care marchează ziua de 8 Martie 

2. Obiective 
 Educarea dragostei şi cultivarea respectului faţă de mamă; 
 Organizarea unei serbări şcolare; 
 Stimularea expresivităţii şi a imaginaţiei 

3. Grup ţintă 
 Grupul ţintă cuprinde 2 categorii de beneficiari: 

 Beneficiari direcţi: un număr de 18 de elevi implicaţi în toate activităţile proiectului; 
 Beneficiari indirecţi: un număr de aproximativ 25 de mămici şi bunici. 

4. Durata proiectului:1 – 8 Martie 2019 
5. Activităţi 

 Proiectul Inima mamei, cine o ştie? cuprinde patru activităţi majore care vor fi 
implementate la clasă. Aceste activităţi sunt: 

A. Pregătirea şi repartizarea rolurilor şi cântecelor 
B. Pregătirea cadoului pentru mămici şi bunici 
C. Repetiţii pentru serbare 
D. Serbarea Inima mamei, cine o ştie? 

6. Rezultate aşteptate 
 Un număr de 18 de elevi implicaţi în activităţi de stimulare a dragostei şi 

respectului faţă de fiinţa care le-a dat viaţă; 
 Un număr aproximativ de 25 de mămici şi bunici invitate la serbare. 
 O serbare dedicată mamelor 

 
 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

132 

 

 

 

 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

133 

 

DUMISTRACEL DANIELA 
 

MAMA,CEL DINTÂI CUVÂNT 

• TEMA  ACTIVITĂȚII: UN MĂRȚIȘOR ECOLOGIC CREAT PENTRU MAMA 
• CLASA: a-VII-a B 
• CADRU DIDACTIC: Dumistracel Daniela 
•  UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnaziala nr 1 Tuzla  

SCOPUL: Confectionarea de martisoare pentru cea mai draga fiinta”mama”din materiale 
reciclabile sau naturale. 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Formarea priceperii si deprinderii de a realiza din materiale reciclabile un mărțișor 
ecologic. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: luna martie este o luna importanta pentru copiii nostrii.Ei se 
pregatesc din timp pentru a oferi celor dragi un martisor creat doar de ei. 

     Prin munca si relaxare au dat frâu liber imaginației.Deoarece este vorba de ecologie și 
reutilizare toate mărțișoarele au fost realizate din materiale neconvenționale ,pe care le-au 
reciclat și cărora le-au gșsit o utilizare artistică. 

     De la ambalaje,plante,hârtie toate și-au găsit o a doua întrebuințare. 
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ENACHE FIRUŢA 

CIULU MIHAELA 
Fişa proiectului 

Data: 07.03.2019 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 18 Iaşi 
Grupa mică „Magicienii” 
Educatoare: Enache Firuţa- Ciulu Mihaela 
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
Tema proiectului: „Toate florile din lume...” 
Domeniul de cunoaştere:  Domeniul Om şi Societate 
Denumirea activităţii: Activitate practică 
Mijloc de realizare: Aplicaţie 
Tema activităţii: „Dar pentru mama” 
Scopul activităţii: Cultivarea sentimentului de dragoste şi recunoştinţă pentru mama; 
dezvoltarea simţului estetic; exersarea unor priceperi, deprinderi şi capacităţi. 

Obiective operaţionale: 

 Să folosească tehnica lipirii cu aracet în realizarea temei date; 

 Să adauge elemente noi, pentru îmbogăţirea lucrării personale; 

 Să lucreze ordonat, încadrându-se în timpul de lucru; 

 Să formuleze aprecieri cu privire la estetica lucrării. 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
b) Material didactic: hartie glacee, aracet, lucrare model 
c) Forme de organizare: pe grupuri mici, de 6 copii 

Bibliografie: 

Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002 

Durata: 15-20 de minute 

Procesul tehnologic 

Operaţii de lucru: 

1. Aplicarea lipiciului pe suprafaţa elementelor decupate (flori, fluturi, inimioare); 
2. Lipirea pe suportul dat (coşuleţul cu fire de iarbă şi tulpini verzi decupate anterior). 
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EPURE MIHAELA SORINA 
 

Proiect – Mama  
Prof. înv. preşcolar Epure Mihaela Sorina 

Şcoala Gimnazială Morteni, Grădiniţa Nr.1 Morteni 
 

Motto: Mama este începutul tuturor începuturilor. Grigore Vieru 
SCOPUL PROIECTULUI:  
-Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al preşcolarilor împreună cu mămicile. 
-Sărbătorirea într-un mod  inedit a zilei de 8 Martie 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
     - Dezvoltarea simţului estetic; 
     - Stimularea lucrului dintre mamă şi copil;  
     - Atragerea efectivă a  preşcolarilor în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;                                                                         
     - Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte; 
     - Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de 
expoziţii; 
RESURSE  PROIECT: 
Resurse umane: educatoarea, mamele de la grupă şi 11 preşcolarii  
Resurse de spaţiu: Clasa de grupă                       
Resurse materiale:  foarfece, lipici, coală colorată, hărtie glace. 
EVALUARE: 
-Realizarea unei expoziţii în sala de grupă 
-Secţiuni:  - felicitări 
CALENDAR DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 
-promovarea în rândul părinţilor: 01 – 08. 03. 2019 
-confecţionarea felicitărilor: 08. 03. 2019 
-expunerea materialelor: 08. 03. 2019 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Preşcolarii împreună cu mămicile lor au de realizat o felicitare din materialele puse la 
dispoziţie de educatoare, aceasta explicându-le modul de construire.  
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ERDEI RAMONA FLORICA 
 
PROIECT  DIDACTIC 
DATA:  5. 03.2019 
GRUPA:Mică,,Fluturasi,, 
UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT :GPP.NR.56,Oradea 
EDUCATOARE: prof.Erdei Ramona Florica 
TEMA ANUALĂ  DE STUIDIU :Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 
SUBTEMA  SĂPTĂMÂNII:„E ziua mamei” 
TEMA ACTIVITĂȚII:,,Ghiocelul,, 
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată: Cunoașterea mediului+activitate practică 
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare-învățare 
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:  ADE+ADE: DȘ+DOS 

MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei și activitate practică(confecție) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:-  Învățarea de noi cunoștințe referitoare la mediul de dezvoltare a unei 
plante ,fixarea și consolidarea cunoștintelor referitoare la mediul înconjurător  și a 
priceperilor de a lipi hârtia pentru a realiza o lucrare reuşită. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 O1-Să asculte cu atenție povestea pentru a sesiza succesiunea momentelor acțiunii și 
mesajul transmis de text 

 O2-să rețină personajele întâlnite în poveste 

 O3- Să denumească materialele puse la dispoziție  

 O4-Să lipească hârtia creponată în conturul ghiocelului 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, problematizarea, metoda explozia stelară, 
explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca individuală. 

MIJLOACE DIDACTICE :siluete din poveste,tabloul,planșe cu imaginile povestirii,modelul 
ghiocelului,hârtie creponată albă și verde,lipici,boluri,recompense. 

METODE DE EVALUARE: analiza produselor activității, aprecieri verbale 

FORMA DE REALIZARE: frontală, în grupuri mici,individuală. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Curriculum pentru invăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House, 
Bucuresti, 2008 

 Liliana Ezechil,Mihaela Păisi Lăzărescu, Laborator Preşcolar, Editura V& Intergral, 
Bucuresti, 2017 
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 Popa Carmen, Elemente de pedagogie preşcolară, Editura Universitatii din Oradea, 
2007 

 Culea, L.; Sesovici, A.; Grama, F.; Pletea, M.; Ionescu, D.; Anghel, N., Activitatea 
integrată din grădiniţă, Ed. Didactica Publishing House, 2008, Bucureşti 

 Popa, C. (Coordonator), ( 2006), “Elemente de pedagogie”  

 “Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 
7 ani” 

  

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 
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EVENIMENT  DIDACTIC CONTINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment organizatoric Aerisirea si pregatirea salii de grupa pentru 
activitate. 

Aranjarea scăunelelor în semicerc pentru 
povestire . 

Aranjarea mobilierului sub forma de careu 
deschis si primirea copiilor in sala de grupă 
pentru activitatea practică. 

  

Captarea atenției Se va realiza printr-o poezie :,,Ghiocelul,, 

În grădină mititel 
Se aude un clopoțel 
Este albul ghiocel 
Ce în șoaptă a rostit: 
-Hei,voi nu ați auzit? 
Primăvara a sosit.,, 

Conversația  

Anunțarea temei și a 
obiectivelor 

Deoarece ghiocelul este supărat îi vom 
spune o poveste care se numește:,,A apărut 
un ghiocel,,și apoi vom confecționa un 
cadou pentru mama. 

Conversația  

Reactualizarea 
cunoștințelor și a 

deprinderilor învățate 
anterior 

Copii vor da exemple de alte povești pe care 
le-am învățat la grădiniță. 

Conversația  

Prezentarea conținutului 
și dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

DȘ-Azi am să vă spun  povestea  “A apărut 
un ghiocel”. 
-Cum se numește povestea noastră de azi? 
 
Cu ajutorul tabloului și a siluetelor voi 
expune povestea asigurându-mă că la final 
copiii vor putea  povesti pe baza imaginilor ,  
vor putea identifica personajele și. 
mesajul acesteia. 
1.Într-o zi rece de iarnă,raza de soare a 
pătruns până la bulbul de ghiocel. 
2.Floarea a început să încolțească. 
3.Razele soarelui mângâiau floarea. 
4.Ghiocelul aștepta venirea primăverii. 
5.Un copil a rupt floarea și a dus-o 

mamei lui. 

Povestirea  
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Obținerea performanței Pentru a demonstra că am învățat cum 
crește o floare vom derula jocul ,,Explozia 
stelară,,. 

În mijloc este așezată o steluță mare, iar 
peste ea se așeaza o imagine mare un 
ghiocel. Celelalte 5 steluțe mici se așează în 
jurul steluței mari, atenționând copiii că pe 
fiecare steluță este scrisă câte o întrebare. 
Întrebările folosite sunt: CINE?, 
UNDE?,CÂND?, DE CE?,CE ? 

 Astfel, copiii vor răspunde la întrebări 
alegând imaginea reprezentativă din 
poveste cu ajutorul întrebărilor: 

Cine vine la ghiocel?(raza de soare) 

Unde încolțea ghiocelul?(în pământ) 

Când s-a deschis floarea?(când razele 
soarelui o măngâiau) 

De ce era mare veselie?(pentru că aștepau 
sosirea primăverii) 

Ce a pățit giocelul?(copilul l-a dat mamei). 

 

Problematizarea 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Explozia stelară 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Asigurarea retenției și a 
transferului 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea și analiza 

Prin tranziția: ,,Noi suntem fluturași 

Mititei și drăgălași 

În zbor noi vom porni 

La mese ne vom opri,,se va realiza trecerea 
la activitatea practică: 

DOS: 

Deoarece azi am învățat despre modul de 
dezvoltare a unei flori și de ce are ea nevoie 
pentru a crește,vom realiza cu ajutorul 

        

 

 

 

 

   

Conversa
ția 
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modelului 

 

 

Explicarea și 
demonstrarea 

procedeului de lucru 

acestor elemente un cadou pentru mama. 

Fiecare copil are pe măsuță în coșuleț hârtie 
creponată albă și verde,lipici ,farfuria din 
carton cu conturul ghiocelului cu ajutorul 

cărora vom realiza un cadou pentru mama. 

Le prezint modelul și îl analizez împreuna cu 
ei. 

Prima dată vom lipi pe tulpina ghiocelului 
hârtia de culoare verde,apoi vom lipi pe 
frunza ghiocelului aceași culoare ,iar pe 
petale vom lipi hârtia de culoare albă,în 
parte de jos vom lipi zăpada. 

Înainte de a trece la lucru se va realiza 
încălzirea mușchilor mici ai mâinii prin 
câteva exerciții :pic,pic,plouă,a răsărit 
soarele,etc 

Fiecare copil lucrează individual încercând 
să realizeze o lucrare cât mai reușită.Cei 
care vor avea nevoie de ajutor li se va 
acorda împreună cu explicațiile necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

 

Explicați
a  și  
demonstrația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

Evaluare / 

 

Încheierea activității 

 

Evaluarea lucrărilor se va realiza respectând 
criteriile cerute. Lucrările vor fi puse la 
expoziție și vor fi recompensați copii pentru 
activitatea realizată de către ghiocel care 
este foarte fericit pentr că l-ați ajutat și va 
vesti sosirea primăverii. 

Conversația 

 

 

Recompense 
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ERNEANU MARIA 
  TITLU PROIECT 

 ”Gânduri și flori pentru mama” 

 Grup tință: 33 elevi, clasa a IV-a B 

 Destinația: Liceul ”Andrei Mureșanu” Brașov 

             Coordonator Prof. Inv. PrimarErneanu Maria 

 Obiective de referință: 

 - să selecteze din materialele studiate poeziile 
referitoare la mama; 

 să compună câteva versuri mamei; 

 să întocmească în mod corect – estetic, curat, o 
felicitare și gânduri pentru mama. 

 Desfășurarea activității: În sala de clasă elevii vor 
realiza, din diferite materiale, o felicitare, iar pe spatele ei vor scrie câteva gânduri adresate 
mamei. Elevii talentați vor alcătui poezii sau scrieri alese despre mama. 
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Prima iubire 

Mama mea e cea mai bună 
Dintre toate pe pământ 
Și pe noi ea ne vegheaza 
Ceas de ceas cu suflet blând 
 
Ea ne-nvață ce e dragostea și cinstea 
Cum să ne purtăm în viață 
De la ea înveți mereau 
Lucruri de folos în viață. 
Maya Garstea-Wengorz 
 

 

 

 

Mamă iubitoare 

 

Dragă mamă iubitoare 
Dragă îmi ești ca o floare 
Inima ta dăruiești 
Un vis drag mplinești. 
 
În această zi de sărbătoare 
Ești frumoasă ca un soare 
Zână și regină ești înfloritoare 
Dragostea și bunătatea te-nconjoară. 
 
Toate-n lume de-i avea,  
Tot mai dragă este mama mea 
Ea e cel fintâi cuvânt 
Ce-l gângurește un prunc pe pământ 
 
Dragă mamă iubitoare 
Acum la ceas de sărbătoare 
Inima mea ți-o dăruiesc 
Din suflet drag îți mulțumesc. 
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Daria Ciocan 

           

Mama, sufletul meu 
 
Mamă, dragă mamă, 
Eu tare te ador 
Și îți spun acum 
Mamă, cu dor! 
 
Mi-ai dat viața cea dintâi 
Mi-ai dat inima ta dragă 
Mi-ai oferit întreaga ta iubire 
O! mamă draga mea! 
 
Clipele în care îmi stai alături 
Și când vibrează inima mea 
Mămică dragă, scumpa mea 
Te voi avea pretutindeni alăturea! 
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FARCAȘ VIORICA ADINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ” PENTRU TINE, MAMA MEA “ 
CLASA/GRUPA: SIMULTANE 
CADRU DIDACTIC: FARCAȘ VIORICA ADINA 
 UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA   PRIMARĂ  AVRAM  IANCU 
 DURATA: o săptămână 
 RESURSE UMANE: părinți, copii 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 SCOPUL PROIECTULUI: 
            Formarea capacității de a exprima sentimentele de afecțiune; 
            Exersarea deprinderilor și priceperilor formate în cadrul activitătilor practice; 

          OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
           - Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de 
vorbitor cât şi în calitate de auditor; 
           - Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană 
valorificând deprinderile de lucru însuşite; 
           - Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 
FINALITATEA PROIECTULUI: 
            Expoziţie de mǎrţișoare 
            Atelier de creaţie cu mǎmicile copiilor implicaţi 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
             Pentru cǎ „mama” e primul și cel mai important cuvȃnt, pentru că mama e cea mai 
important  fiinţǎ din viata oricui și pentru cǎ, printre atȃt de multe altele, la școală  învǎţǎm 
și cum sǎ ne exprimǎm sentimentele, sǎptǎmȃna 01-08 martie 2018, am dedicat-o mamei 
și iubirii pentru ea. 
             În această săptămână copiii și-au exprimat creativitatea și și-au exersat 
îndemȃnarea confecţionȃnd  mȃrţișoare, felicitări și brățări. Unele dintre ele le-au dǎruit 
mǎmicilor, cu altele am realizat o expoziţie prin care sǎ bucurǎm ochii oricui intrǎ în școala 
noastrǎ. 
             Fiecare zi a sǎptǎmȃnii a fost  plinǎ de zȃmbet, iubire și îndemanare. Toţ copiii au 
învǎţat cu drag poezii și cȃntece dedicate mamei. 
             În ultima zi a săptămânii, nu cǎ am fi vrut sǎ punem mǎmicile la treabǎ de ziua lor, 
dar ne-am gandit cǎ s-ar bucura sǎ ne accepte invitaţia la un atelier de creaţie, prilej de 
crea o amintire plǎcutǎ și de a petrece timp într-un mediu vesel, cu bucurie și culoare. 
Astfel, fiecare copil a avut ca partener de lucru pe mama sa, iar din aceastǎ colaborare au 
ieșit lucrǎri minunate ce vor rǎmȃne amintiri plǎcute. 
            A fost o săptămână minunată! 
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FEDELEȘ IOANA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Din suflet, pentru mama!” 

 CLASA: a IV-a 

 CADRU DIDACTIC: Fedeleș Ioana 

 UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, BORCA-JUDEȚ NEAMȚ 

MOTTO: 

“ Avem o singură mamă şi o singură viaţa.Nu astepta până mâine să-i spui mamei că o 
iubeşti!” 

ARGUMENT 

                              Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea 
internaţională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte 
şi razele soarelui începe să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se 
sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă 
fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

  Proiectul educaţional ,,Din suflet, pentru mama!”, s-a desfăşurat în perioada 28.02- 
8.03.2019 şi a urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre 
noi, a copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti 
,,MAMA’’. 

 

SCOPUL: 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 
ce exprima ziua mamei. 

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

          Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor; 

          Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători 
ai  semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

 

OBIECTIVE 

 Sǎ cunoascǎ originile  Zilei Mamei și s-o integreze ȋn contextul celorlalte  Legende ale  
primǎverii; 
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 Sǎ cunoascǎ maxime și cugetǎri despre mama create de-a lungul timpului; 

 Sǎ memoreze, sǎ creeze  și sǎ recite expresiv poezii cu și despre mama; 

 Sǎ realizeze desene sau colaje  prin care sǎ oglindeascǎ chipul mamei sau aspecte 
legate de aceasta și sǎ organizeze cu ele o expoziție omagialǎ, dar și felicitǎri și mici 
daruri pentru mame, cadre didactice și bunici ; 

 Sǎ compunǎ texte ȋn versuri sau prozǎ despre mama ; 
                                 

DURATA  PROIECTULUI:  28 februarie-8 martie 2019 

RESURSE: 

a) umane: cadrul  didactic,elevii clasei a IV-a, pǎrinții. 

b) de  timp:1 saptamana    

                                                                                         

MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
 copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 
 copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
 Expoziție cu lucrǎrile plastice realizate de 8 martie.     

      
DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT: 

 Muzicǎ și mișcare; 

 Religie; 

 Limba și literatura romȃnǎ; 

 Arte vizuale și abilitǎți practice. 
 

METODE DE EVALUARE: 

 Portofoliul si concursul; 

 Evaluarea se va realiza  pe parcursul derulǎrii proiectului, prin chestionare și 
completarea unui jurnal de impresii; 

 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți;             
DISEMINAREA PROIECTULUi 
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 Se vor colecta impresii ale elevilor, pǎrinților, bunicilor, cadrelor didactice și vor fi 
publicate ȋn revista şcolii, alǎturi de cele mai reușite texte și desene realizate cu acest 
prilej; 

 CONȚINUTUL ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

*“Creșterea și fericirea neamului omenesc stǎ pe brațele mamelor” 

Cunoașterea celor mai frumoase  maxime și cugetǎri despre mama 

*“Cel mai bun povestitor al  Legendelor Primǎverii” va fi desemnat ȋn urma organizǎrii  
concursului ȋn cadrul unei șezǎtori la care participǎ și bunicile copiilor. 

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

Cunoașterea istoricului Zilei Mamei și a calendarului obiceiurilor lunii martie. 

*“Tot ceea ce sunt sau sper sǎ ajung, datorez ȋngerului meu, mama » 

  Crearea unor texte ȋn versuri sau prozǎ inspirate de cea mai dragǎ ființǎ de pe pǎmȃnt, 
mama și selectarea celor mai reușite texte pentru ȋnserarea ȋn revista școlii. 

*“Nu trece nimic peste iubirea de mama!”   

Confecționare de felicitǎri și alte mici daruri cu materiale strȃnse din naturǎ ce vor fi oferite 
mamelor, bunicilor, cadrelor didactice de 8 Martie    

*,,Din suflet, pentru mama!”- 

Activitate comună mame-copii -de 8 Martie, urmat de vizitarea expozitiei cu lucrǎrile 
realizate de elevi cu acest prilej și oferirea darului pregatit de fiecare copil și a Diplomei 
pentru cea mai bună mamǎ(fiecǎrei mame).    
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FETANU LUXITA RODICA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: E ZIUA TA, MAMICO! 

CLASA/GRUPA: I E 
CADRU DIDACTIC: FETANU LUXITA RODICA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA,,LIVIU REBREANU,, 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: in sala de clasa 
 

                 In ziua de 8 Martie, am impartit elevii pe grupe : unii au indoit, altii au decupat,  au 
desenat, apoi au scris si personalizat felicitarile pentru mame si bunici. 

            In a doua ora de arte vizuale, copiii au pictat  cu acuarele rame in care si-au pus 
fotografiile personale. 

            In tot acest timp elevii au cantat cantece de primavara si despre mama, fiinta cea mai 
draga. 

            Activitatile au fost atractive si interesante iar  copiii si mamele au fost incantati. 
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FLOREA RODICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT  
CLASA: A IV-A C  
CADRU DIDACTIC: FLOREA RODICA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280, BUCUREȘTI  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Scopul activității a fost realizarea de felicitări pentru a le oferi 
mamelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. 
La începutul activității, copiii au răspuns la întrebări ca : Ce sărbătorim astăzi? Ce înseamnă 
“zi internațională”? De ce iubim mamele? Ce înseamnă MAMA pentru mine? 
Deoarece copiii au dat multe definiții  foarte frumoase, am hotărât să le scriem pe tablă. 
pentru a realiza apoi aceste versuri :MAMA E BUNĂ 
                                                          MAMA-I FRUMOASĂ 
                                                          MAMA E ZÂNĂ 
                                                          E MEREU DUIOASĂ! 
                                                          TU EȘTI ZÂMBET, EȘTI VIAȚĂ 
                                                          EȘTI RAI 
                                                          EȘTI MAMA MEA!!! 
                                                          LA MULȚI ANI! 
Am decis ca aceste rânduri să fie scrise pe o felicitare care va fi dăruită mamei.  Felicitarea va 
fi confecționată de copii conform indicațiilor oferite de învățător. Aceasta presupune 
decupare după contur, colorare fluturaș, asamblare, lipire. La sfârșitul activității am făcut 
aprecieri. 
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GĂLĂȚAN NADIA LEONTINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: DAR PENTRU MAMA ! 
CLASA: a IV-a B- clasă de elevi cu CES 
CADRU DIDACTIC: GĂLĂȚAN NADIA LEONTINA 
UNITATE ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL DEJ 
Argument 

Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei. Femeia este cea mai 
importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar 
exista. Ea este asociată cu caldură și siguranță.  
Scopul activității:  

Stimularea creativităţii și a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii 
cu materiale diverse, cu ocazia sărbătoririi mămicilor. 
Obiective: 
-Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor; 
-Cultivarea sensibilităţii artistice a acestora 
Desfășurarea activității: 

Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă care, odată cu sosirea primăverii, a îmbrăcat 
haină de sărbătoare în cinstea mamei şi a anotimpului renaşterii,. Cu ocazia zilei de 8 Martie, 
mămicile au fost invitate la școală pentru a sărbători acest eveniment alături de copii. 

S-a prezentat elevilor coşulețul cu flori, observându-se alcătuirea lui, discutându-se 
despre materiale şi instrumente , etapele şi tehnicile de lucru ce vor fi folosite în realizarea 
lucrării. În timp ce lucrează, elevii au interpretat cântecele și poezii. Elevii clasei şi-au 
demonstrat îndemânarea şi creativitatea, fiind ajutați și de către mămicile lor în cadrul 
acestei mese rotunde. Toți elevii au lucrat cu mult drag, s-au strãduit sã transmitã cele mai 
adânci sentimente decupând corect dupã contur, lipind floricelele, frunzulițele. Era o 
adevărată plăcere să-i urmăreşti cu câtă atenţie şi dăruire s-au implicat în realizarea acestor 
produse, cum încercau să realizeze cele mai frumoase lucrări ştiind că le vor oferi mămicilor, 
ca semn de recunoştinţă. Pentru a crea o ambianţă plăcută, activitatea s-a desfăşurat pe 
fond muzical, cu cântece specifice acestei sărbători. 

Activitatea a fost un bun prilej de relationare,de integrare si mediatizare școală -
familie. 
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GHEORGHIU CATI 
 

„FEMEI CARE AU SCHIMBAT LUMEA” 
An şcolar 2018-2019 

 
Motto: “Nu vedem lucrurile aşa cum sunt ele, ci aşa cum suntem noi.”  – Anaïs Nin 
Categoria în care se incadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală 
Tipul de proiect: Proiect educaţional şcolar 
Aplicantul: Şcoala Gimnazială “Ştefan Octavian Iosif”, loc. Tecuci, jud. Galaţi. 
Persoana de contact şi iniţiatorul proiectului: prof. GHEORGHIU CATI, e-mail: 
gheorghiucati@yahoo.com, tel: 0766448572 
Argument 

Ziua Internaţională a femeii a cunoscut o altă dimensiune mondială atât în ţările 
dezvoltate cât şi în cele în proces de dezvoltare. 

Mişcarea feministă, întărită de numeroase întâlniri la niel mondial, a făcut din 
sărbătorirea acestei zile un suport în susţinerea drepturilor femeilor. 
Scopul 

Recunoaşterea meritelor femeilor din viaţa noastră 
Obiective: 

 Identificarea oportunităţilor care aşteaptă generaţiile viitoare de femei; 

 Recunoaşterea meritelor unor femei în istoria lumii. 
Grup ţintă: Elevii clasei a VIII-a B, părinţii elevilor şi dirigintele clasei. 
Resurse materiale: Caiete, pixuri, carioci, culori, foi, etc. 
Perioada de desfăşurare: 1-11 martie 2019 
Planificarea activităţilor: 

Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil  Locul de 
desfăşurare 

Data  Materiale  

1. „Scurt istoric al Zilei 
Internaţionale a 
Femeii” 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 8 
martie 
2019 

Internet  

2. „Ziua femeii in diferite 
părţi ale lumii” – 
înţelegerea textului citit 
în limba franceză 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 5 
martie 
2019 

Fisa de lucru, 
internet, pix, 
creion 

3. „Videotecă şi citate 
celebre” 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

sala de clasă 1-4 
martie 
2019 

Youtube, 
google 
imagini 

4. „Femei celebre care au 
schimbat lumea” - 
portofoliu 

Prof. Gheorghiu 
Cati 

Sala de clasă 9-11 
martie 
2019 

Google  

Metode şi tehnici de lucru: ateliere de lucru, explicaţia, demonstraţia, plimbări vvirtuale, 
etc. 

mailto:gheorghiucati@yahoo.com
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Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 
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GHEORGHIU COSMIN 
 „AȘA E MAMA MEA” 
An şcolar 2018-2019 

 
Tema activității: MAMA, CEL DINTȂI CUVȂNT  ! 
Clasa: A IV-A  
Cadru didactic: profesor pentru învăţământul primar GHEORGHIU COSMIN 
Unitatea școlară: Şcoala Gimnazială “Ştefan Octavian Iosif”, loc. Tecuci, jud. Galaţi. 
Categoria în care se incadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală 
Tipul de proiect: Proiect educaţional şcolar transdisciplinar 
Argument 

Mamele joacă un rol extrem de important în viaţa noastră. Ele sunt cele care ne-au 
dat viaţă şi sunt singurele care ne vor fi mereu aproape şi ne vor susţine în tot ceea ce facem. 

Doar că uneori uităm să le apreciem aşa cum trebuie şi nu le spunem zilnic cât de 
mult le iubim. 
Scopul 

Recunoştinta faţă de lucrurile simple din viaţa noastră 
Obiective: 

 Identificarea cuvintelor pe care le asociem cel mai des cu noţiunea de mamă; 

 Recunoaşterea motivelor pentru care îi suntem recunoscători mamei. 
Grup ţintă: Elevii clasei a IV-a, părinţii elevilor şi învăţătorul clasei. 
Resurse materiale: Caiete, pixuri, carioci, culori, foi, Internet, videoproiector, etc. 
Perioada de desfăşurare: 7 martie 2019 
Planificarea activităţilor: 

Nr. 
crt. 

Activitatea Responsabil  Locul de 
desfăşurare 

Data  Materiale  

1. „Mama – cuvinte 
asociate” - 
brainstorming 

Prof. pt. înv. 
primar 
Gheorghiu 
Cosmin 

Sala de clasă 7 
martie 
2019 

Foi flipchart, 
carioci, 
ciorchine 

2. „Motive sa fii 
recunoscător” – listă 

Prof. pt. înv. 
primar 
Gheorghiu 
Cosmin 

Sala de clasă 7 
martie 
2019 

Caiet, tablă, 
cretă, 
marker, pix 

3. „Drawing mom in 
words and colours” – 
activitate 
transdisciplinară 
concurs 

Prof. pt. înv. 
primar 
Gheorghiu 
Cosmin  & Prof. 
Gheorghiu Cati 

Sala de clasă 7 
martie 
2019 

Coli desen 

Culori 

Creion 

Acuarele 
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Tablă 

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

 
 

 

 

 
  

Premiul I 

BULAI ANTONIA 

Premiul al II-lea 

MIHAI LUCIAN 

Premiul al III-lea 

BOTEZ DARIA 

Menţiune  

GRECU ALEXANDRA 
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GHITEA MARIANA 
 

,, Mama, cel dintâi cuvânt / Mama, dorul cel mai sfânt” 

                              Școala Gimnazială Nr.1 Sîntandret 

                                Prof. înv. primar, Ghitea Mariana 

 

           Știm că 8 Martie e Ziua Internațională a Femeii, sau mai pe românește, Ziua Mamei, 

dar de     unde a plecat povestea aceasta și de ce se sărbătorește știu foarte puțini dintre noi.  

           Această sărbătoare pleacă încă din Grecia Antică, de pe vremea zeilor din Olimp, când 

exista un festival dedicat mamei tuturor zeilor și zeițelor, pe numea Rhea. 

          De la început, femeia a fost investită cu cea mai înaltă și mai mareață misiune, de a 

naște, crește și educa pe copiii săi, viitori membri ai familiei și ai societații. Pătrunsă de 

însemnătatea acestei sfinte și înalte chemări a femeii, iată cum se exprima ilustra 

poeta Carmen Sylva: “Femeia este înzestrată cu o putere mai presus de toate puterile, cu o 

vrednicie mai mare decât toate vredniciile, cu o frumusețe mai mare decat toate podoabele 

pământului. E o mamă! A fi mamă e începutul și sfârșitul chemării și a ființei ei. Mama e 

numele cel mai înalt ce i se poate da. A fi mamă e vitejia ei, e cununa ei de biruința, e lupta și 

mărirea ei, e viața si moartea ei.” 

          Mama e numele cel mai sacru și cel mai dulce în toate graiurile neamului omenesc, e 

cuvântul cel mai sfânt și scump, e numele pe care îl pronunța inima noastră mai înainte ca 

noi să putem rosti ceva, e un nume care ne păstrează în inimă multe suveniruri și care 

totdeauna ne pătrunde de un balsam binefăcător. 

Simțământul de mamă e așa de puternic înrădăcinat în inima si sufletul femeii încât ea chiar 

din cea mai fragedă vârstă ocrotește pe cei mai fragezi, iar mai târziu ea e partenera soțului 

ei de care îngrijește cu iubire și mama parinților ei îmbătrâniți. Inima femeii prezintă un 

bogat și nesecat tezaur de iubire materna, care începe a se manifesta chiar atunci când 

bătăile inimii sale devin primele impulsuri de viață ale germenului conceput și păstrat timp 

de nouă luni în sânul ei. 

           În puterea acestui simțământ matern femeia cunoaște că mica ființă de la sânul său 

învață de la ea binele și răul, poftele și dorințele, curățenia sufletească și bunătatea, că ea 

are puterea de a face pe copil fericit ori nenorocit și că pornirea sa sufletească va croi soarta 

vieții copilului. De aici femeia ca soție și mamă, pe langă sarcina de a îngriji de lucrurile 

casnice, de a tine ordinea și curățenia în casă și de a păstra cu prudență cele agonisite, mai 

are nobila misiune de a îngriji și educa pe copii. 
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În general, se știe că nimeni dintre toate ființele omenești nu poate trăi potrivit cu destinația 

sa și nu poate cunoaște și îndeplini datoriile sale fără educație și instrucție. Fără o dezvoltare 

a facultăților sufletești, fără  dobândirea unor cunoștințe, omul apare degradat și fără viață 

între ceilalți, iar națiunea ori societatea la temelia căreia se află o bună educație și o 

sănătoasă intrucție va fi sigură de prosperitate.  

           Daca așa de însemnată și de scumpă e educația, mult mai însemnată și mai sublimă 

e misiunea de a educa. Nimeni însă nu resimte farmecul și frumusețea acestei misiuni sfinte 

ca femeia, care ca mamă are în primul rând chemarea de a supraveghea si conduce primii 

pasi ai copiilor. Ea are capacitatea de a forma pe om si in sânul careia membrele noastre se 

unesc și se organizează  pentru a alcătui un corp. De la ea primim viața. Tot ea are 

capacitatea  care în căminul său familiar, în mijlocul frumoșilor ei copilași iși exercită cea mai 

nobilă datorie de a învăta și lumina pe micuții în care zac forța și prosperitatea neamului. 

Jean Jacques Rousseau se exprima: “Prima educație e cea mai importantă, iar ea aparține 

incontestabil mamelor.” 

           Femeia ca mamă are datoria de a începe educația copiilor și de a-i îndruma pe calea 

cea bună, pe care să o urmeze în viața. Privirea, surâsul și glasul mamei vor fi razele care 

pătrund inteligența copilului, care-i dezvoltă simțămintele, care-i luminează conștiința și care 

vor planta în inima sa sămânța virtuții. Sfânta misiune de a naște, crește și forma pe om 

obligă pe părinti, dar în special pe femeie ca mamă, la o serioasă cultivare a inimii copiilor 

prin dezvoltarea sentimentului moral și national, căci nimic nu ridica pe om mai presus de 

celelalte creaturi ca aceste sentimente. În general, numai o educatie cat de bună a 

facultăților fizice și intelectuale nu-i de ajuns pentru ca omul sa fie pe deplin luminat, instruit 

si format. Fara o cultivare a vointei, care e temelia modului său de a gândi și a lucra, omul nu 

poate fi desăvârșit. 

În natura omenească chiar din pruncie predomină o fatală aplicare spre rău, destul de 

delicată și primejdioasă, de aceea se impune chiar din cea mai frageda copilarie, ca mama să 

fie cu cea mai mare băgare de seamă în sacra menire de a educa. 

Parinții și în mod special, mama, trebuie să știe ca manierele, exemplele si faptele din 

caminul conjugal sunt cele dintâi și cele mai puternice simțăminte ce se întipăresc în mintea 

si sufletul copiilor lor. 

În primul rând, mama - ca stăpană a căsniciei - trebuie să se îngrijească de susținerea și 

dezvoltarea virtuții moralitații și bunele moravuri ca mai târziu sămanța răului și a viciului 

înrădăcinate în copil să nu-i amarască batrânețile. 

           Mama, la fel și tata, trebuie să se ferească de a săvârși fapte necuviincioase și a spune 

vorbe urâte, dureroase, în fața copiilor lor. Mai tarziu, acestia îi pot imita și vor crea multe 

probleme. Părinții trebuie  să-i ferească pe copii de tot răul ce ar putea să încolțească in 

frageda inimă a copiilor. Aceștia trebuie să fie educați in spiritul virtuții, căci aceasta face pe 
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om apt pentru tot ceea ce e bine si frumos. Numai virtuțile morale practicate în casa 

părintească și insuflate prin dragostea mamei fac pe copii destoinici în a putea rezista în 

contra relelor și să-i facă doritori după prudentă, dreptate și cumpătare. 

           Deci pentru ceea ce este, mama, trebuie respectată la adevărata ei valoare și să-i 

răspundem cu iubire nemărginită . 
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GRAD LOREDANA ELENA 
Tema activității: Cărticică ,,Pălăriile mamei” 
Clasa: a III-a 
Cadru didactic: Grad Loredana Elena 
Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 
Competențe specifice: 
 - competențe de utilizare a unor tehnici simple specifice abilităților practice; 
 - competențe de exprimare corectă și scriere ortografică; 
 - competențe de exprimare emoțională prin practicarea exercițiului proiectiv; 
Resurse: 
 a) metodologice: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul proiectiv, tehnica 
decupării după contur, tehnica împletirii 
 b) materiale: 
 perforator, foarfece, stilou, creioane colorate, carioci, lipici; 
 pentru fiecare copil: 7 foi de diverse culori imprimate cu 14 modele de pălării, un șnur de 
lână/mohair alb și un șnur de lână/mohair roșu, ambele de 25 – 30 cm; 
 c) umane: 34 elevi, un cadru didactic 
 d) temporale: două ore 
Forme de organizare a colectivului de elevi: frontal, individual 
Etape de lucru: 
 1. Se decupează după contur modelul celor 14 pălării. 
 2. Se completează individual propozițiile eliptice de pe fiecare pălărie:  
(din exemplele  elevilor): 
 Mama mea e bucătăreasă. Cel mai mult îmi place când îmi face clătitele mele preferate, cu 
frișcă, chiar dacă e foarte obosită și eu am cam supărat-o în acea zi. 
 Mama mea e medic. Întotdeauna mă simt bine când mă mângâie pe creștet și mă sărută 
pe vârful nasului. Orice durere aș avea, ca prin minune, trece. 
 Mama mea e magician. Găsește întotdeauna lucrurile pierdute. Odată a găsit o mașinuță 
pentru care am plâns o săptămână. 
 Mama mea e șofer. Ma duce la înot, la buni sau în parc cu automobilul numit picioare. 
 Mama mea este inspector. De câte ori îmi inspectează camera îmi spune: ,,Iar ți-ai lăsat 
șosetele murdare sub pat!” 
 Mama mea e învățătoare. Ea m-a învățat ce este bunătatea, compasiunea și toleranța. Ea 
mă învață în fiecare zi să fiu un copil bun. 
 Mama mea e economist. Când vine vorba de bani îmi dă cât îi cer cu două condiții: să 
justific cheltuielile și să-i aduc restul corect. 
 Mama mea e stilist. Ținuta mea este întotdeauna invidiată de prietenele mele pentru că 
foarte multe dintre rochițe mi le croiește chiar ea. Și e tare pricepută! 
 Mama mea e psiholog. Știe cum să mă convingă să fac chiar și ceea ce nu-mi place – de 
exemplu să lucrez în plus la mate. 
 Mama mea e pompier. Știe cum să-mi stingă toate temerile și fricile. 
 Mama mea e judecător. Analizează corect și ia hotărârile cele mai bune pentru mine. Chiar 
și sancțiunile ei sunt bune și corecte. 
 Mama mea e șef. Nimic în casa noastră nu se întâmplă fără aprobarea ei. Chiar și tata îi 
cere voie... 
 3. Se perforează fiecare model în partea stângă. 
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 4. Se împletește un șnur din firele alb și roșu; șnurul se înnoadă la ambele capete 
pentru a nu se destrăma. 
 5. Se ordonează prin suprapunere paginile cărții (coperta 1, foile de conținut în 
ordinea dorită, coperta 2). 
 6. Se introduce șnurul obținut prin cele două orificii perforate în stânga paginii și se 
face o fundă. 
 7. Se colorează și se decorează paginile cărții. 
 

 

 Mama mea poartă multe pălării. Toate i 

se potrivesc şi o avantajează. 

 Mama mea e magician. Găseşte întotdeauna 

lucrurile pierdute. Odată a găsit  

    ______________________________ . 

 Mama mea este inspector. De 

câte ori îmi inspectează camera, îmi spune 

_________________ . 

 Mama mea este şofer. Mă duce 

    __________________________ 
. 

 Mama mea este învăţătoare. Ea 

m-a învăţat  

  

______________________________. 

 Mama mea este economist. 

Când vine vorba de bani  

  

______________________________. 

 Mama mea este psiholog. Ştie 

cum 

  

______________________________

_. 

 Mama mea este stilist. Ţinuta 

mea este 

  

_______________________________ 

     

___________________________. 

 Mama mea e medic. 

Întotdeauna mă simt mai bine când 

  

______________________________

_ . 

 Mama mea e bucătăreasă. Cel 

mai mult îmi place când  

___________ . 
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GRUEV ANCA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Flori pentru mama 
CLASA a III-a C 
CADRU DIDACTIC: Gruev Anca 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr. 280, București 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, urmărindu-se formarea respectului și 
exprimarea dragostei și a admirației pentru ființa cea mai dragă, mama. 
 După cum știm, primăvara este anotimpul în care întreaga natură se trezește la viață, 
din somnul greu al iernii, iar apariția timidă a soarelui este animată de vietățile care ne 
înveselesc pretutindeni privirile. Elevii știu deja că 1 Martie, ziua mărțișorului, este simbolul 
primăverii, al speranței și al norocului, al prospețimii, al renașterii naturi, urmat de ziua 
mamei ( 8 Martie) și astfel am hotărât să dedicăm aceste zile mămicilor. 
 La începutul activităților, le-am prezentat elevilor materiale în PowerPoint cu 
semnificația zilei de 1 Martie și a celei de 8 Martie, importanța acestora în țara noastră, 
respectiv în lume, dar și variate modele de mărțișoare și de felicitări care i-au ajutat drept 
punct de inspirație pe aceștia. 
 Pe parcursul mai multor ore, elevii au realizat diverse lucrări pentru a le oferi în dar 
mamelor cu ocazia acestor sărbători. Astfel, utilizând materiale cât mai variate, au 
confecționat mărțișoare, felicitări și au realizat portrete ale mămicilor. În timpul activităților, 
elevii au ascultat și cântat cântece dedicate mamelor: ,,E ziua ta, mămico” , ,,Cântec pentru 
mama” , 8 Martie, ziua mamei” , ,,Flori pentru mama”  sau ,,Mulțumesc, iubită mamă”. 
 Activitățile desfășurate de noi s-au finalizat cu expoziții, unde am apreciat 
creativitatea și originalitatea fiecărui elev în parte, iar aceștia au fost mândri și nerăbdători 
să le ofere mămicilor cadoul sincer realizat de mânuțele lor. 
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GRUIA MAREA 
 

FIŞĂ DE PROIECT 
 
DENUMIREA  ACTIVITĂȚII: „DIN SUFLET, PENTRU MAMA!” 
GRUPA: MICĂ 
CADRU DIDACTIC:  Prof. GRUIA MAREA 
DENUMIREA UNITĂȚII: GRĂDINIȚA PN „PINOCCHIO” REȘIȚA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

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! 
 Cu ocazia  Zilei de 8 Martie am  derulat  proiectul tematic „Din suflet , pentru 
mama!”, în care copiii din grupa mică „Albinuțele”  împreună cu  educatoarea au pregătit  
pentru mamele lor diferite surprize: cântece, poezii, felicitări, diplome. Toate mamele au fost 
invitate la serbarea de ziua mamei, copiii lor le-au cântat, le-au spus poezii iar la final le-au 
dat cadourile pregătite ce drag. 

A fost o zi foarte emoționantă, atât pentru copii cât și pentru mame. Cu toții s-au 
bucurat de o zi minunată de primăvară în care au sărbătorit-o pe ființa cea mai dragă lor, 
mama. 
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HAȚIEGAN IOANA MARIA 
Tema activității:,,8 Martie-ziua tuturor femeilor”  
Clasa: a VII-a A  
Cadru didactic: Hațiegan Ioana Maria  
Unitatea școlară: Colegiul Național ,,Mircea Eliade”,Reșița  
Desfășurarea activității  
1.SCOPUL 

      - dezvoltarea sentimentelor de dragoste,preţuire şi respect pentru   persoanele în vârstă 

2. OBIECTIVELE : 

 . Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de 
sine şi faţă de ceilalţi 

 Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de  
           comportare în societate, 

  Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 
 Însuşirea regulilor de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor ; 
 Formarea unui comportament civic, onest faţă de oameni ; 
 Antrenarea în activităţi artistice şi practice pentru beneficiile celor din jur ; 

3.RESURSELE: 
 copiii, cadre didactice 
 părinţii copiilor 

4.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII : 

Elevii clasei a VII-a A,coordonaţi de d-na profesoară au realizat, mai multe modele de 
felicitări în diferite tehnici de lucru,au fost realizate peste 100 de bucăţi.Ei  au pus mult suflet 
în realizarea acestor felicitări şi au dat dovadă de seriozitate . 

Elevii însoţiţi de cadrul didactic coordonator, s-au deplasat la Centrul pentru persoane 
vârstnice din Reşiţa ,unde au oferit bătrânelor internate acolo, câte o felicitare ,o floare şi 
dulciuri.De asemenea elevii au prezentat şi un program artistic ,constând în recitarea unor 
poezii şi interpretarea unor cântece  populare din Banat.A fost un moment deosebit de 
frumos şi în acelaşi timp emoţionant atât pentru bătrâne ,cât şi pentru noi,cei prezenti. 
5.REZULTATE AŞTEPTATE: 

Elevii au conştientizat faptul că vârsta a III-a reprezintă una dintre cele mai 
defavorizate categorii sociale, de aceea schimbarea atitudinii elevilor faţă de bătrâni va face 
din ei persoane responsabile de care vor beneficia atât părinţii cât şi comunitatea locală.  

6.MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
             -albume ; 

 -fotografii ; 

 -portofoliu ; 

 -expoziţi 

7.REZULTATE INREGISTRATE: 
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          O activitate placuta la care elevii au participat cu interes; 
          Participarea efectivă a elevilor la ajutorarea persoanelor de vârsta a III-a a sedimentat 
solidarizarea generaţiei noi, cu generaţia inactivă profesional sau care suferă consecinţele 
înaintării în vârstă şi ale retragerii din activitate. 

8.SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI: 
 Schimbarea atitudinii elevilor faţă de bătrâni va face din ei persoane responsabile de 

care vor beneficia atât părinţii cât şi comunitatea locală.  
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HOBAN BIANCA VIORICA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Femeia binecuvântată 
CLASA/GRUPA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: Hoban Bianca Viorica 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Teologic Penticostal, Baia Mare 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

  Cu ocazia zilei de „8 Martie”, elevii clasei a II-a și-au surprins mămicile cu un 
program artistic format din cântece și poezii dedicate lor. Acestea au fost foarte încântate și 
emoționate de fiecare declarație pe care au primit-o. Poeziile au fost lipite pe nişte 
inimioare, astfel mămicile au avut posibilitatea să le recitească de câte ori doresc. 
  Părinții și elevii au fost antrenați în realizarea unei felicitări, reprezentând 
câmp cu flori. Ca și materiale s-au folosit cartoane verzi, flori de diferite dimensiuni şi culori, 
lipici dar şi multă voie bună. 
  Copiii au lucrat cu mare grijă, ajutați fiecare de mămica lor. Atmosfera a fost 
una destinsă, plină de zâmbete și dragoste. Toți participanții s-au declarat, la final, 
mulțumimți de rezultatul obținut și de atmosfera din timpul lucrului. 
  Fiecare copil s-a fotografiat alături de mămica lui oferindu-i acesteia o 
diplomă şi o medalie pentru „cea mai bună mamă”! Toată munca depusă a fost răsplătită de 
tătici darnici, care ne-au adus pizza. 
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HOJDA SOFIA 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

“Mama – ființa cea mai dragǎ” 

Cadrul didactic: Prof. ȋnv. primar HOJDA SOFIA 
Unitatea Scolarǎ: Scoala Gimnazialǎ ,,Dragoș Vodǎ”, Moisei, Maramureș 
Clasa pregǎtitoare A 
Tipul proiectului: transcurricular (limbǎ si comunicare, arte) 
Durata proiectului: o sǎptǎmȃnǎ 
Scopul proiectului: Îmbogǎțirea vocabularului activ, formarea deprinderilor de muncǎ ȋn 
grup și dezvoltarea gustului pentru lecturǎ și pentru frumos.  
Competenţe specifice: 
Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor prin efectuarea de lucrǎri 
practice 
cu temă dată și prin  sceneta: “Iedul cu trei capre”, de Octav- Pancu Iasi 
Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor în spaţiul şcolii şi al comunităţilor din care fac 
parte; 
Grupul țintǎ: elevii clasei pregǎtitoare (20 elevi), pǎrinții și bunicii copiilor, cadre didactice 
Modalitǎți de evaluare: album foto, recuzita pentru scenǎ 
Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: elevi, cadre didactice, mame, comunitatea locală 
Resurse financiare: sponsorizări, finanţări din resurse proprii. 
Resurse de timp: 
04.03. 2019 –08.03.2019- repetiții pentru serbare, realizarea felicitarilor si a invitatiilor, 
invatarea cantecelor 
Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă asupra şcolii şi asupra 
partenerilor: 
      Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. Prin 
derularea activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică. 
       Felicitările obținute au fost vesele, divers colorate și decorate, ilustrând nu numai 
personalitatea fiecăruia dintre copii, dar și dragostea necondiționată, reală, sinceră și 
inocentă pe care o poartă în suflet mamei. 
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IANCU MARIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „La mulţi ani, măicuţa mea! 
CLASA/GRUPA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: Iancu Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială,,Grigore Moisil”Galaţi 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
1.,,Creşterea şi fericirea neamului omenesc stă pe braţele mamelor”-cunoaşterea celor mai 
frumoase proverbe şi cugetări despre mama,ca pretext pentru prezentarea activităţii 

2.,,Oricât de lungă este iarna,primăvara îi va urma sigur”-prezentarea legendelor primăverii 
sub forma de concurs. 

-Legenda ghiocelului 

-Legenda lăcrămioarei 

-Legenda Babei Dochia 

-Legenda primăverii 

3.,,Dumnezeu nu a putut fi peste tot,drept care a creat mamele...”-cunoaşerea istoricului 
Zilei Mamei şi a calendarului obiceiurilor lunii martie,prezentat de preotul şcolii. 

4.,,Tot ceea ce sunt sau sper să ajung,datorez îngerului meu,mama”-crearea  unor texte în 
versuri sau proză inspirate de cea mai dragă fiinţă de pe pământ,mama,pe fond muzical. 

5.,,Mama-i cel mai dulce chip/Al iubirii pe pământ!”-concurs de lucrări 
plastice/colaje/felicitări  relizate pe aceeaşi temă. 

6.Moment artistic omagial zilei de 8 Martie şi oferirea darului pregătit de fiecare copil şi a 
diplomei pentru cea mai bună mamă(fiecărei mame). 
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IENCIU LUMINIŢA 
TEMA ACTIVITĂŢII: “E PRIMĂVARĂ ÎN SUFLET ŞI ÎN SIMŢIRI”  
CLASA : SIMULTANE 
CADRU DIDACTIC: IENCIU LUMINIŢA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA, JUD. ARAD 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
MOTTO: “Mama este cel mai apropiat prieten pe care îl avem atunci când încercările , grele 
și surprinzătoare,când asupra noastră; când nenorocirile iau locul prosperității ; când 
prietenii care s-au bucurat alături de noi, în momentele strălucirii noastre, ne părăsesc în 
clipa în care problemele ne 
copleşesc, numai ea rămâne lângă noi şi se străduiește prin bunătatea sfaturilor și 
învățămintelor ei să risipească norii întunecaţi , făcând ca pacea să se reîntoarcă în inimile 
noastre.”                                    
                                                                                                                           - Washington Irving 
 
ARGUMENT 
        Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui 
încep să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă 
mărţişor şi ziua femeii, a mamelor.  
       Mama este fiinţa cea mai iubită de toţi copiii. Ea veghează totdeauna, în clipele cele mai 
grele, la căpătâiul nostru. Blândă ca o briză a mării, frumoasă ca o primăvară, suavă ca un 
ghiocel şi darnică aşa cum e toamna încărcată cu daruri alese, aşa ne sunt mamele. Fiinţe 
divine, hărăzite de Dumnezeu pentru a ne ghida paşii pe poteci diferite de primejdii. ,,Mama 
e începutul tuturor începuturilor”, e izvorul vieţii, de la ea porneşte viaţa şi-n braţele ei 
renaşte speranţa. 
 
SCOPUL: 
Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-
plastice 
şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua 
mamei. 
 
OBIECTIVE 
1. Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a 
Femeii; 
2. Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 
semnificatiei mărţişorului si Zilei Internationale a Femeii; 
 
      O dată cu prima zi a lunii martie, primăvara ne intră în casă, în clasă și în suflete. Gândul 
nostru 
al tuturor, ne îndeamnă să salutăm renașterea naturii și frumusețea primilor ghiocei. Acum 
împletim firul roșu cu cel alb pentru a-l lega mărțisoarelor ce le vom oferi celor dragi și 
pregătim, cu multă dragoste, daruri pentru cea mai iubită ființă, MAMA. 
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      Sentimentele de dragoste față de ființa iubită “mama” au ajuns la apogeu, elevii 
întrecându-se în 
realizarea de mărțișoare și felicitări pentru mama, felicitări care să exprime cât mai bine ceea 
ce simt ei în această zi deosebită. Vesurile selectionate de elevi pentru a fi scrise în interiorul 
felicitărilor au fost recitate în cadrul acestui proiect. 
      Materialele folosite au fost divese și deosebite de la hârtie de diferite tipuri și culori, 
lipici, forfece, 
perforatoare. Am înteles cu toții că astfel de activități scot în evidență tot ce avem mai bun, 
ne 
mobilizam exemplar și de cele mai multe ori ne autodepășim. 
      După finalizarea lucrărilor am organizat o expoziție și am selectat împreună cu copiii cele 
mai 
frumoase mărțișoare și felicitări, ținând cont de creativitate în îmbinarea materialelor și 
acuratețea 
execuției. 
      Toți copiii au primit aprecieri și au dăruit mărțișoare și felicitări (alături de celelalt 
cadouri)mamelor 
lor! 
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ILIE MIRELA 

MAMA, CEL DINTAI CUVANT  
 
 

 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT  
CLASA/GRUPA: CLASA a IV-a A 
CADRU DIDACTIC: ILIE MIRELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA NR.169, BUCURESTI 
 

Scopul activităţii:  

 Stimularea creativităţii şi a potenţialului artistic al elevilor;  

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru fiinţa care ţi-a dat viaţă;  

Obiectivele activităţii:  

 Să manifeste atitudine de preţuire şi cinstire faţă de mame, bunici, cadre didactice 
printr-un moment artistic;  

 Să memoreze/ creeze/ recite poezii şi cântece dedicate mamei; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: CONFECŢIONARE MĂRTISOARE SI CADOURI PENTRU MAMA 

Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întrega lume ca fiind sărbătoarea internaţională 
a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele 
soarelui încep să ne mângaie uşor. În acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 
femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, 
elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  

Lectia incepe cu asigurarea conditiilor necesare: pregatirea materialelor de lucru 
(carton, hartie glasata, hartie creponata, lipici, foarfeca, sabloane). 

Am prezentat unui material power point despre primăvară. Copiii au prezentat 
schimbarile care vestesc sosirea acestui anotimp. Am discutat despre sărbătorile de 
primăvară: Mărțișorul, Ziua Femeii și Sfintele Paști. Dintre acestea cea mai apropiată 
sufletului este ziua mamei, 8 Martie. Elevii au arătat ce sentimente au pentru mama lor, de 
ce este considerată cea mai importantă ființă din viața lor și ce i-ar putea oferi cu ocazia 
acestei zile în semn de prețuire. Orice copil vede în mama lui o fiinţă  puternică precum o 
stancă, dar în acelaşi timp, mama este o fire blandă, ca o zană ce coboară de pe  tăramul 
basmelor, pentru a fi alaturi de noi.  

Elevii sunt supravegheaţi şi îndrumaţi cu explicaţii individuale, dar şi frontale. Se 
urmăreşte îndeaproape modul în care ei lucrează, acurateţea lucrării. 
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   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

176 

 

IMBRI FLORENTINA DANIELA 

TEMA ACTIVITĂȚII: SEMNIFICAȚIA ZILEI DE 8 MARTIE                 

CLASA: a III-a 

CADRU DIDACTIC: prof. înv. primar IMBRI FLORENTINA DANIELA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național ,,Diaconovici Tietz,, Reșița 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 
8 Martie este înainte de toate, ziua celor care ne-au dat viaţă şi ne-au crescut. 
“Mama” este cuvântul rostit azi cu bucurie şi cu emoţie atât de cei mici, cât şi de 

adulţi, pentru că iubirea faţă de ea, este la fel de mare, indiferent de vârstă.  
Dacă oamenii mari mai uita, ori le este jenă să îşi mărturisească sentimentele, 

copiii ne-au arătat încă o dată cât de frumoasă este inocența. La şcoală, au pregătit surprize, 
care, cu siguranţă vor valora mai mult decât orice cadou primit azi de mamelor lor. 

Cu o emoţie pe care n-au mai trăit-o poate niciodată, copiii de la clasele 
pregătitoare s-au străduit să facă cea mai frumoasă felicitare, pe care mama sigur nu o va 
uita niciodată. Pe fundal, o melodie dedicată celei mai dragi fiinţe din viaţa lor i-a făcut să nu 
îşi mai poată stăpâni lacrimile. 

“Mama e un al doilea suflet al meu”, “cel mai bun lucru pe care l-am avut 
vreodată”, ”Îi doresc la mulţi ani fericiţi şi să mai trăiască 1000 de ani”, spun copiii. 

La sfârşitul activităţii toţi elevii participanţi au fost premiaţi cu diplome de 
participare, dar şi cu bomboane şi aplauze, deoarece au realizat lucrări foarte frumoase în 
care au pus mult suflet. 
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IOANA RADU 
TEMA ACTIVITĂȚII: Mamã, tu eşti primãvara mea! 

CLASA/GRUPA: A III-A  

CADRU DIDACTIC: Ioana Radu 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazialã nr. 1 Vânãtorii Mici 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: Şcoala Gimnazialã nr. 3 Vânãtorii Mari 
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IORDACHE CLAUDIA-DANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Cea mai scumpă de pe lume! 
CLASA/GRUPA:  a IV-a 
CADRU DIDACTIC:  ÎNV. IORDACHE CLAUDIA-DANA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ URECHEȘTI 
 
  SCOPUL: realizarea unor lucrări originale; dezvoltarea simțului critic și autocritic 

OBIECTIVE: 

-să cunoască însemnătatea zilei de 8 Martie; 

-să recite poezii dedicate acestei sărbători; 

-să folosească materialele puse la dispoziție; 

-să realizeze lucrări cât mai interesante și originale 

FORMA DE REALIZARE: CONCURS 

RESURSE: 

-figurine ipsos, flori din polistiren, sârmă plușată, acuarele, pensule, carioci, culori, hârtie 
glasată, hârtie creponată, foarfece, lipici; 

-poezii, cântece, diferite texte despre mamă 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

  Se pregătesc materialele necesare desfășurării activității. Se discută despre semnificația 
zilei de 8 Martie, precum și despre sosirea primăverii. 

  Elevii vor recita poezii și vor cânta cântece despre mamă. Apoi se vor împărți elevii pe 
grupe. Fiecare grupă își va alege un simbol. Explic elevilor ce vor avea  de realizat folosindu-
se de materialele pe care le au la dispoziție. Se vor asculta cântece despre mamă și despre 
primăvară pentru crearea unei atmosfere adecvate acestei sărbători.  

  Activitatea se va desfășura sub formă de întrecere. Se apreciază creativitatea și 
originalitatea. 

  Lucrările se vor expune de către fiecare grupă în parte pe câte un panou  într-un mod cât 
mai interesant și original. Se evidențiază lucrările cele mai interesante și originale, 
discutându-se despre modul de realizare și despre materialele folosite. Se folosește un tur al 
galeriei pentru ca fiecare grupă să poată observa ce au lucrat celelalte grupe. Elevii vor fi 
recompensați cu diplome și medalii.  
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IORDǍCHESCU FLORENȚA 
Proiect educațional ”E ziua ta, mǎmico” 

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

Prof. Înv. Primar. Iordǎchescu Florența 

ARGUMENT 

Ziua de 8 Martie este cunoscutǎ ca sărbătoarea internaţională a femeii. Este ziua 
când ne gândim sǎ o sǎrbǎtorim ȋntr-un mod special pe cea mai importantǎ persoanǎ din 
viața noastrǎ, mama, simbolul vieții, al iubirii, purității și frumuseții spirituale, al gingașiei. Ea 
este cea care ne-a dat viațǎ, cea care ne învață să iubim și să dăruim iubire. Orice copil vede 
în mama lui o fiinţă măreaţă și  puternică ȋn orice situație. Femeia este cea mai importantă 
fiinţă din lume,  fără ea întregul univers nu ar exista. În aceastǎ zi, copiii trăiesc emoții 
intense mai mult ca oricând. Sensibilitatea lor se manifestă plenar în montaje literar-
artistice, dans, creații plastice sau colaje. Prin cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii, copiii îşi 
exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de mamă. 

  Proiectul educaţional ,, E ziua ta, mǎmico’’, se se va desfăşura în perioada 4- 8 martie 
şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a 
copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti 
,,MAMA’’. 

 SCOPUL: 

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 
ce exprima ziua mamei. 

  OBIECTIVE: 

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

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor; 

3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 

DURATA  PROIECTULUI:  1-8 martie 2019 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor pregǎtitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a, pǎrinți. 

EVALUAREA ACTIVITǍȚII: 

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

Expozitie cu mǎrțișoare și felicitǎri.  

COORDONATOR PROIECT: Prof. ȋnv. primar Iordǎchescu Florența 
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DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

 

1 „Mărţişor din suflet de copil” - 
confecționare 

Sala de clasǎ  

1 martie 2019 

2 Realizarea unei expozțiii cu 
mǎrțișoarele confectionate; 

Sala de clasǎ 4 martie 2019 

3 ,,Flori pentru mama”- desen, picturǎ Sala de clasǎ 5 martie 2019 

4 Repetarea cantecelor si poeziilor  
dedicate mamei 

Sala de clasǎ 6 martie 2019 

5 „Pentru tine, mamǎ dragǎ”- 

program artistic dedicat mamei                                                                          

 

Sala de clasǎ 

 

7 martie 2019 

6 Felicitare pentru mama –confecționare Sala de clasǎ 8 martie 2019 
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IOVIȚE MIHAELA-CĂTĂLINA 
FIȘA PROIECTULUI - ,,Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

Tema activității: Felicitare pentru mama 

Clasa a II-a 

Cadru didactic: Profesor învățământ primar, Iordǎchescu Florența 

Unitate școlară: Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț, județul Iași 

Scopul: Dezvoltarea priceperilor și deprinderilor în realizarea creativă a felicitărilor 

Obiective: 

O1: să taie hârtia, conform cerințelor; 

O2: să ruleze hârtia; 

O3: să lipească floarea realizată pe felicitare; 

O4: să compună un mesaj, pe care să îl scrie pe felicitare; 

O5: să îmbine în mod creativ culorile. 

Desfășurarea activității: 

 Se rezolvă un rebus, iar pe verticală se obține cuvântul ,,MAMA”. Pentru că pe 8 
Martie, în fiecare an , sărbătorim ,,Ziua femeii”, elevii au realizat o felicitare pentru 
mămica/bunica/sora mai mare.  

Școlarii au lucrat cu emoție, pentru ca lucrarea lor să fie cât mai îngrijită, mai bine 
realizată. Au pus suflet în munca lor, iar rezultatul a fost pe măsură.  

După finalizarea felicitării, câțiva elevi au creat scurte texte. 

Exemplu de un  mesaj dedicat celei mai dragi ființe – MAMA. 

                                           8 Martie 

 

Florile le pregătesc,                                  Astăzi este ziua ta, 

Felicitare îți dăruiesc!                                Multe zâmbete te-or aștepta, 

Cu voce blândă îți rostesc:                        Iar  din inimioara mea răsare 

- Mamă, te iubesc!                                     Iubirea mea cea mare! 
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 Elev, Iovițe Paul 
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IRINCIUC ANCA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,BOGDAN VODĂ” , RĂDĂUȚI 

COORDONATOR- PROF. ÎNV. PRIMAR IRINCIUC ANCA 

 

"Multe minuni sunt în univers, dar capodopera creațiunii e tot inima unei mame". (E.Bersot) 

ARGUMENT: 

Cea mai însemnată persoană din viața fiecăruia, primul cuvânt pe care îl rostim, cea 
care ne învață să fim oameni, să dăruim și să iubim este MAMA. Orice copil vede în mama sa 
o fire puternică și totodată blândețea ce-l mângâie atunci când are nevoie. 

La începutul primăverii, atunci când natura reînvie, sărbătorim ziua mamei, moment 
în care copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă sub diverse forme: creații 
plastice, colaje sau creații literare. Prin cultivarea imaginației, cei mici își exprimă cele mai 
puternice trăiri față de ființa cea mai dragă. 

Ca în fiecare an, mi-am propus să sărbătorim acest eveniment prin diverse activități 
în care să îmbinăm utilul cu plăcutul, construind noi produse și utilizând mai multe forme de 
organizare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Afirmarea și stimularea potențialului creativ al elevilor prin intermediul artelor 
plastice și a literaturii; 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea și stimularea potențialului creativ al elevilor; 

 Dezvoltarea capacității de exprimare plastică; 

 Cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru diverse; 

 Cultivarea sensibilității artistice a copiilor; 

 Cultivarea dragostei și admirației față de ființa cea mai dragă, mama; 

DURATA PROIECTULUI: 2 ZILE 

RESURSE: 

 UMANE: 38 de elevi; 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

PENTRU TINE, MAMA MEA! 
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 MATERIALE: coli de carton, foarfece, plastelină, carioci, aparat foto; 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Confecționarea unor felicitări 

EVALUARE: expoziție de 8 Martie 
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PENTRU TINE, MAMA MEA! 
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IVAN IOANA 
TEMA: „Primăvară cu alai de mărţişoare - MAMA, cel dintâi cuvânt” 
CLASA/GRUPA: I 
CADRU DIDACTIC:  IVAN IOANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI, jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
            Activitățile proiectului educațional al lunii martie „Primăvară cu alai de mărţişoare” 
au debutat în nuanțe de roșu și alb, în data de 1 Martie, când elevii clasei au confecționat 
mărțișoare ”Chip de copil”, spre bucuria mamelor la început de primăvară. Îmbinând 
priceperea manuală cu propria imaginație,  de-a lungul unei săptămâni, cu deosebit de multă 
hărnicie , școlarii au pregătit pentru ființa fără seamăn din viața lor, un buchet de surprize, 
prin valorificarea propriilor competențe de comunicare sub diverse forme: recitarea unor 
mesaje versificate, și nu numai,  pentru mama, familia lor, exprimarea sentimentelor prin 
imagini, desene, colaje, cuvinte scrise. 
            Activitățile proiectului au avut ca obiective :  
- să integreze   Ziua Mamei și 1 Martie în anotimpul potrivit (primăvara); 
- să realizeze compoziții aplicative și decorative specifice acestor două evenimente ale lunii 
martie; 
- să pună în scenă o dramatizare în cinstea Zilei de 8 Martie, în fața mamelor și bunicilor - ” 
Mamei, cu iubire” (”Serbările în educație”, editura DPH); 
- să întoneze cu sensibilitate un cântec ”Te iubesc, mamă” (grupul Picături Muzicale) 
- să își realizeze costumația pentru serbare; 
- să ofere diplome, felicitări și mărțișoare mamelor; 
           Disciplinele integrate în acest proiect au fost : Comunicare în limba română - textul 
poetic, dramatizare, intonație, expresivitate; Matematică și explorarea mediului- anotimpuri, 
caracteristici ; Dezvoltarea personală - exprimarea sentimentelor, relații interpersonale;   
Muzică și mișcare – joc de scenă, interpretarea unui cântec în grup; Arte vizuale și abilități 
practice – realizarea de compoziții plastico-artistice specifice acestor evenimente. 
            Activitățile proiectului : 

 Alai de mărțișoare pentru familia mea – 1 martie 

 Încercăm să fim actori – pregătirea și susținerea scenetei în fața mamelor – 1-8 
martie 

 Inima mamei – joc didactic – Dezvoltare personală 

 Chipul luminos al mamei -  AVAP – pictură și felicitări, costumație pentru serbare  – 7-
8 martie 

 Cântec pentru mama mea – MM- învățarea cântecului pentru mama, punerea lui în 
scenă; 1-8 martie  

 Evaluare - Expoziție cu lucrări, fotografii, înregistrări audio sau video de la serbare - 
analiză critică -  puncte tari, puncte slabe; 11 martie 

RESURSE :  
Umane : învățătoarea, 13 elevi și 20 părinți, alți membri ai comunității; 
Materiale:  laptop, videoproiector, imagini, materiale pentru mărțișoare, pictură, 
felicitări, costumație pentru serbare,  
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METODE ŞI TEHNICI: conversaţia, explicaţia,  munca independentă, activitatea practică, jocul 
de rol; 
EVALUARE: fotografii, înregistrări audio sau video de la serbare, jurnalul proiectului 
IMPACT: 

Întărirea relațiilor familie școală, elevi - părinți, școlari – comunitate 
 
CÂTEVA INSTANTANEE DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE IN CADRUL PROIECTULUI :  
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IVANICIUC GABRIELA - GEORGETA 
 

“Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

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

Victor Hugo 

Grădiniţa: GPP nr.18 Iaşi 

Data: 7.03.2019 

Grupa: Mică 

Propunător: Ivaniciuc Gabriela - Georgeta 

Domeniul experenţial: Estetic şi Creativ 

Categoria de activitate: Activitate practică  

Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

Subtema: De ziua mamei 

Subiectul activităţii: Mama – primul meu cuvânt 

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; 

 

Am ales să fac cu preşcolarii o felicitare pentru mama, în cadrul domeniului estetic şi 
creativ unde copiii a trebuit să lipească material mărunt pentru a forma cel mai folosit şi 
preţion cuvânt “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 incerca noi să 
vorbim, nu există cuvinte suficiente să putem descrie ce poate face o mamă pentru copilul 
ei. 
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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 mici. 

Poze din timpul activiţăţii 
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LAZAR MIHAELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: DARURI  PENTRU  MAMA 
CLASA I 
CADRU DIDACTIC: INV.LAZAR MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA URECHESTI  
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

ARGUMENT 

Sărbătoarea de 8 martie a fost mult așteptată de copii de clasa I. În aceasta lună a primăverii 
trebuie sa ne deschidem sufletul spre cea mai scumpă ființă de pe pământ, mama. 

OBIECTIVE 

Dezvoltarea sentimentului de dragoste si atașament față de mamă  

Îmbogațirea cunoștințelor referitoare la schimbările petrecute în natură 

Cunoaștere ,,Legendei mărțișorului’’ 

Elevii au  desfășurat un concurs cu tema ,,Daruri pentru mama” împărțiți în două grupe elevii 
au confecționat marțișoare si felicitări pentru mama 

Aceștia au fost entuziasmați de această sărbătoare. Au adus cu sufletul lor de copil 
primăvara în inima mamei 

 

,,Dragă îmi ești mămico  

  Drag îți sunt și eu, 

  Și-ți închin mereu  

  Orice gând al meu. 

  Draga mea mămică, 

  Să cresc mare aș vrea  

  Pentru mulțumirea ta.’’  
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LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 
SMART EDUCATION-  MAMA, CEL DINTAI CUVÂNT  

CLASA: A IV- A D  

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR DIXIANA ȘTEFANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: DAR DIN INIMĂ PENTRU MAMA  

 Mama este prima noastră legătură cu această lume, ființa cea mai iubită și îndrăgită 
de pe Pământ de către copiii ei, pe care îi iubește necondiționat și le poartă grija neîncetat și 
fără a aștepta ceva în schimb. Acesta este motivul pentru care, odată cu venirea lui Martie cu 
ale sale mărțișoare, cu Ziua Internațională a Femeii, ne-am gândit să răsplătim pe măsura 
puterilor noastre, dragostea necondiționată pe care mamele o poartă pentru copii. Și cum 
am fi putut face acest lucru dacă nu prin oferirea unui cadou creat cu mare drag de mânuțele 
copiilor? Am confecționat astfel, mărțișoare pe care copiii le-au oferit mamelor cu ocazia 
zilei de 1 Martie și felicitări pe care l-au oferit mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie. 
Mărțișoarele au fost confecționate folosind diferite materiale și tehnici de lucru: hârtie, 
carton, fetru, fire, nasturi, ciucurei, mărgeluțe pentru decorat, panglici, foarfeci, ștanțe, lipici 
iar ca tehnici: tăiere, decupare, îndoire, lipire, înșirurire, ștanțare, embosare. Copiii au lucrat 
cu mare drag mărțișoare norocoase, felicitări pentru mămici. Felicitările pentru mămici le-
am realizat din carton colorat și hârtie imprimată, pe care copiii le-au embosat, le-au îndoit, 
le-au decupat, le-au lipit și au realizat niște lucrări foarte frumoase pe care le-au oferit cadou 
mamelor lor. 

Răsplata a fost pe măsura efortului lor depus cu mare drag pentru ființele cele au dragi lor, 
 MAMELE. 

 Cu toții sunt câștigătorii mei dragi. 
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LEMNARU IRINA 
 

FIȘA PROIECTULUI 
 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Felicitare pentru mama”-activitate practică (Domeniul om şi societate) 
GRUPA: Mare 
CADRU DIDACTIC: Educatoare Lemnaru Irina 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială „Profesor Mihai Dumitriu”, Valea Lupului, Iași  

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 
 
Odată cu apropierea zilei de 8 martie, un moment deosebit în viaţa tuturor mămicilor, am 
pregatit alaturi de preșcolarii grupei mari o surpriză pentru acestea. În această zi sărbătorim 
toate mamele din întreaga lume, ființele care ne împlinesc viața, care ne-au dat viață și 
cărora le datorăm totul. Astfel, că în această zi, copiii de la grupa mare au pregătit felicitări 
pe care să le dăruiască mămicilor. 
 
S-a organizat spaţiul şi climatul educativ pentru desfăşurarea 
optimă a activităţii. Copiii  s-au  aşezat la măsuțe unde au găsit pregătit materialul cu care au 
lucrat. 
Introducerea în activitate s-a realizat prin interpretarea cântecului :”De ziua ta, 
mămico!”,urmată de o scurtă convorbire despre Ziua Mamei. 
 
Captarea atenţiei s-a făcut prin prezentarea unor materiale pe care le vom folosi 
, cât şi prin intuirea materialului didactic. 
 
S-a anunţat tema activităţii: ,,Felicitare pentru mama”. 
 
S-au anunţat şi sarcinile de lucru pentru realizarea lucrării, sarcini care oglindesc obiectivele 
operaţionale urmărite. 
Întâi copiii și-au încălzit mușchii mici ai mâinii, prin exercițiile:” Degetele-mi sunt petale, se 
deschid ca la o floare” si  “Ploua…plouă mai tare, …tună…..fulgeră…..a ieșit soarele!” 
Se explică etapele de lucru, și se urează “Spor la lucru copiilor”. 
În timpul desfăşurării propriu-zise a activităţii, copiii au primit indicaţiile necesare pentru a 
duce la bun sfârşit realizarea lucrărilor. 
Vor perfora floricele, apoi vor avea de lipit vaza de flori colorată anterior în cadrul activității 
pe centre , la centrul Artă. Vor lipi apoi în interiorul felicitării poezia pentru mama, si vor 
decora cu floricelele perforate în funcție de preferințe. 
 Pentru realizarea unei ambianțe plăcute, pe fundal, se ascultă cântece pentru copii. 
 
În obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului, am luat în considerare următoarele 
criterii: respectarea tehnicilor de lucru, creativitatea şi originalitatea, colaborarea cu ceilalţi 
colegi şi finalizarea lucrărilor. 
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În încheierea activităţii, prin turul galeriei, s-au analizat lucrările, s-au aşezat pe panou, 
realizând expoziţia ,,Felicitare pentru mama” .Totodată s-au făcut şi aprecieri generale şi 
individuale asupra modului de lucru şi implicarea copiilor în activitate. 
 

 
 
 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

198 

 

LUCACIU CRISTINA-LIDIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: De ziua ta, mămico! 
CLASA/GRUPA: Clasa  a II- a A 
CADRU DIDACTIC: LUCACIU CRISTINA-LIDIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU”TÂRNĂVENI, MUREȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 
               ,,Există o ființă minunată față de care vom rămâne întotdeauna datori: mama.” 
                                                                                                  Nikolai Alexeevich Ostrovsky 

       În fiecare an, primăvara aduce cu ea cea mai frumoasă sărbătoare: Ziua Mamei. E 
perioada când ne primenim casele și sufletele parcă pentru un nou început.Și ce poate fi 
mai important decât să începem cu MAMA, ființa care dă viață pruncilor, cea care 
dăruiește iubire fără  sfârșit, grijă, ocrotire, educație pentru cei care sunt ,,viitorul” ?Da, e 
ZIUA MAMEI, e ziua când putem să o răsplătim, prin versuri și cântece, pe cea pe care 
Dumnezeu a binecuvântat-o cu acest har: să dea viață!                                                                                              

       Mama, cel dintâi cuvânt pe care îl rostește copilul, adună în el  iubirea, atașamentul, 
respectul pentru cea care dă viață. De aceea am pregătit, în perioada 1—8 Martie, un 
program de cântece și versuri dedicate mamei. Copiii au dăruit  mamelor felicitări și coșulețe 
cu flori pe care le-au realizat în orele de AV/AP. 

    Am realizat o expoziție cu lucrările elevilor: ,,Flori pentru mama” și ,, Portretul  mamei”- 
pictură , mărțișoare , coșulețe cu flori . Elevii s-au bucurat de aprecierile colegilor din școală, 
dar mai ales de faptul că  au adus  zâmbete de fericire pe chipul mamelor.                                                   

                                                              

 

                                                                  MAMĂ - câtă duioşie, câtă dragoste curată 

                                                 Poate să aprindă-ntrânsa vorba aceasta minunată ! 

                                                 Câtă binecuvântare, câtă gingăşie este, 

                                                 În cuvântul dulce  MAMĂ, în silabele acestea ! 

                                                 Mamă spune copilaşul când vorbeşte-ntâia dată, 

                                                 Şi ce drăgălaş răsună gura lui nevinovată ! 

                                                 Mamă! strigă orişicine la durere, bucurie, 

                                                 Şi în inima oricui, mama-i o icoană vie.    
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MAFTEI VIORICA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ !”  
CLASA/GRUPA: CLASELE PREGĂTITOARE, I ȘI A II- A 
CADRU DIDACTIC: MAFTEI VIORICA  
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL, STRUCTURA PRIMARĂ SLOBOZIA 
                                       JUDEȚUL IAȘI 
         ARGUMENT 
                   „Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.”   August Strindberg    
      Mamele sunt locul de unde  dragostea răsare din pământ și fericirea cântă asemeni 
clopotelor în onoarea nașterii noastre...         
      Mamele sunt ca  soarele care strălucește pentru viața cerului nostru interior, ca să putem 
ști că suntem veșnic iubiți și nu avem nevoie să ne mai punem intrebări despre asta...         
      Avem liniștea  că, oricare ne-ar fi teama, durerea sau deznădejdea care ne-ar umple viața 
, știm ca deasupra acestei furtuni, vom avem mereu prezența  dragostei lor, a mamelor...         
      Avem convingerea că, nu există dragoste ca cea a mamei și nicio legătură mai strânsă cu 
pământul, decât legatura prețioasa ce vine de la Dumnezeu, atunci când dă naștere copilului 
său, că dragostea de mama este pentru veșnicie puternică... și nu se schimbă niciodata...iar 
când copiii săi au mai mare nevoie de ea, dragostea mamei strălucește...         
      Păstrăm credința că, în ceruri îngerii șoptind unul altuia, nu pot să găsească printre 
cuvintele lor de dragoste, niciunul atât de drăgăstos ca cel al  mamei și de aceea, cuvântul pe 
care l-am rostit pentru prima data a fost: MAMA!  
      SCOPUL PROIECTULUI :  

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

 Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor  din clasele I-IV ;  
 Devoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, 

mama fiind considerată  una dintre acestea,  pentru că: ,,Mama înalță sau 
îngenunchează națiunea, căci sufletul fiilor îl dă mama.”  

 Cultivarea sensibilițătii artistice a elevilor; 
 
      PERIOADA DESFĂȘURĂRII:  1 martie - 8 martie 2019,     
      OBIECTIVELE  PROIECTULUI:  

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

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

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

 Să–și arate prețuirea și cinstirea față de mame, bunici, cadre didactice  printr-un 
moment artistic corespunzător măreției evenimentului. 

    METODE DE EVALUARE:  

 Portofoliul și concursul;  

 Evaluarea se va realiza  pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare și 
completarea unui jurnal de impresii;  
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 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți; 
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MARGAN DOINA 
MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „În prag de primăvară” 
GRUPA: Mică 
EDUCATOARE: MARGAN DOINA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44 – Timişoara, str. Iosif Vulcan, nr. 1 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să coloreze respectând conturul; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie şi floarea din material textil; 

 Să modeleze un ghiocel; 

 Să lucreze cu acuratețe; 

 Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIAL DIDACTIC: fişe cu ghiocel conturat pentru colorare; plastilină albă şi verde pentru 
modelaj; carton colorat galben ca suport pentru lipire; lipici, creioane colorate, o floare din 
material textil, un şnur de mărţişor. 
DURATA: 35 de minute. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 
II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

a) Introducerea în activitate: se va realiza prin intuirea materialului de pe măsuțe; 
b) Anunţarea temei: se anunţă tema – colorare, modelaj şi lipire: „În prag de 

primăvară”; 
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: se vor realiza câteva exerciții: 

Plouă, plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate 
vântul; 

d) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup 
colorează în contur un ghiocel; al doilea grup realizează un mărţişor de 1 Martie; al 
treilea grup modelează un ghiocel. 

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

III ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului de 
participare la activitate, asupra disciplinei şi a implicării copiilor. Lucrările vor fi expuse la 
panoul grupei, împreună cu fotografiile realizate pe parcursul realizării activităţii. 
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MATEI OANA EMILIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: POEZIE PENTRU MAMA 
CLASA: a V- a  
CADRU DIDACTIC: MATEI OANA EMILIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

 ELEVII AU PRIMIT CA TEMĂ PENTRU ORA DE DIRIGENȚIE, ÎNAINTEA ZILEI DE 8 
MARTIE, SĂ ARGUMNENTEZE DE CE MAMA ESTE CEL MAI DRAG CUVÂNT ȘI CEA MAI 
IMPORTANTĂ PERSOANĂ DIN VIAȚA LOR.  

ÎN ORA DE DIRIGENȚIE A AVUT LOC O MASĂ ROTUNDĂ, ÎN CARE ELEVII AU ARGUMENTAT 
TEMA DATĂ. ACTIVITATEA S- A ÎNCHEIAT PRIN PUNEREA PE HÂRTIE A SENTIMENTELOR 
PENTRU MAMA, ÎNTR- O POEZIE  ÎNSOȚITĂ DE IMAGINEA FIINȚEI DRAGI.  
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MELNIC MARIANA  
 

PROIECT DE ACTIVITATE 
 

1. Titlul activității: ,,Felicitare pentru mama!” 
2. Coordonator activitate:  

 profesor înv. primar Mariana Melnic 
3. Data desfășurării: 08 martie 2019 
4. Durata activității: 2 ore 
5. Grupul țintă: elevii clasei a II-a G 
6. Parteneri implicați: Comitetul de părinți, părinții elevilor, Smart Media Education 
7. Obiective: 

 Utilizarea corectă a instrumentelor și tehnicilor de realizare a unei felicitări 
pentru mama 

 Dobândirea cunoștințelor legate de semnificația sărbătorii de 8 Martie 
 Dezvoltarea dragostei şi a respectului pentru mama, fiinţa cea mai dragă 
 Manifestarea spiritului de inițiativă și cooperare în cadrul grupului 

8. Resursele: 
 a. umane: elevii clasei a II-a G, profesor înv. primar Mariana Melnic 
  b. materiale: hârtie colorată, foarfece, carioci, lipici, leptop, videoproiector 

9. Descrierea activității: 
Într-o ambianță plăcută elevii clasei au confecționat felicitări pentru mama. Fiecare copil 

a realizat felicitarea pentru mămica lui.  
Pentru obținerea felicitărilor elevii au lucrat în prima oră la confecționarea florilor, 

lucrând în perechi, iar în a doua oră au lipit florile în interiorul  felicitării.  
Copiii au intonat cântece de primăvară, cântece dedicate mamei, iar selectiv au fost 

filmate momente ale desfășurării activițății.  
10. Rezultatele așteptate: 
La această activitate au participat toți elevii clasei, fiecare având o contribuție proprie 

importantă. Prin conținutul ei această activitate poate fi considerată o modalitate de 
dezvoltare a simțului estetic al elevilor. Astfel de activități au un puterc ecou în sufletele lor, 
oferindu-le posibilitatea de a se identifica, evalua și de a promova valorile transmise și 
îmbogățite de la o generație la alta. S-a sesizat dorința  elevilor de contribuire, pregătire și 
organizare a unui astfel de eveniment atât în sala de clasă cât și în familie, așteptau cu 
nerabdare momentul când vor ajunge acasă și vor dărui mamei munca lor. 

11. Modalități de evaluare a activității: 
a. observare sistematică; 
b. realizarea felicitărilor 
c. realizarea fe fotografii, filmulețe; 
d. impresii în urma activității desfășurate. 

12. Rezultate înregistrate: 
a. completarea cunoștințelor dobândite la orele de Comunicare în limba română, 

Dezvoltare personală; Abilități practice; 
b. cunoașterea,înțelegerea și utilizarea unor termeni specifici; 
c. valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional obținut; 
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MERCESCU MARIA 
 

MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Dragă mamă,te iubesc!” 
GRUPA: Mijlocie 
UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa P.P. nr. 44,str.Iosif Vulcan,nr.1 - Timişoara 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor 
FORMA DE REALIZARE: pe grupe 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderilor dobândite în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice. 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând conturul inimioarelor şi florilor; 

 Să lipească corect coșulețele și floricelele; 

 Să lucreze cu acuratețe; 

 Să exprime judecăți de valoare asupra propriei lucrări și a celorlalți. 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIAL DIDACTIC: fişe cu inimi conturate pentru pictură; hârtie colorată,floricele din 
hârtie;,acuarele, pensule,lipici, strofa unei poezii; 
 DURATA: 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: 

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

Plouă, plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate 
vântul; 

i) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe două grupuri: primul grup 
pictează o inimă, alegându-şi culorile după bunul plac. Al doilea grup lipeşte un 
ghiveci din hârtie colorată de culoare albastră și roșie,iar pe ghiveci decorează cu 
floricele din hârtie colorată de culoare galben și roz pentru a obţine un ghiveci cu 
flori.  

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

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

Mama, simbolul fericirii 
 

Proiect desfăşurat în săptămâna 1-8 martie la clasa a VII-a C, Şcoala Gimnazială 
„Nicolae Bălcescu” Piteşti de către prof. Merlici Carmen 

 
Mama este fiinţa cea mai dragă oricărei persoane, fie ea copil sau adult, şi de aceea, 

în fiecare an, în luna martie, organizăm la clasă o mulţime de activităţi dedicate acesteia. 
Proiectul „Mama, simbolul fericirii”, desfăşurat anul acesta la clasa a VII-a C, a 

urmărit mai multe scopuri şi a fost bazat pe câteva observaţii personale: adolescenţa îi face 
pe elevi să se îndepărteze de părinţi, să nu mai fie foarte expansivi în exprimarea 
sentimentelor, să nu mai accepte efuziunile dragostei materne şi, într-un anume fel, să 
considere că multe lucruri li se cuvin şi că este normal să le primească, neglijând eforturile 
depuse de părinţi pentru a li le oferi. Astfel, am urmărit: 

 promovarea relaţiilor interumane, în special între mamă şi copii, apropierea dintre 
aceştia printr-un gest simbolic, însă semnificativ; 

 educarea elevilor spre o exprimare a sentimentelor într-un mod mai direct, mai 
sincer; 

 răsplătirea eforturilor pe care le depune zilnic o mamă pentru familia ei. 
Anul acesta am lucrat cu elevii pe două planuri: 
1. În cadrul unei ore de literatură română am organizat dezbateri şi un concurs de 

creaţie literară/recitare, unde copiii au compus poezii sau compuneri pentru îngerul lor 
păzitor, mama. 

2. Într-o altă oră, de dirigenţie, am făcut un atelier practic de bricolaj, în care am 
confecţionat mărţişoare, brăţări împletite şi rame foto, sperând să le facem mamelor o 
surpriză cât mai plăcută. 

La limba română am dezbătut subiecte interesante, despre importanţa mamei în 
viaţa fiecăruia dintre noi, am încercat să ne vizualizăm existenţa fără dragostea şi ajutorul 
acestei minunate fiinţe, şi am ajuns la concluzia că o parte importantă din noi s-ar pierde o 
dată cu ea. 

 În cadrul concursului de creaţie, fiecare a încercat să aştearnă pe hârtie o bucată din 
sufletul său de copil, din dragostea neţărmuită pentru cea care i-a dăruit viaţa. Rezultatele 
au fost scrieri pline de emoţie, cu toţii considerându-se câştigători. 

Deşi mai puţin încărcat de sentimente, şi atelierul de creaţie a fost unul destul de 
reuşit, în care produsele ieşite din mâinile copiilor au purtat amprenta lor personală, 
măiestria şi imaginaţia elevilor fiind la ele acasă. Cu toţii s-au străduit să confecţioneze daruri 
cât mai frumoase, din care să reiasă preţuirea lor faţă de mama.De-a lungul timpului am 
învăţat că un cadou frumos nu trebuie să fie neapărat unul scump, ci dăruit din inimă, iar 
micile creaţii confecţionate chiar de mâinile noastre vor sta mereu la loc de cinste în inimile 
mamelor.   

Elevii au fost foarte entuziasmaţi de activităţile propuse, lucrând cu multă atenţie şi 
interes, astfel proiectul „Mama, simbolul fericirii”, a fost unul reuşit. 
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Mama 
Panciu Andre, clasa a VII-a C 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti  
Coord., prof. Merlici Carmen 

Mama e fiinţa care, 
Şi de are-o supărare, 
Totdeauna se gândeşte 
La copilul ce-l iubeşte. 
 
Se frământă şi se zbate 
Din zori şi până în noapte, 
Să alerge şi să strângă, 
Puii ei să nu se plângă. 
 
Mama mea cu chip de zână 
Pentru noi e cea mai bună! 
Lângă ea sunt liniştit 
Şi mă simt mai mult iubit! 
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MIHAI   MARINELA  
PROIECT  EDUCAŢIONAL 

 

MOTTO: ,, Mama este cel dintâi 
dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua 
cele dintâi cunoştinţe, în braţele ei începem 

a judeca binele din rău; în braţele ei 
petrecem toată pruncia şi copilăria 

noastră; în faptele ei începem şi noi a ne 
închipui cum trebuie a trăi în viaţa 

viitoare.’’.                                                        

         
I.HELIADE  

RĂDULESCU 

Argument: 

 Luna Mărţişor este o lună în care fiecare femeie 
primeşte o floare şi un mărţişor. La începuturi, 
potrivit primelor atestări,mărţişorul a fost un fel de 
amuletă din şnur alb-roşu sau alb-negru, pe care 
mamele îl împleteau şi îl legau de încheietura mâinii 
copiilor şi a fetelor încă de la răsăritul soarelui, exact 
pe 1 martie. Ca gestul să capete o mai mare 
încărcătură magică, de şnur se atârna un bănuţ din 
argint sau din aur ori o piatră găurită.  

Durata proiectului: 2martie – 8 martie 2019 

 Locul de desfăşurare sala de clasă, holul şcolii 

Grup  ţintă: elevii clasei pregătitoare C-a-IV-a C-a V-a B  

Scopul proiectului Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor 
prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi 
interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei. 

Obiectivele proiectului: 

 1.Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 

   2.Să recite versuri închinate mamei; 
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   3.Să intoneze cântece dedicate   mamei; 

       4.Să ofere mărţişoare mamelor. 

  Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Resurse materiale: hârtie, materiale din natură, creioane colorate, carton, hârtie 
glasse, hârtie creponată, etc. 

Spațiale: sala de clasa decorata pentru a oglindi trezirea la viață a naturii 

Metode și procedee: conversaţia, jocul de rol, problematizarea, munca în grup, 
scenografia şi regia spectacolului. 

   Metode  de evaluare:        

             -expozitie cu mărţişoare şi               felicitări; -album         

 

      

 

 

                                   TEMATICA    ACTIVITĂŢILOR  DESFĂŞURATE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

NR. 

CRT 

TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  
ACTIVITĂŢII 

DATA 

1 Confecţionarea mărţişoarelor 1.03 

2 Confecţionarea  felicitărilor pentru 
8 Martie 

5.03 

3 Expoziţie cu mărţişoare şi felicitări 5.03 

4 Pregătirea scenetelor pentru 
serbările dedicate zilei de 8 Martie 

6.03 

5 „E ziua ta,mămico!”-serbare 
dedicată mamei 

8.03 
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Descrierea pe scurt a activității 

      Pentru aproape orice copil primul cuvânt rostit este cuvântul „MAMA”. Fiecare încearcă 
să-l definească în felul său propriu, atinsă fiind coarda inimii, a  

sensibilităţii, gândindu-se la mama lor. 

Prețuind gingășia,frumusețea și farmecul  mămicilor ,cei  prezenți au creat  într-
un decor special de primavară mărțișoare și felicitări,surprinzându-le pe acestea  
prin dezinvoltură și creativitate ,fiind răsplătiți cu multe aplauze,pentru frumosul 
marțișor oferit. 

Momentul emoționant a fost încheiat cu un spectacol prin intermediul căruia 
elevii  le-au oferit mămicilor dragostea lor curată și nevinovată. 

        Desfășurarea activității 

Elevii au intrat în sala de clasă unde pe bănci îi 
așteptau materialele  

necesare confecționării mărțișoarelor și felicitărilor. În 
timp ce lucrează individual la tablouri  ei povestesc 
întâmplări hazlii sau intoneaza cântece cunoscute  

Și din când în când se reunesc in mijlocul clasei pentru 
a demonstra și cunoașterea unor dansuri.Pentru ca 

atmosfera sa fie una de sărbătoare ,se intoneaza cântece hazlii care readuc în prim plan 
hărnicia fetelor si flăcăilor.                                                              

Învățătoare 

                                                                     MIHAI   
MARINELA 
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MILEA MIOARA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: MILEA MIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 

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

 informarea elevilor despre semnificația zilei de 8 Martie 
 
Obiectivele: 

 să cunoască semnificaţia zilei de 8 Martie; 
 să cunoască flori de primăvară;  
 să picteze corect figurina din ipsos; 
 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 pictat lalelele și fluturașul. 
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MIORCĂNEANU ANA-MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:  Concurs : Te pui cu mamele ? 
CLASA : 4 elevi  de clasa I și mamele lor 
CADRU DIDACTIC: Miorcăneanu Ana-Maria 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Primară Nr. 2 Roma, Botoșani 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea dedicată Zilei Internaționale a Femeii se va desfășura sub forma unui 
concurs organizat la nivelui clasei I, ajungând în etapa finală 4 elevi împreună cu mamele lor.  

Acest concurs va scoate în evidență  importanța fiinţei din viaţa noastră – MAMA, şi 
va  descrie relaţia pe care o avem cu mamele noastre care ne-au definit ca persoană şi ne-au 
ajutat să ne dezvoltăm . 

Echipa este formată dintr-o mamică și copilul ei. 
Concursul se desfășoară în  4 runde după cum urmează: 

Runda I : Cât de bine ne cunoaștem 
Proba 1: Mamele vor primi 4 fotografii cu ochii copiilor și a altor copii , ele trebuind să își 
recunoască fiecare ochii copilului ei. 
Proba 2: Copiii vor avea la dispoziție cartonașe cu imagini care reprezintă flori . Fiecare va 
trebui să aleagă floarea preferată a mamei lui. 
Proba 3:Mamicile, dar și copiii vor trebui să scrie pe un bilețel mâncarea preferată a celuilalt. 
În urma unui răspuns corect fiecare echipă primește câte un punct. 
 
Runda a II – a: Ce doresc să afle copiii despre mamele lor?(în cadru acestei probe mamele 
vor scrie răspunsul la întrebările adresate pe un cartonaș, urmând a confrunta cu 
răspunsurile date de copii ) 
 
De ce nu stă mereu cu noi acasa? 
De ce se supără atunci când facem rele? 
Cum reușește să facă atât de multe lucruri? 
Când  se  odihnește mama ? 
Ce o face fericită pe mama? 
Noi putem sa o ajutăm ? La ce? 
Fiecare răspuns corect este punctat cu 1 punct. 
 
Proba a III- a: În pași de dans  

Echipele formate din mamă și copil vor dansa timp de 3 minute pe fragmente 
muzicale din genuri diferite: populară, vals și  pop, timp în care vor trebui să realizeze un  
desen. 

Clasamentul se va stabili în urma aplauzelor primite de la colegi. Echipa cea mai 
aplaudată va primi 3 puncte, următoarea 2 puncte , iar a treia 1 punct. 
 
Runda a IV-a :  Ce pot face  2 mâini dibace? 

Runda a IV-a conține o probă practică în care copiii  legați la ochi , vor decora o brioșă 
cu frișcă și  bombonele, urmând să o dăruiască mamelor lor.  
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MOCAN MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: Pentru tine, mama! 
CLASA/GRUPA: I-III 
CADRU DIDACTIC: Mocan Mariana - profesor de sprijin 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Special Dej 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Pentru tine, mama! 
 

 Mama este ființa cea mai dragă oricărui copil. Este persoana care îl trezește zâmbind 
în fiecare dimineață, îl veghează de-a lungul zilei și îl sărută cu drag în fiecare seara la 
culcare. Este persoana care îl iubește necondiționat, îl apără și îi oferă tot ce are nevoie. 
Mama, reprezintă elementul ce dă echilibru vieții atunci când apar probleme sau dificultăți, 
atunci când copiii dau de greu, mama, mereu oferă siguranță.  
 Alături de o grupă de copii cu CES din ciclul primar, școala publică, am pregătit 
mărțișoare și felicitări dedicate mamei, daruri simbolice care să o facă să zâmbească.  

În timp ce fiecare s-a străduit, după puteri, să lucreze cât mai conștiincios, copiii au 
încercat să îți descrie ”mama” așa cum o văd ei: cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai 
iubitoare, specială, deosebită, darnică, grijulie, o prințesă cu puteri magice sau regina din 
viața lor.  

”De ce o iubim pe mama?” Pentru că ne-a dat viață, pentru că ne îngrijește, pentru că 
ne ajută,  pentru că…este distractivă și darnică și sufletistă și nu uită niciodată de noi…și nu 
obosește când se gândește la copiii ei.  

Sunt răspunsuri simple, spuse în cuvinte puține, de către copii ”speciali” prin modul 
în care își descriu mama, sau prin felul în care se raportează la ea. Și, ca să dovedim că am 
muncit cu gândul la mamele noastre, iată câteva monstre: 
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MOMOI LILIANA-MONICA 
 

FIȘA PROIECTULUI 

Tema activității:,,Din suflet pentru mama” 

Clasa : a-V-a  

Cadru didactic:Prof. MOMOI LILIANA-MONICA 

Unitatea școlară:ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZĂBALA, JUD. COVASNA 
 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

Primul strigăt de viață,primul sunet scos,primul zâmbet,primul cuvânt,primul pas-toate 
sunt legate strâns de a opta minune a lumii-Mama. 

        Mama!Ce cuvânt dulce ,ce cuvânt înălțător! Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment de 
dragoste ne învăluie sufletul și un chip sfânt ne apare în fața ochilor atunci când îl rostim !  O 
privire caldă și ocrotitoare ne urmărește fiecare pas al vieții , făcând-o astfel sigură pentru 
noi să sorbim fără grija din pântecul ei fermecat, cu sufletul împăcat și cu siguranța că orice 
greșeală va fi imediat îndreptată. 
          Atunci când ne simțim nesiguri, când ne este frică și nu avem lângă noi ajutor de 
nădejdie, când ne este foame, când ne este frig, când simțim nevoia ca cineva să ne 
îngrijească rănile sufletești și trupești, când avem nevoie de ocrotire și de iubire, când 
suntem singuri… și ne este  teamă, vrem ca lângă noi să se afle mama să ne ocrotească  și să 
ne ofere  ceea ce nu mai ea poate în modul cel mai sincer și cel mai curat: dragostea .  
          Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulțumim 
pentru faptul că ne-a adus pe lume și că alături de Dumnezeu a contribuit la existența 
noastră, dăruindu-ne cel mai frumos cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă: viața. 
Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea , viitorul, prezentul și trecutul îl datorăm mamei, 
celui mai bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele. 

  La începutul primăverii ,când natura învie,sărbătorim ziua mamei, moment în care 
copiii și chiar noi oamenii maturi trăim emoții intense. 

 
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 ,pictând tablouri pe sticlă și lemn cu chipul mamei (activități desfășu-
rate în cadrul orelor de dirigenție) ,dar și utilizând ca forme de activitate povestirea, cântece 
și poezii, în ziua de 8 Martie. 
 
Activitatea s-a desfășurat pe durata a două ore , având următorul program: 

 Gânduri închinate mamei 

 Concurs,,Cel mai bun povestitor al Legendelor Primăverii” 

 Poezii  și cântece închinate mamei   

 ,,Mama-i cel mai dulce chip al iubirii pePământ! -concurs de lucrări plastice  

 Mărțișor din suflet de copil’’-expoziție de mărțișoare și felicitări din materiale 
ecologice 
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Activitatea s-a încheiat cu cântecul ,,Mama,doar mama ” –Corina Chiriac ,iar pe timpul 
derularii cântecului,elevii au înmânat  mamelor căte o floare și o felicitare confecționată cu 
drag de ei. 

A fost o activitate încărcată de sensibilitate,emoție și bucurie în care copiii le-au  
mulțumit mamelor pentru copilăria frumoasă și liniștită, pentru răbdare, înțelepciune și felul 
în care îi iubesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOROŞANU RALUCA  
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TEMA ACTIVITĂŢII: Pentru tine, scumpă mamă! 

CLASA: a III-a B 

CADRU DIDACTIC: Raluca Moroşanu, prof. pentru înv. primar 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu – Târgovişte 

DOMENII VIZATE: 

- Limbă şi comunicare 
- Arte 
- Tehnologii 
- Consiliere şi orientare 

DESFĂŞURARE: 

Activitatea 1: Realizarea de mărţişoare  

Activitatea 2: Redactarea unui text în care fiecare copil să o descrie pe mama sa folosind 
adjective şi utilizând un plan dat pentru descrierea unei persoane, alături de 
realizarea portretului mamei printr-un desen (ultima activitate este opţională) 

Activitatea 3: Realizarea unei felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie şi scrierea unui mesaj 
adresat mamei 

Activitatea 4: Pictură/tablou cu tema Culoarea primăverii care a fost dăruit mamei 

Activitatea 5: De ziua ta, mămico! – realizarea unui colaj muzical (material audio-video 
înregistrat în sala de clasă şi trimis mămicilor prin e-mail sau pe alte căi) 

Au fost purtate discuţii iniţiale despre importanţa şi rolul familiei în viaţa fiecăruia, 
dar mai ales despre ce reprezintă mama pentru fiecare copil. Elevii şi-au exprimat 
sentimentele de iubire, preţuire, admiraţie şi recunoştinţă faţă de mama. 

Copiii au lucrat într-o ambianţă plăcută. A fost realizată o expoziţie cu produsele 
acestora: mărţişoare, felicitări, picturi, desene.  

În redactarea textelor despre mama, elevii au utilizat următorul plan: 
 
• Cum o cheamă? 
• Cum arată? (trăsături fizice) 
• Cum este? (trăsături morale) 
• Ce ştie să facă cel mai bine? 
• Ce preferă să facă? 
• Ce îmbrăcăminte preferă? 
• Ce sentimente ai faţă de ea? 
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

224 

 

 
 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

225 

 

MUNTEANU ANGELA 
TEMA ACTIVITĂȚII: În dar ţi-am adus inima 
CLASA: Pregătitoare B 
CADRU DIDACTIC: prof. Munteanu Angela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială nr. 117, Bucureşti 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
           Primăvara este un anotimp închinat iubirii şi îl sărbătorim mereu ca atare. Primăvara 
este atât de îmbietoare, totul renaşte şi odată cu natura simţim renăscând şi sentimentele 
noastre pentru mama, care sunt mai puternice ca oricând. Fiecare primăvară care trece 
peste noi  lasă în viaţa noastră un strop de viaţă, de vitalitate şi de voie bună. Toate astea nu 
ar însemna nimic dacă mama nu ar fi  alături de noi. Ea este cea care ne transformă zilele 
într-o primăvară, ea este cea care, atunci când ne este rău, este alături de noi şi ne 
încurajează, ea este cea care, când ne este bine, ne încurajează să mergem spre mai bine.  

             Astfel, şi anul acesta, m-am gândit împreună cu elevii mei să le  mulţumesc mamelor 
pentru darurile minunate pe care ni le-au făcut de-a lungul timpului, alegând o serie de 
activităţi dedicate lor. Am învăţat poezii şi cântece pentru mama, am pictat, am colorat şi am 
confecţionat mici daruri simbolice, din suflet. 

              Copiii le-au oferit mamelor lor în ziua de 8 Martie, însoţite de îmbrăţişări şi un sincer 
“Te iubesc”, emoţionându-le profund. 
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MURESAN GABRIELA 

        

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintai cuvant 

CLASA/GRUPA: a CP B 
CADRU DIDACTIC: MURESAN GABRIELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ:Scoala Gimnazială Nr. 169 
 
Argument :  
 

 “Mama pentru-al ei copil are scumpe dezmierdari,/Are inima cu ochi, are ochi cu 
sarutari.”   Sofocle 

 “Mamele au o varsta unica, nu exista mame tinere, mame batrane, mame frumoase 
sau urate. Exista doar mame.” Alba de Cespedes 

 “Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, asa ca a creat mamele!” proverb evreiesc 
 „Mama este inceputul tuturor inceputurilor”. Grigore Vieru 

 
Scopul : 

 dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat 
viaţă, mama 

 valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice 

 stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima ziua mamei. 
 
Obiective : 
In cadrul proiectului, elevii : 

 vor identifica semnificaţia şi importanţa zilei de 8 Martie 
 vor confecţiona  felicitări 
 vor exprima în scris  păreri şi impresii proprii despre Ziua Internaţională a femeii 
 vor crea produse finale:felicitări, aranjament decorativ. 
 vor evalua prezentări ale produselor finale: felicitări, aranjament decorativ. 

   Resurse: 

 materiale: imagini, foi A4, creioane colorate,hârtie colorată,sabloane,lipici, 
       foarfecă, videoproiector 

 umane : elevii, învăţătoarea, părinţii 

 procedurale: lectura,audiția,observaţia dirijată, conversaţia euristică, explicaţia,    
demonstraţia,exerciţiul, problematizarea 

 forme de organizare: frontală, în grup, individual 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Invăţarea melodiei „Mama ”- Tra LaLa 

 Confecţionarea de felicitări 

 Realizarea vazei cu flori 

 Expoziţie de lucrări 
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MURGOCI EMILIA LOREDANA 
TEMA ACTIVITĂȚII: La mulți ani, iubită mamă!  
CLASA: pregătitoare 
CADRU DIDACTIC: Murgoci Emilia Loredana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială,,Gh.Pătrașcu,, Buruienești, jud.Neamț 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Grupul ţintă: elevii şi părinţii clasei pregătitoare 

Locul de desfăşurare: sala de  clasa 

Perioada derulării activităţii: 4 – 8 martie 2019 

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, după priceperile 

fiecăruia 
 să dovedească cât de bine se cunosc; 
 să participe activ la activităţile propuse;  

 Exemple de activităţi: 

Vizionarea unei prezentări power point cu legenda despre Ziua Mamei; 
Învăţarea unor poezii şi cântece închinate mamei; 
Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mame; 
Învăţarea unor dansuri tematice; 

Serbare ,,La mulți ani, iubită mamă!”  

Conţinuturi:  

 Prezentări Power Point despre Ziua Internaţională a Femeii şi cu citate despre mame; 
 Chestionare  comune cu exerciţii de cunoaştere  mame – copii; 
 Felicitări şi cadouri pentru mame; 
 Dans modern  

Resurse  materiale: hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, şabloane, perforatoare, 
computer . 
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Evaluare:  fotografii, CD-uri, postări pe site-ul clasei şi pe site-ul comisiei metodice 
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NAN ANGELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: FLORI PENTRU MAMA 
CLASA/GRUPA: a III-a C 
CADRU DIDACTIC:PROF.INV.PRIMAR, NAN ANGELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,AVRAM IANCU”TÂRNĂVENI,JUD.MUREȘ 
 
 
 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 
 

                 ,,NU CĂRȚILE CRESC OAMENI,CI MAMELE” 

                                                                                August Strindberg 

           În semn de recunoștintă și prețuire pentru FEMEIE, ființa care reprezintă viața, și în 
acest an ca-n fiecare an de altfel, cu ocazia zilei de 8 MARTIE,ziua internațională a femeii,am 
omagiat și sărbătorit cele mai dragi ființe ale noastre ,mamele. 
          Cu acest prilej am desfășurat pe parcursul a trei ore activități diverse cu și despre 
mame ca mai apoi, la sfârșitul acestora, să oferim  într-un cadru festiv rodul muncii noastre 
celor care ne-au dat viață arătându-le astfel recunoștința și prețuirea noastră. 
           În acest sens ,într-un décor de primăvară,am deschis activitatea cu versurile găsite de 
elevii in pomișorul clasei,versuri aduse de barză tocmai de pe meleagurile soarelui. 
          Acestea au fost: 

După chip cunoști o floare, 
Ciocârlia după cânt. 
Aurul după culoare, 

Și pe om după cuvânt. 
          Din tâlcuirea acestor versuri copiii și-au amintit de primul cuvânt rostit de fiecare 
la-nceputul vieții și anume :MAMA.Am impletit apoi activitățile de limba și literatura română 
cu cele de muzică,de educație plastică și de abilități practice în cinstea mamei. 
          Cu ajutorul textului,,Legenda mamei”am marcat semnificația zilei de 8 Martie și am  
dezbătut rolul și  importanța femeii pe pământ.Au fost recitate poezii și intonate cântece 
specifice evenimentului .Am desfășurat concursuri de dans și întreceri pe echipe. 
         Împărțind colectivul clasei în două echipe,fete și băieți,pe ritmuri de modihna, 
membrii echipelor trebuiau să culeagă câte-un bilețel cu versurile incomplete ale poeziei 
,,Câte-n lume este mama?”de pe catedră,apoi la sfârșit să le completeze cu rimele potrivite 
și să le ordoneze pt.a forma strofele poeziei.A fost declarată câștigătoare echipa care a 
completat corect și a ordonat versurile mai repede.S-au premiat câștigătorii ,s-au făcut 
aprecieri individuale, generale și s-au împărțit și stimulente ca recompensă. 
          Tot in cadrul acelorași activități am confecționat felicitări și flori pt.sărbătoritele 
noastre.Felicitările au fost decorate de copii după rolul lor in familie.Băieții au colorat fața 
felicitării specifică lor,iar fetele fața asemenea lor.Am mai confecționat și flori cu declarații 
de iubire argumentând alegerile făcute.Astfel am avut ocazia să descopăr sentimentele cele 
mai pure și inoceța  copiilor  față cele care le-au dat viață. 
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NEAGU FLORENTINA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”DAR DIN SUFLET PENTRU SUFLET!” 
CLASA: a III-a A 
CADRU DIDACTIC: P. Î. P. NEAGU FLORENTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GALAȚI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
                        ”Dar din suflet pentru suflet” este un proiect de voluntariat pe care cadrele 
didactice și elevii Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Galați îl derulează în parteneriat cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galați și Fundația de Sprijin a 
Vârstnicilor Galați. Scopul proiectului pe care eu l-am inițiat presupune implicarea copiilor şi 
adolescenţilor din Școala Gimnazială Nr. 3 în activități de voluntariat care formează, 
modelează și valorizează capacități, aptitudini și atitudini prosociale și comunitare. 

                  Asfel, am început  pregătiri minuțioase, pe care le-am făcut atât cu părinții cât si cu 
copiii. Cu sprijinul părinților am achiziționat diverse produse de igienă personală pentru 
bătrânii pe care urma să-i vizităm. Împreună cu copiii am muncit și, cu multă răbdare, 
creativitate, imaginație, dar mai ales dăruire am realizat felicitări deosebite . 
                 Împreună am reușit să profităm de sărbătorile minunate pe care primăvarea le-a 
adus cu sine și să facem din ele crâmpeie de poveste. Cu toții am vizitat centrul Fundației de 
Sprijin a Vârstnicilor Galați ( Țiglina II) . Bătrânii de acolo au primit cu emoție și bucurie 
cântecelele noastre vesele, buchețele de flori de primăvară, felicitările meșterite cu trudă 
dar, mai ales, zâmbetele senine ale copiilor și îmbrățisările lor calde. ”Investind” o părticică 
din sufletele nostre am reușit să-i facem să uite, pentru măcar câteva clipe, de greutățile pe 
care bătrânețea le-a adus în mod inevitabil, de bolile care îi chinuie și de singurătatea care e 
mai grea decât toate. Sărbătorile sunt zilele acelea în care altădată casa era plină, în care 
răsunau glasuri de copii, în care mirosea a vanilie și scorțișoară și devin cele mai greu de trăit 
astăzi. 
                A fost multă emoție de ambele părți. Pentru noi a fost o emoție pe care nu o poți 
înțelege decât dacă trăiești o astfel de experiență, o emoție care vindecă suflete, o emoție 
care îți încredere că poți să participi la schimbarea societății cu lucruri simple. De partea 
cealaltă au fost lacrimi de bucurie că cineva s-a gândit la ei în această zi specială: 8 Martie. 
Au fost lacrimi de dor... de casă, de copii, de nepoți, de vremurile când erau tineri și 
independenți. Au fost lacrimi de durere, o durere pe care numai ei o știu. A fost, peste toate 
astea, o zi specială și ne-au aplaudat cu toată puterea lor. Ne-au mulțumit cu cuvinte alese și 
ne-au invitat să mai trecem pe la ei, ne-au lăudat talentul și frumusețea. 
                 Voluntariatul este o acţiune care te face să te simţi împlinit prin sprijinul acordat 
celor care au nevoie de tine, în care trebuie să ne implicăm cu toţii, iar voluntarii trebuie să 
fie coloana vertebrală a unei comunităţi. 

 Ne-am propus să ne implicăm alături de elevii noştri în diverse acţiuni de 
voluntariat, să popularizăm acţiunile desfăşurate în cadrul acestui proiect pentru a ajuta 
acele persoane care au nevoie să simtă că fac parte dintr-o comunitate, să se ştie respectate, 
iubite, ajutate. 

               Să fii dascăl și să modelezi frumos minunile care îți intră în clasă e o bucurie care nu 
poate fi măsurată. Să fii voluntar pentru semenii tăi înseamnă să fii OM!  
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NECULA FLORIANA 
”DAR DIN SUFLET PENTRU SUFLET” 

TEMA ACTIVITĂȚII: Mama,cel dântâi cuvânt!  
CLASA: Clasa a II a- 11 elevi 
CADRU DIDACTIC: Prof.înv.primar: Necula Floriana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială Şelaru/Dâmboviţa 
 

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 

                  Proiectul educaţional ,,MAMA,CEL DANTAI CUVANT!’’, se se va desfăşura în 
perioada 1- 8 martie şi  urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul  copiilor, 
faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

                                     SCOPUL 
 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 

artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 
ce exprima ziua mamei. 
                                          OBIECTIVE 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a 
Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  
semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 
RESURSE: 
a) umane: cadrul  didactic,copiii clasei a II a, parinti. 
b) de  timp:1 saptamana            
                                                                                                               
                                                                                             
Materiale folosite: aparat foto, carton colorat,  mărţişoare, flori. 
Rezultate aşteptate: 

 copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
 copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 
 copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

Evaluarea activităţii: 

 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
Expozitie cu felicitari de 8 martie. 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
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Activitatea s –a desfăşurat în mai multe etape: 
- confectionarea martisoarelor pentru mame- inimioare cu ochişori; 
- scrierea unor versuri, lipirea fotografiei copilului si realizarea unui desen  în carticica 
cumparata cu dedicaţii pentru mame; 
- diploma pentru cea mai buna mamica; 
- confecţionarea unei floricele din hartie creponată; 
- amenajarea clasei pentru primirea mamicilor cu tema.,, La cofetarie cu mama”. 
- concurs pe şcoală – Confectionarea unei felicitări în grup, unde au primit locul I. 
  
Fiecare copil  în ziua de 8 Martie a pus pe bancă o floricică,diploma şi carticica pentru mama 
sa. În sala de clasă s –au pus floricele şi baloane.Am pregatit şi un mic moment artistic urmat 
de ganduri pentru mame.  
Mamele au fost invitate la şcoala unde au fost întâmpinate de elevi,după care au ascultat  un  
moment artistic,au primit cadourile lucrate de elevi şi au servit cu totii câte o prajitura şi suc 
într-o atmosfera de sărbătoare,,La cofetarie’’. 
Elevii şi mamele şi-au împărtşit cuvinte de dragoste şi admiraţie plini de emotie. Scopul 
activitatii a fost realizat,elevii au participat la activitatile propuse cu interes si 
emotie.Activitatile s-au desfasurat in orele de CLR,AVAP  si MM. 
 Activitatea s-a încheiat într-o atmosferă de bună dispoziție. 
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NISTOR MARIA 

 

8 Martie  -Ziua Internationala a Femeiii 

 Prof.inv.primar:Nistor Maria 

                                                                                                 Lic.Tehn.,,Florian Porcius``Rodna 

  Ziua Internaţională a Femeii marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei 
femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însă, de-a lungul timpului, s-a 
transformat într-un prilej de sărbătorire a feminităţii şi a reprezentantelor sexului frumos, 
indiferent de religie şi rasă. 

    În prezent o zi a bucuriei pentru toate femeile, care primesc flori şi diferite cadouri, 
sărbătoarea de 8 Martie a fost percepută mult timp drept un moment în care erau afirmate 
drepturile sociale şi politice ale femeilor, precum şi progresele făcute în ceea ce le priveşte. 
Ziua Femeii nu a fost întotdeauna pe data de 8 martie. Puțini oameni știu că Ziua mamei se 
serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama 
tuturor zeilor. Sărbătoarea datează din timpul legendelor despre zeii Olimpului, când grecii 
au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria 
desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie. Legenda zeiţei Cybele a fost preluată şi în mitologia 
romană, iar cultul ei prin urmare sărbătorit în calendarul roman. 

    Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica mamei, serbată în a patra 
duminică de la începerea Postului Paștelui. Cu această ocazie, oamenii aveau o zi liberă, se 
făceau vizite, iar mamele primeau prăjituri. Acest obicei a primit numele „mersul la 
colindatul mamei“ şi în acea zi fiecare mamă din Regat primea o prăjitură tradiţională, apoi 
mamele le dădeau copiilor binecuvântarea. 

   Apărută într-o vreme a marilor tulburări sociale, Ziua Internaţională a Femeii s-a ales şi cu 
moştenirea protestului tradiţional şi a activismului politic. În anii de dinainte de 1910, destul 
de multe femei din ţările dezvoltate industrial munceau. Slujbele lor, majoritatea în 
domeniul textilelor şi al serviciilor casnice, erau însă supuse discriminării sexuale şi erau 
plătite mult mai prost decât cele ale bărbaţilor. Au apărut organizaţiile sindicale, iar de aici 
până la revoltele industriale n-a mai fost decât un pas. 

   În SUA, opresiunea şi discriminarea fac ca femeile să devină tot mai implicate în campanii 
pentru a determina o schimbare. În 1908, 15.000 de femei au manifestat la New York cerând 
un program de muncă mai scurt, salarii mai bune şi drept de vot. Un an mai târziu, în urma 
unei declaraţii a Partidului Socialist din America, prima Zi Naţională a Femeii a fost 
sărbătorită în Statele Unite ale Americii pe 28 februarie 1909. Femeile americane au 
continuat să marcheze această sărbătoare în ultima duminică din februarie până în 1913. 
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    În 1910, cea de-a doua Conferinţă Internaţională a Femeilor Muncitoare s-a ţinut la 
Copenhaga. O femeie pe nume Clara Zetkin, lidera organizaţiei femeilor din Partidul Social 
Democrat din Germania, a adus în discuţie ideea de a stabili o Zi Internaţională a Femeii, o 
sărbătoare care să fie marcată în aceeaşi zi în toate ţările, în sprijinul luptei femeilor pentru 
drepturile lor. Cele peste 100 de femei din 17 ţări care au participat la conferinţă, 
reprezentând sindicate, partide socialiste, cluburi de femei angajate şi incluzându-le pe 
primele trei femei alese în Parlamentul Finlandei, au aprobat în unanimitate ideea lansată de 
Clara Zetkin. Astfel, pe 19 martie 1911, a fost sărbătorită prima Zi Internaţională a Femeii, în 
Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. Peste un milion de femei şi bărbaţi au participat în 
această zi la manifestaţii pentru ca femeilor să li se acorde drepturi legate de muncă, dreptul 
la vot, educaţie şi de a deţine funcţii publice. 

   Cu toate acestea, la mai puţin de o săptămână, pe 25 martie 1911, a izbucnit incendiul de 
la fabrica de textile Triangle Shirtwaist, din New York, în care şi-au pierdut viaţa peste 140 de 
femei, multe dintre ele fiind imigrante de origine evreiască sau italiană şi având vârste 
cuprinse între 16 şi 23 de ani. Acest accident a atras atenţia asupra condiţiilor de muncă şi a 
dus la îmbunătăţirea legislaţiei americane în domeniu. 

    În zorii Primului Război Mondial, în timpul campaniilor pentru pace, rusoaicele au 
sărbătorit pentru prima dată Ziua Internaţională a Femeii în ultima duminică din februarie 
1913. În acelaşi an, după consultări şi discuţii, Ziua Internaţională a Femeii a fost mutată pe 
data de 8 martie. În 1914, femeile din întreaga Europă au manifestat împotriva războiului şi 
pentru solidaritate între femei. 

     În 1917, în ultima duminică a lunii februarie, femeile din Rusia au declanşat o grevă 
pentru „pâine şi pace”, după ce peste două milioane de soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa în 
timpul războiului. Această grevă s-a dovedit a fi prima etapă a Revoluţiei bolşevice, iar patru 
zile mai târziu, ţarul a fost forţat să abdice. Guvernul provizoriu a acordat femeilor dreptul la 
vot. Greva a început pe 23 februarie după calendarul iulian, ceea ce reprezintă ziua de 8 
martie după calendarul gregorian, care este cel mai răspândit. În urma Revoluţiei din 
octombrie 1917, bolşevica Alexandra Kollontai l-a convins pe Lenin să oficializeze Ziua 
Internaţională a Femeii în Uniunea Sovietică. De la apariţia ei în cadrul mişcării socialiste, 
Ziua Internaţională a Femeii a căpătat tot mai multă recunoaştere de la an la an, ajungând să 
fie sărbătorită în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare deopotrivă. 

    Astfel, 1975 a fost declarat „Anul Internaţional al Femeii” de Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU). Începând cu acest an, Ziua Internaţională a Femeilor a fost adoptată de multe dintre 
Guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei. Multe s-au întâmplat de-a 
lungul timpului de Ziua Femeii, unul dintre lucrurile spectaculoase petrecându-se în Iran, în 
1982, când femeile au recurs la unul dintre cele mai curajoase gesturi ale existenţei lor: şi-au 
dat la o parte, întreaga zi, vălul care le acoperea faţa. În prezent, Ziua Femeii, popularizată 
mai mult ca „Ziua Mamei” în perioada comunistă, este o sărbătoare oficială în Afganistan, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, China, Cuba, Georgia, Guinee-
Bissau, Eritreea, Kazahstan, Kîrgîzstan, Laos, Madagascar, Republica Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam 
şi Zambia. Pe de altă parte, este sărbătorită, fără a fi o sărbătoare oficială, în ţări precum 
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Croaţia, Serbia, Bulgaria şi Letonia. 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 în schimb declarată sărbătoare publică 
începând din 2010 şi este sărbătorită în prima duminică a lunii mai.      Data de 8 martie este 
asociată cu primăvara, iar unul dintre principalele simboluri ale acestei zile sunt florile. Se 
spune că „mascota” internațională a Zilei femeii este laleaua. Aceasta reprezintă un simbol al 
primăverii și trebuie să fie oferită femeilor de ziua lor. 

     În Italia, de 8 Martie sunt organizate reuniuni pe tema afirmării drepturilor femeilor, a 
siguranţei acestora la locul de muncă, a sănătăţii. În această zi, bărbaţii din Italia oferă 
femeilor mimoze galbene. Mimozele galbene şi ciocolata sunt cadouri oferite frecvent şi 
femeilor din Rusia şi Albania. 

   În Portugalia şi nu numai, femeile sărbătoresc seara zilei de 8 Martie în oraş, în grupuri 
formate numai din reprezentante ale sexului frumos. Femeile din Pakistan celebrează în 
fiecare an, luptele acestora pentru drepturile femeii şi încercările de natură culturală sau 
religioasă prin care au trecut acestea. 
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OFRIM MARIA-FLOARE 
FIȘA PROIECTULUI 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,MAMA-CEL DINTÂI CUVÂNT” 

CLASA: A IV-A 

CADRU DIDACTIC:PROF.ÎNV.PRIMAR OFRIM MARIA-FLOARE 

UNITATEA ȘCOLARĂ:ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” 

                                     DRAGOMIREȘTI- MARAMUREȘ 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Scurtă prezentare a semnificației zilei de 8 martie 
 Istoricul sărbătoririi acestei zile la români și alte popoare 
 Elaborarea unei creații literare în versuri sau proză dedicată mamei,descrierea 

mamei;   
 Realizarea de compoziții plastice reprezentând portretului mamei; 
 Descrierea ,,chipului” mamei; 
 Realizarea felicitărilor dedicate mamelor; 
 După finalizarea sarcinii de lucru ,fiecare elev va completa ,,o scrisoare” adresată 

mamei sale ,în care va menționa motivele pentru care el o iubește,cu cine o poate 
asemăna,de ce trebuie uneori să-i ceară iertare și o urare pentru ea. 

 Creațiile literare vor fi prezentate în fața clasei ,iar apoi se vor premia cele mai 
reușite; 

 Creațiile artistice și plastice vor fi deasemenea analizate ,apreciate și premiate. Cu 
lucrările elevilor se va realiza o expoziție . 

 Fiecare elev va primi o diplmă pentru creativitate ,originalitate ,ingeniozitate sau cel 
mai frumos mesaj/scrisoare adresată mamei sale. 

 Elevii vor oferi mamelor sale produsul realizat de ei :scrisoare ,creație literară , 
plastică sau artistică pe un fundal muzical .Se vor interpreta câteva cântece dedicate 
acestei zile . 

 La finalul activității ,elevii își pot exprima opinia lor în legătură cu activitatea 
desfășurată. 
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OGLICE ATENA 
8 Martie 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR 
Gr.cu PP."Floare Albastra"-Craiova 

                                             Prof. OGLICE ATENA 

   Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei 
femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însă, de-a lungul timpului, s-a 
transformat într-un prilej de sărbătorire a feminităţii şi a reprezentantelor sexului frumos, 
indiferent de religie şi rasă. În prezent o zi a bucuriei pentru toate femeile, care primesc flori 
şi diferite cadouri, sărbătoarea de 8 Martie a fost percepută mult timp drept un moment în 
care erau afirmate drepturile sociale şi politice ale femeilor, precum şi progresele făcute în 
ceea ce le priveşte. Ziua Femeii nu a fost întotdeauna pe data de 8 martie. Puțini oameni știu 
că Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o 
serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Sărbătoarea datează din timpul legendelor despre zeii 
Olimpului, când grecii au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor, 
festivalul Hilaria desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie. Legenda zeiţei Cybele a fost preluată 
şi în mitologia romană, iar cultul ei prin urmare sărbătorit în calendarul roman. Mai târziu, în 
Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica mamei, serbată în a patra duminică de la 
începerea Postului Paștelui. Cu această ocazie, oamenii aveau o zi liberă, se făceau vizite, iar 
mamele primeau prăjituri. Acest obicei a primit numele „mersul la colindatul mamei“ şi în 
acea zi fiecare mamă din Regat primea o prăjitură tradiţională, apoi mamele le dădeau 
copiilor binecuvântarea. Apărută într-o vreme a marilor tulburări sociale, Ziua Internaţională 
a Femeii s-a ales şi cu moştenirea protestului tradiţional şi a activismului politic. În anii de 
dinainte de 1910, destul de multe femei din ţările dezvoltate industrial munceau. Slujbele 
lor, majoritatea în domeniul textilelor şi al serviciilor casnice, erau însă supuse discriminării 
sexuale şi erau plătite mult mai prost decât cele ale bărbaţilor. Au apărut organizaţiile 
sindicale, iar de aici până la revoltele industriale n-a mai fost decât un pas. 

În SUA, opresiunea şi discriminarea fac ca femeile să devină tot mai implicate în campanii 
pentru a determina o schimbare. În 1908, 15.000 de femei au manifestat la New York cerând 
un program de muncă mai scurt, salarii mai bune şi drept de vot. Un an mai târziu, în urma 
unei declaraţii a Partidului Socialist din America, prima Zi Naţională a Femeii a fost 
sărbătorită în Statele Unite ale Americii pe 28 februarie 1909. Femeile americane au 
continuat să marcheze această sărbătoare în ultima duminică din februarie până în 1913. 

În 1910, cea de-a doua Conferinţă Internaţională a Femeilor Muncitoare s-a ţinut la 
Copenhaga. O femeie pe nume Clara Zetkin, lidera organizaţiei femeilor din Partidul Social 
Democrat din Germania, a adus în discuţie ideea de a stabili o Zi Internaţională a Femeii, o 
sărbătoare care să fie marcată în aceeaşi zi în toate ţările, în sprijinul luptei femeilor pentru 
drepturile lor. Cele peste 100 de femei din 17 ţări care au participat la conferinţă, 
reprezentând sindicate, partide socialiste, cluburi de femei angajate şi incluzându-le pe 
primele trei femei alese în Parlamentul Finlandei, au aprobat în unanimitate ideea lansată de 
Clara Zetkin. Astfel, pe 19 martie 1911, a fost sărbătorită prima Zi Internaţională a Femeii, în 
Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. Peste un milion de femei şi bărbaţi au participat în 
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această zi la manifestaţii pentru ca femeilor să li se acorde drepturi legate de muncă, dreptul 
la vot, educaţie şi de a deţine funcţii publice. 

Cu toate acestea, la mai puţin de o săptămână, pe 25 martie 1911, a izbucnit incendiul de la 
fabrica de textile Triangle Shirtwaist, din New York, în care şi-au pierdut viaţa peste 140 de 
femei, multe dintre ele fiind imigrante de origine evreiască sau italiană şi având vârste 
cuprinse între 16 şi 23 de ani. Acest accident a atras atenţia asupra condiţiilor de muncă şi a 
dus la îmbunătăţirea legislaţiei americane în domeniu. 

În zorii Primului Război Mondial, în timpul campaniilor pentru pace, rusoaicele au sărbătorit 
pentru prima dată Ziua Internaţională a Femeii în ultima duminică din februarie 1913. În 
acelaşi an, după consultări şi discuţii, Ziua Internaţională a Femeii a fost mutată pe data de 8 
martie. În 1914, femeile din întreaga Europă au manifestat împotriva războiului şi pentru 
solidaritate între femei. 

În 1917, în ultima duminică a lunii februarie, femeile din Rusia au declanşat o grevă pentru 
„pâine şi pace”, după ce peste două milioane de soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa în timpul 
războiului. Această grevă s-a dovedit a fi prima etapă a Revoluţiei bolşevice, iar patru zile mai 
târziu, ţarul a fost forţat să abdice. Guvernul provizoriu a acordat femeilor dreptul la vot. 
Greva a început pe 23 februarie după calendarul iulian, ceea ce reprezintă ziua de 8 martie 
după calendarul gregorian, care este cel mai răspândit. În urma Revoluţiei din octombrie 
1917, bolşevica Alexandra Kollontai l-a convins pe Lenin să oficializeze Ziua Internaţională a 
Femeii în Uniunea Sovietică. 

De la apariţia ei în cadrul mişcării socialiste, Ziua Internaţională a Femeii a căpătat tot mai 
multă recunoaştere de la an la an, ajungând să fie sărbătorită în ţările dezvoltate şi cele în 
curs de dezvoltare deopotrivă. 

Astfel, 1975 a fost declarat „Anul Internaţional al Femeii” de Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU). Începând cu acest an, Ziua Internaţională a Femeilor a fost adoptată de multe dintre 
Guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei. Multe s-au întâmplat de-a 
lungul timpului de Ziua Femeii, unul dintre lucrurile spectaculoase petrecându-se în Iran, în 
1982, când femeile au recurs la unul dintre cele mai curajoase gesturi ale existenţei lor: şi-au 
dat la o parte, întreaga zi, vălul care le acoperea faţa. În prezent, Ziua Femeii, popularizată 
mai mult ca „Ziua Mamei” în perioada comunistă, este o sărbătoare oficială în Afganistan, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia, China, Cuba, Georgia, Guinee-
Bissau, Eritreea, Kazahstan, Kîrgîzstan, Laos, Madagascar, Republica Moldova, Mongolia, 
Muntenegru, Nepal, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam 
şi Zambia. Pe de altă parte, este sărbătorită, fără a fi o sărbătoare oficială, în ţări precum 
Croaţia, Serbia, Bulgaria şi Letonia. 

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 
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a fost în schimb declarată sărbătoare publică începând din 2010 şi este sărbătorită în prima 
duminică a lunii mai.  
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 1. Bădica Tatiana, Marinescu Eugenia, Duţu Olga –Exerciţii pentru dezvoltarea vorbirii, 
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 2. Bunescu V. –Direcţii de modernizare a metodelor de învăţământ în limbă şi literatură “ 
(vol.V.), Bucureşti 1973  
3. Chateau, J. Copilul şi jocul. Rolul pedagogic al jocului. E.D.P., Bucureşti, 1976 
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OGRAZEANU VICTORITA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:   PROIECT  EDUCAŢIONAL   ,,  E ziua ta, mămico !’’  
CLASA: a III-a 
CADRU DIDACTIC: OGRAZEANU VICTORITA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TALPA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
DATA DESFĂŞURĂRII : 1 – 8 martie 2019  

SCOPUL: Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8 Martie.  

OBIECTIVE :   

 Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame; 

 Să citească în ritm propriu,fluent,corect,expresiv poeziile;    

 Sa realizeze desene sau colaje  prin care sa oglindeasca chipul mamei sau aspecte 
legate de aceasta si sa organizeze cu ele o expozitie omagiala, dar si felicitari si mici 
daruri pentru mame, cadre didactice si bunici ; 

 Să ofere mărţişoarele şi felicitările realizate de ei mamelor.     

RESURSE MARERIALE:   

 - culori;  

- hârtie colorată;  

- alte materiale necesare pentru realizarea produselor expuse. 

EVALUARE :    expoziţie cu mărţişoare şi felicitări. La finalul activităţii elevii au fost premiaţi.  

 

PROGRAM ARTISTIC 
 

8 MARTIE  
 

1. Introducere ,semnificaţia zilei de 8 Martie; 
2. “Flori pentru mamă” -  cor; 
3. Poezie: “Mama” 
4. “Am cules un trandafir”- cor; 
5. Poezie: “De ziua mamei” 
6. “Spune-mi mamă ce să fac?-cor; 
7. Poezie: “Mamă dragă” 
8. Vino mamă să mă vezi.”- cor; 
9. SCENETA “MAMA” de George Coşbuc –   dramatizare; 
10.”Cântec pentru mama”-cor. 
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OPREA NICOLETA 
Fișă de activitate 

Proiect educațional „Mama, cel dintâi cuvânt” 

 

Şcoala Gimnazială ,,Tudor Pamfile” Țepu, Galați 

Data:  4 martie - 8 martie 2019 

Coordonator: prof. înv. primar Oprea Nicoleta 

Scopul: Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei internaţionale a femeii 

Grupul ţintă: Mamele şi elevii clasei a IV-a  

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.  

Obiective 

 Promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației mărțișorului și Zilei 
Internaționale a Femeii; 

 Stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor; 
 Dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători și 

păstrători ai semnificației mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii 
Resurse: 

 Umane: elevii clasei a IV-a, părinții elevilor 
 Temporale: 5 zile 
 Materiale: quilling, hârtie colorată, foarfecă, lipici, creioane colorate, carioci, 

cartoane colorate, laptop, videoproiector, fișă de lucru 
 

Rezultate aşteptate: 

 Elevii participă la confecţionarea de felicitări ; 
 Elevii prezintă părinţilor versurile învăţate. 

 

Evaluarea activităţii: 

 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
 Expozitie cu felicitari de 8 martie.   
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HARTA  PROIECTULUI 

 

 

                     

Mama, fiinta 

cea mai  draga! 

,,O 

dovadă 

de 

Iubire!” 

,,Secretul 

gustului” ,,Cântece 

pentru 

mama” 

,,Un 

jurnal de 

8 

Martie!” 

,,Un gest de 

iubire pentru 

tine, mamă!” 

,,Un zâmbet 

pentru 

mama!” 
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OSTATE CLAUDIA 
Proiect educational  ” MAMA, PRIMAVARA MEA” 

 

 

 SCOPUL: 

 Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile 
ce exprima ziua mamei. 

     OBIECTIVE: 

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

2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor; 

3.  Dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-
participative  

                  RESURSE:    a) umane:  Cadre  didactice ,elevii clasei a IV –a C ,mame ; 

                                         b) de  timp:   1 zi ( vineri, 8 Martie 2019 ) 

                 ACTIVĂŢI   DESFĂŞURATE: 

 Vizionarea unui ppt despre ziua femeii . 

Compunerea unui cvintet despre mamă, cea mai dragă fiinţă de pe pământ.. 

 Confecţionarea  felicitărilor  si a altor daruri ce vor fi oferite mamelor, bunicilor cadrelor 
didactice de 8 Martie. 

Oferirea  acestora sub forma jocului : Care este mama mea? –în care elevii legaţi la ochi işi 
recunosc , cu ajutorul simţurilor, mamele .               

                COORDONATOR  PROIECT : Prof. Inv. Primar Ostate Claudia 

                                                          Şcoala Gimnazială “ Mircea Eliade”, Satu Mare 
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PANCIU EMILIA - MARIANA 
TEMA ACTIVITĂȚII:   „FLORI PENTRU MAMA" 

CLASA/GRUPA: MARE 2 

CADRU DIDACTIC: PANCIU EMILIA - MARIANA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129 – NIVEL PREȘCOLAR 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

• Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității 

Se realizează introducerea organizată a copiilor în sala de grupă  

• Captarea atenției-surpriza 

• Se anunță tema, obiectivele și criteriile de evaluare 

•  PREZENTAREA SI ANALIZA MODELULUI EDUCATOAREI; 

• EXPLICAREA SI DEMONSTRAREA TEHNICII DE LUCRU; 

• FIXAREA OPERATIILOR DE LUCRU; 

• INTUIREA MATERIALULUI DE PE MASUTE; 

• REALIZAREA EXERCITIILOR DE INCALZIRE A MUSCULATURII 
MAINILOR; 

• EXECUTAREA TEMEI DE CATRE COPII; 

 

• Evaluarea activitatii: Se realizeaza expozitia si se analizeaza lucrarile realizate de 
catre copii tinand cont de criteriile de evaluare. 

• Încheierea activității  

. Copiii vor fi recompensati. Vor iesi din sala de grupa intonand un cantec.  
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PAPUC CONSTANTIN-IOAN 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 

lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

 

 

FIȘĂ DESCRIERE  

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

 

*TITLUL ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt! 

*PROF. COORDONATOR: prof.înv.primar Papuc Constantin-Ioan 

 *GRUP ȚINTĂ: elevii cls. a III-a 

*SCOP:  

-să realizeze desene, afișe, felicitări specifice temei 

-să rețină semnificația acestei zile 

-să recite poezii și cântece pentru mămici 

*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs 

*DATA: 8 Matie 2019 

*REZULTATE OBȚINUTE: 

-și-au însușit cunoștințele referitoare la ,,Ziua Internațională a mamelor,, 

*AGENDA ACTIVITĂȚII: 

-desene, afișe, poezii, poze. 

*PRODUSE FINALE(fotografii, postere, pliante etc) 

 

 

http://www.lpssuceava.r/
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 

lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

 

    

                   

http://www.lpssuceava.r/
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PÃSÃROIU MAGDALENA 
 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: De ziuata, mãmico! 
CLASA/GRUPA: mijlocie B 

CADRU DIDACTIC: Pãsãroiu Magdalena 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18, Iași 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Activitatea festivã la grupa mijlocie "Ursuleţii" a fost una frumoasã şi antrenantã, deoarece 
am sãrbãtorit aceastã importantã zi prin combinarea a douã momente unice şi memorabile 
atât pentru preşcolari, cât şi pentru mamele acestora. 

Prima activitate a fost susţinutã la Biblioteca Judeţeanã "Gheorge Asachi" Iaşi, în care am 
împletit voia bunã cu cântul şi poezia în prezenţa mamelor copiilor, aceştia fiind plini de 
încântare cã le pot oferi persoanei celei mai dragi un zâmbet cald pe buze. Dupã finalizarea 
momentului artistic, ne-am reîntors  în unitatea şcolarã şi am început cea de-a doua 
activitate dedicatã mamei. 

Al doilea moment al zilei a debutat cu propunerea unei discuţii despre importanţa mamelor 
în viaţa noastrã, în creşterea şi dezvoltarea armonioasã a noastrã. Cu toatã bunãtatea, 
dragostea, rãbdarea şi grija pe care ne-o poartã, am decis cã meritã un cadou simplu, dar 
preţios, prin lucrul atent manual al fiecãrui copilaş.  

Aşadar, al doilea moment dedicat mamelor a constat în realizarea unei felicitãri, în care am 
coordonat activitatea prin explicarea etapelor de lucru şi ajutarea copiilor care au întãmpinat 
greutãţi în realizarea acesteia. 

Copii au afişat interes şi implicare activã atât în prima activitate , cât şi în a doua, fiind 
bucurosi cã le pot oferi mamelor câte un mic cadou, plini de o afecţiune inocentã şi purã. 

În finalul zilei festive închinatã Zilei Mamei, 8 martie, am revenit la starea de relaxare, joc şi 
cãnt, pe care copiii o îndrãgesc  atât de mult, încheind într-o atitudine veselã şi binedispusã. 
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PASCAL TINCUTA 
 
 

MAMĂ DRAGĂ 
 

                                                                                                      Pascal Tincuta 
 
 

Mamă dragă, te iubesc, 
La mulți ani, eu îți doresc! 
Ești ființa cea mai dragă 
Nu te dau pe-o lume-ntreagă. 
 
Multe nopți măicuță tu nu ai dormit 
Cât pe mine m-ai crescut. 
M-ai crescut, m-ai legănat, 
De rele m-ai apărat. 
 
 
A ta gură mi-a cântat 
Și cu drag m-a învățat 
S-apăr țara de dușmani 
Că-s fecior de moldovean. 
 
M-ai învățat maica mea 
Să îmi iubesc patria, 
Să stau strajă la hotare 
Cum stătea Ștefan cel Mare. 
 
Căci, Ștefan mă numesc eu 
Și-s mândru de „moșul” meu, 
Ce mi-a lăsat un îndemn: 
Să fiu neînfricat și demn. 
 
Singur să îmi fiu stăpân 
Să las urme de român 
Să dau mâna cu toți frații 
Și să-nconjurăm Carpații. 
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PATRAŞC-LUNGU ROZA 
FELICITARE PENTRU MAMA 

 

Educatoare: Patraşc-Lungu Roza  
Grădiniţa cu Program Normal „Sfânta Maria”, Nicolae Bălcescu, Jud.Bacău 
Domenii experienţiale: Domeniul Om şi Societate, Estetic şi creativ 
Tema proiectului: „Să trăieşti, măicuţă!” 
Tema activităţii: „Felicitare pentru mama” - concurs 
Grupa: Mijlocie 
Obiectiv fundamental:  

- consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
- îmbogăţira cunoştinţelor despre tehnici de lucru necesare realizării unei lucrări; 

Obiective operaţionale: 
 - să ansambleze părţile componente ale lucrării pentru a realiza felicitarea: 
 - să finalizeze tema propusă, utilizând materialele puse la dispoziţie: 
 - să-şi dezvolte gustul pentru frumos, simţul estetic; 
Strategii didactice: 
1.Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
2.Mijloace didactice: felicitare model, coşuleţe, carton colorat, lipici, hârtie colorată 
autoadezivă, carioci, creioane colorate. 
3.Forme de organizare: frontal, individual 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

La începutul activităţii are loc o scurtă conversaţie despre însemnătatea şi importanţa 
zilei de 8 Martie, punându-se accent pe rolul mamei în viaţa fiecăruia dintre noi.  

După ce copiii răspund la intrebările legate de sărbătoarea care se apropie, li se  
propune realizarea unei activităţi cu tema „Felicitare pentru mama”. Activitatea se 
desfăşoară sub forma unui concurs, lucrările vor fi evaluate şi copiii vor primi premii. 

Se prezintă materialele pregătite şi felicitarea model. Li se explică tehnicile de lucru 
etapă cu etapă. In prima etapă preşcolarii realizează coşuleţul prin ruperea şi lipirea unor 
bucăţi mici de hîrtie autoadezivă într-un spaţiu dat. Apoi se lipesc florile, frunzele, fluturaşii 
şi inimioarele. În ultima parte vor realiza un desen pentru mama în interiorul felicitării. 

Înainte de începerea lucrului preşcolarii sunt informaţi că trebuie să lucreze cu multă 
atenţie, să respecte tehnica de lucru pentru ca surprizele pentru mame să fie plăcute şi 
mamele să fie fericite şi mulţumite de realizările lor.  

La sfârşitul activităţii se organizează o expoziţie cu lucrările copiilor şi se realizează 
evaluarea lucrărilor. Premiile vor fi acordate în funcţie de respectarea tehnicilor de lucru, 
estetica lucrărilor, încadrarea în timp şi spatiu. 

Activitatea se încheie cu recitarea unor versuri  şi intonarea unor cântece despre 
mama. 
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PAULESCU ANIŞOARA 
MAMA, CEL DINTAI CUVANT 

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

 Să folosească culorile potrivite; 

 Să picteze respectând conturul inimioarelor; 

 Să coloreze respectând conturul florii; 

 Să lipească corect bucăţelele de hârtie; 

 Să lucreze cu acuratețe; 
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul. 
MATERIAL DIDACTIC: fişe cu inimi şi flori conturate pentru pictură şi colorare; hârtie 
colorată, inimioare din hârtie, ghiveci din hârtie; acuarele, lipici, 
 DURATA: 35 de minute. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
I ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: Se asigură cele necesare desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii: aranjarea mobilierului, distribuirea materialelor. 
II DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ: 

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

Plouă, plouă; Apropiem degetele, le depărtăm; Închidem și deschidem pumnii; Bate 
vântul; 

n) Executarea temei de către copii: Copiii sunt împărţiţi pe trei grupuri: primul grup 
pictează inimioare, alegându-şi culorile după bunul plac; al doilea grup lipeşte vaza cu 
inimioare, pentru a obţine o felicitare; al treilea grup colorează o floare multicoloră. 

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

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

prof.înv.primar Pavăl Luminiţa–Şcoala Gimn. “Mihail Sadoveanu” Fălticeni

Dragile noastre mămici,  
Bine aţi venit aici! 
Noi, am pregătit serbare, 
Pentru-o dragă sărbătoare: 
Sărbătoarea mamelor,  

Tuturor copiilor! 
Ultima ninsoare-ncarcă merii 
Şi-ncurând, ce plini vor fi de floare! 
Martie, mămico! Sărbătoare! 
Sărbătoarea ta, şi-a primăverii! 

Şi grădina ştie oare 
Să privească-n calendar? 
A-nflorit cu nerăbdare 
Mamei să îi fie dar. 
Înflorind cu voce bună 

 Ghioceii s-au ivit, 
 Pentru ziua ei, să-i spună: 
 Mamă dragă, bun găsit! 

Anume parcă e-aleasă 
 Să fie-n martie ziua ta, 
         Când cerul seamănă cu floarea 
 Gingaşă de „Nu-mă-uita”. 

Soseşte primăvara 
Copiii vin cântând 
Cu ghiocei în braţe 
Pe mame sărutând. 
La noi acum e mare sărbătoare 

     Mai caldă decât ieri, mai luminoasă 
     Şi-mpodobită e întreaga clasă 
     Să-ntâmpine această zi frumoasă. 

Orice iubire pământească 
De-ar face sufletul să geamă 
Nu poate să înlocuiască   
Iubirea falnică de mamă. 
Măicuţa mea, învaţă-mă de bine, 
Fereşte-mă de rău 
Iar eu voi creşte vrednic şi bun, 
De dragul tău. 
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.

 
M-a crescut mama în poală    M-a-nvăţat ca să nu mint, 
De la leagăn pân’ la şcoală.     M-a-nvăţat să nu m-alint, 
Zile-ntregi şi nopţi de-a rândul     Să nu ştiu ce este frica, 
Mi-a vegheat somnul şi gândul.    Toate m-a-nvăţat mămica. 
 
De ziua ta, măicuţa mea, primeşte       Şi să trăieşti ani mulţi de împăcare 
Tot gândul meu şi stima mea s-o ştii    Aşa de mulţi… să nu poţi să-i socoţi, 
Iar zilele să-ţi fie sărbătoare          Şoptind cu aceeaşi caldă-nduioşare 
Şi-ncununate doar de bucurii.              Cântări de leagăn dulci la strănepoţi. 
       Vreau să fie ziua mamei                             Ochii ei, sunt viorele. 
       Cea mai mândră dintre toate.                     Floare de „Nu-mă-uita”. 
       Pentru dragostea ei mare                           Primăvara-i mai senină 
       Şi nespusa-i bunătate.                                Când zâmbeşte mama mea.          
Toţi: Dar orice-am spune c-un cuvânt    Toţi: Mama-i cântec! Mama-i soare! 
Nu-i mai frumos pe-acest pământ                  Mama-i dulce alinare! 
Decât să tot şoptim aşa:                                 Mama-i zâmbet! Mama-i vis! 
„Măicuţa mea, măicuţa mea!”                         Mama-i floare de cais! 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

262 

 

 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

263 

 

PAVEL ANGHELINA 
FIŞA PROIECTULUI DE ACTIVITATE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

GRUPA MARE 

EDUCATOARE: PAVEL ANGHELINA 

GRĂDINIŢA: „SFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS” ZALĂU, SĂLAJ 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Cel mai frumos dar” 

DOMENII VIZATE: om şi societate, estetic şi creativ 

SCOP: formarea şi dezvoltarea personalităţii din punct de vedere emoţional şi creativ 

OBIECTIVE:  

 să redea comportamentul băiatului din povestei, respectând ordinea cronologică şi 
conţinutul de idei; 

 să realizeze o pictură reprezentând „Dar pentru mama”; 

 să adreseze întrebări în legătură cu conţinutul textului audiat 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea va începe cu aranjarea sălii de grupă şi a mobilierului, pregătirea 
materialelor necesare. Captarea atenţiei se va face cu ajutorul conversaţiei despre Ziua 
Internaţională a Femeii. Cum se sărbătoreşte în România această zi?  

Anunţarea temei şi a obiectivelor. Am să vă spun povestea unui băiat care şi-a arătat 
preţuirea faţă de mama sa într-un fel mai deosebit. Povestea se numeşte „Cel mai frumos 
dar”.  

Dirijarea învăţării. Se va expune povestea până în momentul când băieţelul acceptă 
ajutorul acuarelelor în realizarea darului pentru mama lui. Îi voi întreba dacă doresc şi ei să 
realizeze un dar pentru mama cu ajutorul acuarelelor. Ne vom deplasa la măsuţe şi vom 
trece la efectuarea lucrărilor. După terminarea lor, le vom lăsa să se usuce şi până atunci 
vom asculta continuarea poveştii. Picturile vor fi realizate pe tablouri din ghips.  

Fixarea şi evaluarea poveştii o vom realiza cu ajutorul metodei RAI, în care fiecare 
copil va avea ocazia să formuleze întrebări şi să răspundă la întrebările adresate de colegii lor 
în legătură cu textul audiat. În continuare voi adresa şi eu întrebări în legătură cu 
comportamentull băiatului faţă de mama sa.  După elucidarea întrebărilor, ne vom deplasa la 
locul unde au fost expuse picturile şi le vom aprecia. La finalul zilei, fiecare copil îşi va lua 
pictura şi o va dărui mamei.  
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PĂSĂROIU NANA-ROXANA   
TEMA ACTIVITĂȚII: Mama, cel mai dulce cuvânt!   

CLASA/GRUPA: mare B  

CADRU DIDACTIC: Păsăroiu Nana-Roxana   

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18, Iași 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

În ziua de 8 Martie 2019, preșcolarii grupei mari B „Prichindeii” au realizat lucrarea Plic cu 
flori pentru mama.  Întrucât săptămâna mărțișorului a adus bucuria primăverii, a căldurii, a 
florilor și reînvierea naturii după o iarnă friguroasă, împreună cu preșcolarii am stabilit o 
surpriză mamei de ziua ei. Motivația a venit din dragostea pentru cea care ne-a dat viață, ne 
îngrijește și alături de tata ne ajută să creștem , să devenim, să ne dezvoltăm. Pentru toată 
munca mamelor, un  gest ca acesta,  deși mic, însă  pe puterile noastre, este apreciat și de 
dorit pentru a dezvolta deprinderea de a prețui și complimenta mamele.  

Activitatea a debutat cu o conversație despre mama, despre ce ne place cel mai mult la ea, 
ce face mama pentru noi și cum ar fi lumea dacă nu ar fi mamele. Concluziile au fost 
unanime, întrucât fiecare  a concluzionat, într-o formă sau alta, că fără mame, nu ar mai 
exista viață pe pământ , iar fără dragostea lor, n-am cunoaște  ce înseamnă să iubești fără să 
primești.  

Le-am prezentat cadoul pe care am putea să îl realizăm pentru mamele noastre, iar 
preșcolarii au fost foarte încântați.  

Fiind grupa mare, ne pregătim de școală și avem deprinderea formată de a intui neasistați 
materialul, de a forma mulțimi și de  a denumi ce avem ca materiale disponibile, așadar 
activitatea de lipire, în cadrul  Domeniului Om și Societate, a continuat cu această etapă din 
lecție.  

Activitatea de lipire a fost o încântare. Au lucrat în echipă sau singuri, s-au sfătuit cam cum ar 
fi mai frumos să le aranjeze în plic, iar unii din ei au scris si numele mamei lor pe plic, 
destinatarul.  

Pe fundal relaxant cu muzică de primăvară, preșcolarii grupei mari au realizat lucrările și au 
așteptat cu drag să le ofere mamei: „Pentru tine, mamă dragă! O primăvară frumoasă! Te 
iubesc!”  

Ziua de 8 Martie simbolizează dragostea și respectul față de femei și mame, prețuirea și 
dragostea pentru cea care ne-a dat viață.  

Mama, cel mai dulce cuvânt! 
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PENU MARIANA CARMEN 
 

PROIECT TEMATIC 

TEMA ACTIVITĂȚII: DARURI  PENTRU  MAMA MEA 

CLASA:  PREGĂTITOARE 

CADRU DIDACTIC: PENU MARIANA CARMEN 

UNITATEA ȘCOLARĂ:  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL ULMENI, CĂLĂRAȘI 

SCOPUL: Educarea copiilor în vederea cunoașterii semnificației zilei, cultivarea respectului și 
prețuirii celei mai iubite femei, mama. 

OBIECTIVE:  

 Cunoașterea de către copii a semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii;  
 Cunoaşterea de către copii a datei când se sărbătoresc femeile din lumea întreagă; 
  Înţelegerea de către copii a rolului pe care îl are femeia în societate; 
  Înţelegerea de către copii a rolului mamei în familie. 

Pentru realizarea proiectului ”Daruri  pentru mama mea”, elevii clasei pregătitoare au 
desfășurat următoarele activități in perioada 28 februarie - 8 martie 2019:  

 Confecționare de mărțisoare 
 Realizarea coșulețelor pentru ziua mamei 
 Serbarea “Mama mea e o minune” 

Proiectul a început cu prezentarea lecturii “Legenda mărtișorului” , apoi cu 
confecționarea de mărțișoare din semințe sub formă de floare pe un suport din pânză de 
sac.  

Apoi, în următoarea activitate am purtat  discuții pe tema primăverii, a renașterii naturii 
precum și despre sărbătorirea zilei internaționale a femeii pe 8 Martie. Am învățat cântece 
dedicate mamei și fiecare elev a primit poezii, roluri în serbarea “Mama mea e o minune” , 
pe care am învățat să le recităm in perioada 1- 8 martie.  

În orele de Arte vizuale și abilități practice am realizat cu elevii coșulețe pentru mamele 
noastre din carton buretat și decorate cu foricele, fluturași, inimioare etc,   pe care apoi le-
am oferit acestora după prezentarea serbării în ziua de 8 Martie. În cosuleț am pus mesajul “ 
LA MULȚI ANI, MĂMICA MEA!” 
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PETER MARIANA-CLAUDIA 
TEMA ACTIVITĂȚII: „Mama este numai una!” 

GRUPA: Nivel I „Mămăruțele jucăușe” 

CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PREȘCOLAR PETER MARIANA-CLAUDIA 

UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 (ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.1) NUCET, BIHOR 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  
      Iubirea pentru mama este un sentiment nobil, unic, profund, pe care se cuvine să-l 
arătăm ființei celei mai dragi ori de câte ori avem ocazia. De 8 Martie, mama, merită cu 
prisosință atenția noastră pentru a trăi o zi specială, plină de emoție și vibrație, căci ea este 
aceea care face totul, fără a cere nimic în schimb. Este întotdeauna disponibilă și își pune 
întreaga energie în slujba binelui celorlalți.  
   Copiii, încă de la vârsta timpurie, poartă virtutea de a dărui bucurie, chiar dacă este vorba 
de obiecte simbolice făcute de mânuțele lor mici și gingașe sau de cuvinte simple. O 
felicitare lucrată cu migală, un cântec, o poezie reprezintă o răsplată de prețuire, reînnoită 
an de an.  

 Activitatea 1 (fotografii anexa 1) 
„Darul meu pentru mămica mea” - felicitare. Preșcolarii au realizat felicitarea în cadrul 
activităților practice și a constat în lipirea unei lalele cu tulpină și frunze și a unui fluturaș pe 
fața exterioară a colii suport. În interior, lângă o scurtă poezioară, au aplicat alăturat două 
inimioare, una pentru mama și una pentru ei. Floarea lalelei a fost realizată tridimensional în 
urma îndoirii și suprapunerii mai multor lalele de culoare și dimensiune identică. 
Originalitatea lucrărilor a constat în libertatea copiilor de a alege culoarea preferată a lalelei 
și a fluturașului. 

 Activitatea 2 
„Mami, tu ești cea mai frumoasă” - cântec. Copiii au învâțat un cântec deosebit, care le-a 
impresionat pe mămici până la lacrimi. 

 Activitatea 3 
„O, mamă! Azi e ziua ta!” - poezie (de Peiu Elena). Poezia aleasă (primele două strofe) a fost 
învățată repede de către cei mici și recitată expresiv datorită motivației puternice generată 
de iubirea sinceră și nesfârșită pentru mama. 
 

Bibliografie 

http://www.itsybitsy.ro/flori-din-hartie-colorata-cum-faci-lalele-3d/ 

http://www.cantecedecopii.com/mami-tu-esti-cea-mai-frumoasa/  

https://www.copilul.ro/poezii/poezii-de-8-martie-ziua-mamei/O-mama-Azi-e-ziua-ta-
2361.html  

 

 

http://www.itsybitsy.ro/flori-din-hartie-colorata-cum-faci-lalele-3d/
http://www.cantecedecopii.com/mami-tu-esti-cea-mai-frumoasa/
https://www.copilul.ro/poezii/poezii-de-8-martie-ziua-mamei/O-mama-Azi-e-ziua-ta-2361.html
https://www.copilul.ro/poezii/poezii-de-8-martie-ziua-mamei/O-mama-Azi-e-ziua-ta-2361.html
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

TEMA ACTIVITĂȚII: UN DAR PENTRU MAMA-atelier de floristică 
CLASA/GRUPA: I 
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PETRE CRISTINA 
 
CADRU DIDACTIC: PETRE CRISTINA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC PĂTÂRLAGELE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
   

ARGUMENT 
La începutul primăverii, când natura renaște, sărbătorim Ziua Internațională a Femeii, 

moment în care copiii trăiesc emoții intense. Sensibilitatea lor se manifestă în creaţii literare, 
creații plastice sau colaje. Prin cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii, cei mici, în semn de 
respect și mulțumire, îşi exprimă cele mai intime și puternice trăiri faţă de mamă și de 
sosirea primăverii. 

8 martie este o zi în care femeile sunt apreciate pentru realizările lor, fără a ţine cont 
de diferenţele naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice, este o ocazie 
pentru fiecare de a aduce bucurie şi a oferi simboluri de dragoste pentru cele mai îndrăgite 
persoane. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume fără de care întregul univers nu ar 
exista.  

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. 
  
SCOPUL: 

- Sensibilizarea şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de 
cea mai iubită fiinţă -,, MAMA’’ 

  
OBIECTIVE URMARITE: 

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

 
Noi ne-am propus să marcăm acest eveniment printr-o activitate care să îmbine cât 

mai armonios utilul cu plăcutul, realizând aranjamente florale, utilizând toate formele de  
activitate: jocul, învățarea, munca și  creația. 

Activitatea ”Un dar pentru mama mea” s-a desfășurat în sala de clasă având invitați 
preșcolarii de la GPN Pănătău. Am creat un cadru optim pentru buna desfășurare a acesteia.  

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

Preșcolarii și elevii clasei I, îndrumați și sprijiniți de cadrele didactice coordonatoare 
au lucrat cu plăcere, îngrijit, au participat activ și cu interes, realizând cele mai deosebite 
aranjamente florale pentru a le oferi în dar celor mai prețioase ființe. 

La final elevii au cântat cântece dedicate mamei. 
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PETRE DANIELA MARIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „GÂNDURI PENTRU MAMA”  
 
CLASA: a II -a C 
CADRU DIDACTIC: prof.înv.primar PETRE DANIELA MARIA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P.HAȘDEU” MUNICIPIUL CÂMPINA, 
JUDEȚUL PRAHOVA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
 SCOPUL ACTIVITĂȚII : 

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

 Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor  ; 

 Cultivarea sensibilității artistice a elevilor; 
 

     OBIECTIVE: 

 Să cunoască originile  Zilei Mamei ; 

 Să memoreze  și să recite expresiv poezii  despre mama; 

 Să realizeze desene sau colaje  prin care să oglindeasca chipul mamei sau aspecte 
legate de aceasta; 
 

 ACTIVITĂȚI: 

 Confecționare de felicitări și alte mici daruri  ce vor fi oferite mamelor, bunicilor, 
cadrelor didactice de 8 Martie;       

 Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, urmat de vizitarea expoziției cu 
lucrările realizate de elevi cu acest prilej . 

  - Montaj  de cantece despre mama interpretate de elevii calsei a II-a C; 

  - Poezii recitate de elevi. 

 - „Pentru lume ești o persoană oarecare, dar pentru mine, MAMA, tu reprezinți 
lumea!”-Rostirea de către fiecare elev  a unui gând/mesaj către mama. 
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IMAGINI DIN CADRUL ACTIVITĂȚILOR 
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PETRE VALERIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII:   PROIECT  EDUCAŢIONAL   ,,  E ziua ta, mămico !’’  
CLASELE: V-VIII 
CADRU DIDACTIC: PETRE VALERIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALA TALPA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
DATA DESFĂŞURĂRII : 8 martie 2019  

 SCOPUL PROIECTULUI : 

Dezvoltarea limbajului si in special a expresivitatii acestuia prin crearea/ recitarea poeziilor dedicate 

mamei ;  

Stimularea creativitatii si a potentialului artistic al elevilor  din clasele V-VIII ; 

Devoltarea sentimentelor de dragoste si pretuire pentru valorile nationale, mama fiind considerata  

una dintre acestea,  pentru ca: “Mama inalta sau ingenuncheaza natiunea, caci sufletul fiilor il da 

mama.” 

Cultivarea sensibilitatii artistice a elevilor; 

 GRUPURI TINTA : 

Elevii cls. a V-VIII-a 

Mamele  si bunicile  elevilor, cadrele didactice ale scolii; 

    OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Sa cunoasca originile  Zilei Mamei si s-o integreze in contextul celorlalte  Legende ale  primaverii ; 

Sa cunoasca maxime si cugetari despre mama create de-a lungul timpului; 

Sa memoreze, sa creeze  si sa recite expresiv poezii cu si despre mama; 

Sa compuna texte in versuri sau proza despre mama ; 

Sa –si arate pretuirea si cinstirea fata de mame, bunici, cadre didactice  printr-un moment artistic 

corespunzator maretiei evenimentului. 

 

TEMA  ACTIVITATII     

CONTINUTUL ACTIVITATII 

“Cresterea si fericirea neamului omenesc sta pe bratele mamelor” 
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Cunoasterea celor mai frumoase  maxime si cugetari despre mama, ca pretext pentru prezentarea  

proiectului, a obiectivelor  si termenelor de realizare a acestora,  a sarcinilor individuale si a 

bibliografiei necesare bunei desasurari a proiectului 

 “Martie, mamico, sarbatoare 

  Sarbatoarea ta si-a primaverii” 

Moment artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie, urmat de vizitarea expozitiei cu lucrarile realizate 

de elevi cu acest prilej si oferirea darului pregatit de fiecare copil si a Diplomei pentru cea mai bună 

mama(fiecarei mame 

 METODE DE EVALUARE: 

Portofoliul si concursul; 

Evaluarea se va realiza  pe parcursul derularii proiectului, prin chestionare si completarea unui jurnal 

de impresii; 

Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanti.            
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PINTEA ANDREEA 
 

Clasa a III-a A 

Liceul tehnologic „Octavian Goga” 

Localitatea Jibou 

Judetul Salaj 

Profesor pentru invatamantul primar: PINTEA ANDREEA 

 

 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

278 

 

PINTEA CRISTINA IRINA 
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 
LOCALITATEA: DRAGOMIREŞTI, MARAMUREŞ 
CADRU DIDACTIC: Prof. înv. primar PINTEA CRISTINA IRINA 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Ramă foto pentru mine și mama” – activitate comună: mamă-copil 
TIPUL ACTIVITĂȚII: integrată (AVAP, LLR, MM)  
DATA: 8 MARTIE 2019 
LOCUL DESFĂȘURĂRII:  sala de clasă 
CLASA: A III-A 
NUMĂR DE PARTICIPANȚI: 30 elevi 
DURATA ACTIVITĂȚII: o zi 
SCOP: Formarea capacitatii de a exprima sentimentele de afectiune  și exersarea 
deprinderilor si priceperilor formate in cadrul activitatilor practice si artitico-plastice. 
OBIECTIVE: 
- să participe activ la vizionarea filmuleţelor, ”Semnificația zilei de 8 Martie”  “Copilul meu la 
școală!”; 
- să intoneze cântece despre primăvară și Ziua mamei; 
- să recite poezii despre primăvară și Ziua mamei 
- să participe cu interes la crearea ramelor pentru poze 
- să decoreze ramele cu flori din hârtie confecționate de mame și copii; 
EVALUARE: analiza produselor finale ale activității. 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
 Ziua a început cu descoperirea unor  cutii cu surprize pe banca fiecărui elev, în care se 
aflau materialele necesare desfăşurării activităţilor din ziua respectivă, și programul zilei.
 Mai întâi am vizionat un filmuleţ despre  ”Semnificația zilei de 8 Martie” în timpul 
căruia elevii au fost invitaţi să adreseze întrebări şi să-şi expună părerile personale.  

În așteptarea mămicilor am pregătit toate materialele. 
Mai întâi mămicile au luat parte la un program artistic dedicat lor, apoi au vizionat 

filmulețul cu ipostaze amuzante avându-i ca protagoniști pe copiii lor, la școală. 
 Din materialele primite au confecţionat și decorat o ramă foto din polistiren.  

După finalizarea lucrărilor, mămicile și copiii au fost fotografiați împreună și fiecare 
elev a dăruit mămicii sale câte o floare la care era atașată o bomboană de ciocolată. 
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POPA ADINA- MARIA  
TEMA ACTIVITĂȚII:  “FĂRĂ MAMĂ NU SE POATE IUBI.” (Hermann Hesse) 
CLASA: a II- a C 
CADRU DIDACTIC: POPA ADINA- MARIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Proiectul a reprezentat un motiv de bucurie pentru elevi şi mamele acestora. Ca activitate de 
dezvoltare a imaginaţiei şi a abilităţilor practice, acesta  s-a derulat în perioada 19 februarie- 
7 martie 2019, timp necesar pentru a realiza obiectele propuse spre a le dărui mamei. 

 Scopul proiectului: 
Prin ceea ce au intreprins, participanţii au dorit să- i demonstreze mamei că o preţuiesc 

şi o iubesc, că sunt demni de dragostea ei, nu numai prin realizarea unor produse handmade 
ci şi prin rememorarea şi imortalizarea pe hârtie (în carte) a unora dintre cele mai încărcate 
de emoţie momente din viaţa lor de mamă- copil. 

 Obiectivele: 
În cadrul acţiunilor planificate s- a urmărit valorificarea potenţialului artistic şi creativ 

al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-plastice, practice şi literare, dezvoltarea 
abilităților de comunicare şi implicarea activă în rezolvarea sarcinilor. 

 Proiectarea: 
Ţinând cont de scop și obiective,  s- a proiectat activitatea precizându-se rezultatele 

aşteptate (realizarea unor creaţii valoroase ), resursele materiale necesare (cartoane 
colorate, foarfece, lipici, rame pentru fotografii, pensule, carioci, creioane colorate, culori 
acrilice şi alte produse de papetărie) şi resursele de timp ( cele 13 zile). 

 Etapele derulării proiectului: 
1. Toate cele trei obiecte au fost confecţionate pe parcursul orelor de arte vizuale şi 

abilităţi practice: tabloul  pictat pe sticlă, felicitarea, lucrările origami din cartea pentru 
mama şi asamblarea paginilor acesteia. 

2. În cadrul disciplinei comunicare în limba româna, elevii au scris mesajele de felicitare 
şi au redactat scurte povestioare ale căror eroi sunt ei şi mamele. 

 Organizarea: 
Deoarece tabloul şi cartea nu au putut fi realizate în câte o singură oră, elevii au fost puşi 

în situaţia de a- şi gestiona eficient timpul la dispoziţie. Până în penultima zi a proiectului (5 
martie), tabloul şi felicitarea au fost finalizate, iar cartea asamblată, creaţiile origami lipite pe 
paginile rezervate, rămânând ca în ultima zi să se completeze cu mesajul destinat mamei şi 
povestioara la care au lucrat  între timp.  

 Monitorizarea: 
Pe parcursul activității, s-a urmărit respectarea etapelor de realizare a celor propuse, 

existenţa materialelor necesare, executarea unor lucrări corecte şi aspectuase, încadrarea în 
termene, filmarea celor mai plăcute şi relevante momente. 

 Evaluarea:  
S-au expus tablourile şi felicitările şi s-au  făcut aprecieri asupra calităţii lor artistice. Mai 

mulţi doritori au citit  din amintirile cuprinse în „Cărticică pentru mama mea”. A urmat 
fotografierea produselor şi autorilor în vederea postării acestor aspecte şi a filmuleţelor din 
zilele anterioare  pe grupul- facebook  al clasei, în Ziua de 8 Martie, când a fost programată şi  
oferirea cadourilor.   
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POPA ELENA-ALINA 
 
Tema activității : “Mama, cel dintâi cuvânt !” 
Cadru didactic :  Inst.Popa Elena-Alina – Clasa a III-a C 
Unitatea școlară : Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”,București 
Desfășurarea activității : 
 

Argument : 
     Este luna martie.Suflarea caldă a primăverii trezește la viață întreaga natură.Tânăra 
Crăiasă a Florilor împrăștie în jur miresme suave de ghiocei și toporași. Vântul domol, parcă 
aduce cu el un amestec de arome, culori și sentimente – Ziua Mamei – un prilej de bucurie 
pentru cei mici. 
Fluturii și albinele se ascund printre ”alb-rozul parfumat al florilor  de măr”, ca într-un joc 
de culori. De la un joc a pornit și activitatea noastră…un joc de rol : ”De vorbă cu 
primăvara”…și ne-am dus cu ”vorba” până la ”cel dintâi cuvânt – Mama”! 
    Obiective : 

 Cunoașterea schimbărilor apărute în natură. 
 Cunoașterea și păstrarea semnificației ”Mărțișorului și Zilei dedicate Mamei”. 
 Stimularea capacității creatoare a elevilor  

 
      În cadrul acesui proiect ,ne-am propus să organizăm activități variate (limbă  și 
comunicare, observarea naturii, colaj, pictură). 
Am pornit de la un joc de rol...”De vorbă cu primăvara”...Elevii și-au imaginat un dialog cu 
primăvara pornind de la întrebările: Ce i-ai spune?...Ce ai întreba-o?...Ce informații ți-ar 
putea transmite? 
      Copiii au realizat dialoguri creative, folosind expresii deosebite. Astfel ne-am amintit de 
expresiile deosebite din poezia ”Pentru tine,primăvară!” de Otilia Cazimir și am făcut 
asemănări cu expresii din poezia ”Cea mai scumpă” de Nichita Stănescu,poezia ”Mamei” 
sau din legendele citite la ora de lectură : „Legenda ghiocelului” și „Legenda mărțișorului”. 
Observând interesul copiilor pentru această activitate...le-am solicitat și mai mult 
imaginația creatoare. Cerințele au fost de a exprima un sentiment produs de una dintre 
lecturi și de a realiza un desen care să redea un gând,o trăire, un sentiment în legătură cu 
ceea  ce au citit. 
       A doua parte a activității s-a desfășurat în natură; împreună am mers în parcul  din 
apropierea școlii. Copiii au observat schimbările survenite în natură, au admirat 
ghioceii,toporașii, zambilele,narcisele, pregătind astfel următoarea parte a activității( – 
pentru care copiii au avut un interes deosebit). Astfel  au realizat daruri pentru mama : 
sacoșe – pictate manual, mărțișoare, au  dat culoare unor figurine realizate din ipsos. 
      Activitățile din cadrul  proiectului s-au desfășurat cu mult entuziasm, cei mici 
participând cu interes și bucurându-se de aprecierile primite.  
 
                                                   ” Daruri pentru mama...” – clasa a III-a C 
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PUPU VIOLETA 
CLASA : a III- a B 
CADRU DIDACTIC: Prof. Înv. Primar Pupu Violeta 
UNITATEA ȘCOLARĂ : Școala Gimnaziala Nr. 16 Galați 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII : 
- Convorbiri tematice despre importanța Zilei Internaționale a Femeii; 
- Activitate integratoare despre bogăția de culori a primăverii; 
- Realizarea lucrărilor cu ajutorul tehnicilor studiate. 
SCOPUL: 

 Cultivarea atitudinii de atașament și admirație față de mamă; 

 Formarea priceperilor și deprinderilor practice; 

 Formarea gustului estetic; 

 Cultivarea sensibilității artistice a elevilor. 
COMPETENȚE SPECIFICE: Arte vizuale și abilități practice 
- Sesizarea diferenței dintre informația transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic; 
- Realizarea lucrărilor estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. 
OBIECTIVE: 

 promovarea, cunoașterea și păstrarea semnificației Zilei Internaționale a Femeii; 

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

 formarea capacității de a integra frumosul și în viața personală; 

 stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor; 

 cultivarea dragostei pentru ființa cea mai iubită, mama. 
EVALUARE: 
Expoziție în cadrul ISJ Galați. 
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 RĂDULESCU POMPILIA 
PROIECT EDUCAȚIONAL: 

                                               SCUMPĂ MAMĂ,TE IUBESC! 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:RĂDULESCU POMPILIA 

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

 
         Elevii claselor :pregatitoare,I 
         DURATA:4 Martie 2019-8 Martie 2019 
 
         OBIECTIVE 

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

 Stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor; 
 Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi 

păstrători ai  semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 
 

  RESURSE  UMANE: 
 Elevii invatamantului primar ai Scolii Gimnaziale Bogdana; 
 Invatatoarele Scolii Gimnaziale  Bogdana; 
 Parinti; 

                                                                                                                                                         
RESURSE  MATERIALE: 

 Mijloace audio-vizuale 
 Poezii cu tema “8  Martie” 
 Aparat foto,costume,carton colorat,martisoare,flori 
 Diplome 

ACTIVITATI DESFASURATE: 
 Martisor din suflet de copil-expozitie de martisoare si felicitari 
 Micii actori-program artistic 
 Mama,fiinta cea  mai minunata!-activitati comune  mame,copii 

 
EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

  Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
 Expozitie cu felicitari de 8 martie.   



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

287 

 

 Realizarea produsului finit al proiectului:album in format electronic cu realizarea 
activitatii desfasurate.   
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ROTARU ANTONETA –FLORENȚA 
 

“Mama a fost prima mea întâlnire 
cu un înger.”  
 (    Neale Donald Walsch) 
 

TEMA  ACTIVITĂȚII:    „MAMA –iubire nesfârșită” 
CADRU DIDACTIC:     ROTARU ANTONETA –FLORENȚA  
UNITATEA ȘCOLARĂ:     LICEUL DE ARTE „ IONEL PERLEA”  SLOBOZIA  /  IALOMIȚA 
ARGUMENT: 
            Însăși viața depinde de voința unei singure femei: mama. Datorită ei deschidem ochii 
spre lume și soare. Ea este asociată cu caldură și siguranță. Mama este cea care ne face 
oameni, așezând temelia caracterului nostru. 
             Am dorit să evidenţiez, încă o dată, importanţa și frumuseţea pe care o adeverește 
acest cuvânt „MAMA”. 
SCOPUL : 
            Stimularea creativităţii  și   a expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi aplicaţii 
cu materiale  diverse, cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Martie și a  zilei de 8 Martie . 
OBIECTIVE: 

 Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor; 

 Valorificarea experienţei pozitive  a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de 
creaţie;                          

 Organizarea unei expoziţii cu prilejul zilei  de 8 Martie și a  Zilei Liceului 
GRUP ŢINTĂ: 27 de elevi,învățătoarea clasei.  
RESURSE:  Umane:elevi, cadre didactice, părinţi. 
Temporale:  7 martie 2019  -   2   ore; 
REZULTATE :   

 Redarea, prin tehnici de lucru diferite, a frumuseţii chipului mamei; 
 Participarea activă şi cu interes a elevilor la activitate; 
 Realizarea expoziţiei „MAMA –iubire nesfârșită” 

 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

 Elevii au fost  împărțiți în două echipe  ,unii au realizat creații plastice iar ceilalți, 
aplicații cu  diverse materiale( felicitări, mărțișoare) .   
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ROZUCA  OSTAFICIUC 
 
TEMA  ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA: a III-a 
CADRU  DIDACTIC: ROZUCA  OSTAFICIUC 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STROIEȘTI 
 
 
 
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 
    ARGUMENT: 
“ Avem o singură mamă şi o singură viaţӑ. Nu aştepta până mâine să-i spui mamei că o 
iubeşti!” 
„Nu cărţile cresc oameni, ci mamele.” 
                                                               August Strindberg 
 
          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 încep să ne mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se 
sărbӑtoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă 
fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista.  
         Proiectul educaţional ,,MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT’’, se va desfăşura în perioada 4- 8 
martie şi urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre 
noi, a copiilor, faţă de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti 
,,MAMA’’. 
 
SCOPUL 
 

Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor 
artistico-plastice şi practice, stimularea curiozitӑţii şi interesului copiilor pentru manifestӑrile 
ce se desfӑşoarӑ cu aceastӑ ocazie 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

 Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Internaţionale a Femeii 

 Ȋnţelegerea maximelor şi a cugetӑrilor despre mamӑ create de-a lungul 
 timpului 
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 Compunerea textelor în versuri sau prozӑ despre şi pentru fiinţa care ţi-a dat 
 viatӑ  

 Memorarea, crearea şi recitarea expresivӑ a poeziilor despre mamӑ 

 Ȋnvӑţarea şi interpretarea cântecelor închinate mamei 

 Realizarea de desene sau colaje care sӑ oglindeasca chipul mamei sau 
 aspecte legate de aceasta  

 Confecţionarea de felicitări şi cadouri pentru cea ma scumpӑ fiinţӑ de pe lume 

 Realizarea momentului artistic corespunzӑtor mӑreţiei evenimentului prin care 
 sӑ-şi arate preţuirea şi cinstirea faţӑ de mame, bunici, cadre didactice   

 Organizarea unei expoziţii omagiale cu felicitӑrile şi cadourile confecţionate 
 pentru cele mai dragi fiinţe 
 
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI 
 

☺ Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei şi 
 cu citate despre aceasta 

☺ Citirea şi interpretarea celor mai frumoase maxime şi cugetӑri despre 
 mamӑ 

☺ Sarcini distractive pentru spargerea gheţii 

☺ Chestionare comune cu exerciţii de cunoaştere  mame–copii 

☺ Crearea unor texte în versuri sau prozӑ inspirate de cea mai dragӑ fiinţӑ 
 de pe pӑmânt, mama 

☺ Diamantul mamelor (metoda cvintetului) 

☺ Floarea iubirii mame-copii 

☺ Învăţarea unor cântece închinate zilei de 8 Martie 

☺ Confecţionarea de felicitări şi cadouri pentru mame 

☺ Realizarea unei expoziţii cu felicitӑrile confecţionate 

☺ Prezentarea unui program artistic închinat marelui eveniment sӑrbӑtorit 

☺ Oferirea de diplome elevilor participanţi şi implicaţi în activitate 
 
RESURSE 
          
         UMANE: cadru didactic, elevii clasei a III-a, pӑrinţi şi bunici 
          TEMPORALE: 1 sӑptӑmânӑ    
          MATERIALE: aparat foto, hârtie şi carton colorat, lipici, foarfece, perforatoare, 
computer, fişe cu poezii, fişe cu cântecele 
 
 
PRODUSUL FINAL 
 
       Expoziţia cu felicitӑrile confecţionate de  elevi 
        Momentul artistic omagial dedicat zilei de 8 Martie 
        Diplome acordate mamelor 
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REZULTATE SCONTATE 
 

 Participarea tuturor elevilor la activitate 
 Formarea și dezvoltarea capacității creatoare a elevilor 
 Dezvoltarea capacitații de memorare și interpretare 
 Dezvoltarea unui spirit competitiv, precum și a simțului critic al elevilor 

 
EVALUAREA PROIECTULUI 
 

        Evaluarea se va realiza pe parcursul derulӑrii proiectului prin chestionare şi 
completarea unui jurnal de impresii 
        Expoziţie de lucrӑri 
        Diplome de participare tuturor elevilor implicaţi           
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SCÎNTEI MANUELA 
 

FIȘA  PROIECTULUI 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: MĂRȚIȘOARE PENTRU MAMA 
CLASA A III-A B 
CADRU DIDACTIC: PROF. SCÎNTEI MANUELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

- se discută despre cea mai dragă ființă de pe lume, mama (fiecare elev își descrie în 
câteva minute mama); 

- se anunță tema activității;  
- se prezintă materialele și tehnica de lucru care poate fi folosită de către elevi; 
- se stabilesc criteriile după care vor fi selectate cele mai reușite lucrări; 
- în încheierea activității se fac aprecieri cu privire la activitatea desfășurată de către 

elevi și se va cânta un cântec pentru mama. 
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SCRĂDEANU  EMILIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: PROGRAM ARTISTIC,,MAMA,CEL  DINTÂI  CUVÂNT”  
CLASA/GRUPA: CLASA  PREGĂTITOARE B 
CADRU DIDACTIC: SCRĂDEANU  EMILIA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA”PETROŞANI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
      
         Ziua de 8 Martie este una dintre  cele mai îndrăgite  sărbători şi este aşteptată cu 
nerăbdare atât de copii, cât şi de părinţi şi cadre  didactice. 
Am  decis împreună  cu  micuţii  mei  elevi să  pregătim pentru  mămici şi  bunici o  felicitare 
frumoasă, poezii, câteva  cântece potrivite acestui eveniment şi două dansuri  populare.  
         Cu  două  săptămâni în urmă, am ales poeziile şi cântecele. Daria şi Rebeca au  selectat 
melodiile populare pe care le vor cânta şi pe care vom pregăti dansurile populare. Orele de 
muzică le-am dedicate  repetiţiilor. 

Elevilor  mei  le-a plăcut  foarte  mult modelul de felicitare primit de la JUNIOR 
SMART şi  le-au colorat cu  multă plăcere la orele de arte  vizuale şi  abilităţi  practice. 

În ziua de 1 Martie, elevii  mei au  dăruit mămicilor câte un mărţişor, dar şi invitaţia 
pentru  ziua  de 8 Martie. 

Am  împodobit sala  de clasă cu multe baloane  colorate. Ziua  mult aşteptată, a sosit. 
Cu multă emoţie, invitatele noastre au urmărit programul artistic pregătit cu atâta dragoste 
pentru dumnealor. 

La finalul activităţii, elevii  au primit diplomele şi medaliile de la JUNIOR SMART şi am 
făcut foarte multe poze. Aşteptăm cu nerăbdare  următorul eveniment. 

CLASA  PREGĂTITOARE B   
          ASAN  RADU                                                    ROŞCA ANTONIA 

IUREA MARIA                                                  NEGOI REBECA 
BARNA  MYRUNA                                            PĂRĂU  CARLA  ELENA 
BĂSĂRABĂ   NICHOLAS                                  PĂTLĂGICĂ  CONSTANTIN  BIRTON  GABRIEL 
ANDREI                                                             POPA   ELENA CAMELIA 
COFARU  RAISA  ŞTEFANIA                            POSTOLACHE  TIMEEA 
DARABANĂ  DARIA                                          STEPAN LUCA 
DOROFTE  RAREŞ                                            TODERIŢĂ  ELISA 
DURBAC  NICHOLAS                                        TUTUNARU  SOFIA 
NEGOE  MIHAI  RAREŞ 
MARC  DAVID 
MATEI  MAYA 
LICĂU ANTONIA 
EDELHAUSER  NICHOLAS 
GALL  BECUŞ  BOGDAN 
GHINIA  SORANA 
GROSU  ANDREEA 
ILOIU  BEATRICE 
IUGA ALEXIA 
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SÎMPĂLEAN ANA MIRELA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: Flori pentru mama 
CLASA: a II-a, B 
CADRU DIDACTIC: Sîmpălean Ana Mirela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Iernut 
Aria curriculară: Arte și Tehnologii 
Discipline integrate: Comunicare in limba română, Arte vizuale și Muzica 
Tipul de activitate: Formare de priceperi și deprinderi  
Resurse de timp: 45 min + 45 min 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
     Lecția începe printr-o discuție legată de anotimpul primăvara și sărbătorile pe care le 
aduce acesta. Elevii sunt solicitați să găsească  însușiri ale mamei. Însușirile sunt scrise pe 
tablă de către copii sub forma unei flori. 
     Sentimentele de recunoștință resimțite față de mamă, îi vor motiva pe copii  să  
pregătească, de 8 Martie, un cadou pentru mama, cea mai de preț ființă din viața noastră. 
     Învățătoarea anunță tema lecției: Flori pentru mama . Elevii observă și denumesc 
materialele cu care vor lucra : coli albe de hârtie cu contur dat de ghiocei, creioane colorate, 
coli colorate cu contur dat de flori, șnur de mărțișor, foarfecă și lipici. 
     Urmează explicarea modului de lucru și demonstrarea acestuia în fața elevilor.  
     Mai întâi elevii colorează ghioceii, respectând culorile verde pentru frunze și alb pentru 
floare. Apoi ei decupează ghioceii după contur obținând un buchet . Acest lucru presupune 
multă atenție și migală din partea elevului care trebuie să mânuiască cu precizie foarfeca pe 
conturul tulpinii, al frunzelor și al florii. Dăscălița corectează și îndrumă  elevii de câte ori 
este nevoie și încurajează colaborarea și comunicarea între elevi . 
     După finalizarea lucrărilor, acestea sunt expuse pe o placă de polistiren în fața clasei 
pentru a putea fi văzute de către toți elevii. 
     În a doua parte a lecției, învățătoarea le explică și le demonstrează copiilor modalitatea de 
realizare a mărțișorului- Floare . 
    Elevii colorează după preferință prima floare apoi o decupează după contur. Se decupează 
apoi a doua floare pe care va fi lipită, în centrul ei, prima floare. După uscarea lipiciului se vor 
ridica  ușor petalele florii de deasupra. La final, învățătoarea prinde, cu capsatorul, șnurul de 
mărțișor. 
    Elevii sunt apreciați atât verbal, cât și prin acordarea de calificative,  pentru munca depusă 
și pentru lucrările obținute.  
    Lecția se încheie prin intonarea unui cântec dedicat mamei,  Azi, de ziua ta :  
 Azi, de ziua ta,                   Ești tot ce am mai scump, 
 O zi deosebită.                    Nimic să nu ne despartă, 
 Inima ți-o voi da,                  Te voi iubi o viață întreagă, 
 Măicuța mea iubită.             Măicuța mea dragă, / Măicuța mea scumpă și dragă ! 
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STAN LIDIA 
PROIECT DE ACTIVITATE 
                                                                                            Școala Gimnazială- Vasile Alecsandri 
                                                                                            Grădinița cu P.N.nr.58- Brăila 
                                                                                             Prof. înv. preșc. Stan Lidia 
Tema anuală – CU CE SI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 
Proiect tematic – Mamă, te iubesc! 
Subtema –E ziua ta, măicuța mea! 
Categoria de activități – Domeniul om și societate 
Denumirea activității – Activitate practică – confecționare 
Tema activității – Coșuleț cu flori pentru mama 
Material – farfurii din carton, foarfece, pastă de lipit, hârtie colorată,  
Obiective – să realizeze lucrări estetice, cu drag, pentru mame 

- Să decupeze după contur mijlocul coșulețului, florile, frunzele 
- Să realizeze prin combinarea a două elemente din hârtie , florile 
- Să lipească pe ambele părți ale coșulețului florile și frunzele 
- Să păstreze acuratețea în zona de lucru 

Defășurarea activității - Printr-o conversație scurtă despre semnificația zilei de 8 Martie, am 
prezentat copiilor materialele pregătite pentru realizarea temei, cum vor proceda decupând 
și lipind elementele decupate. Se prezintă copiilor un coșulet finalizat, oferit ca model. Se dă 
startul de începere al activității, se urmăresc copiii pentru a interveni când este nevoie. 
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 
le înmâneze aceste coșulețe mămicilor când vor organiza un scurt moment artistic și când cu 
emoții le vor putea oferi în dar. 
Copiii premiați – Dragomir Rebeca – I 

- Turea Giada – II 
- Costin Eduard – III 
- Ciupitu David - Mentiune 
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STOIAN AURELIA 
 
PROIECT    EDUCAŢIONAL     

   
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: 

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

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

                                              
DURATA  PROIECTULUI:  2-9 martie 2019 
RESURSE: 
a) umane:     Cadre  didactice,Elevi  , Parinți ; 
b) de  timp:   1 săptamână           
                                                                         
MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, carton colorat,  mărţişoare, flori.fise 
Evaluarea activităţii: 

 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
           Expozitie cu felicitari de 8 martie - poezii dedicate mamei;     
     “Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 

                                  August Strindberg 
DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

   1 ,,Mărţişor din suflet de copil” - expoziţie de 
mărţişoare şi felicitări; 
Mama, cea mai minunată fiinţă!-Activitate 
comună mame-copii(anexa 1) 

holurile 
şcolii 

Sala de 
clasa 

 
    7 Martie 2019 
 
 

Responsabil : 
PROF. inv. primar  STOIAN AURELIA 

MAMA,SCUMPA MAMA! 
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Școala Gimnazială Șelaru 
 
 

 

       

1. „Diagrama Venn Euler” (adaptată)-se completează inimile cu preferinţele fiecăruia, iar dacă una din 

preferinţe se consideră a fi comună o vor scrie la întrepătrunderea inimilor. 

Exerciţiu de cunoaştere 

                                                                                           
                                                                                      Copilul                                       Mama   
 

 

Numele _____________ 

 

 

 Mâncarea preferată 

 Povestea preferata 

 Culoarea preferată 

 Anotimpul preferat 

 

              

         

 

 

 

„Diagrama Venn Euler” (adaptată)-se completează inimile cu preferinţele fiecăruia, iar dacă una din 

preferinţe se consideră a fi comună o vor scrie la întrepătrunderea inimilor. 

 

 

Exerciţiu de cunoaştere 

 

Numele _____________ 

 

 

 Mâncarea preferată 

 Culoarea preferată 

 Povestea preferata 

 Anotimpul preferat                                Copilul                                       Mama   
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STRATONIE ANDREEA 
 

MAMA , CEL DINTÂI CUVÂNT 
( 8martie 2019) 

 
       Mama – cel dintai cuvant, cel mai dulce zambet, cel mai sincer suflet, cel din urma vis. 
Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mandra floare, cea mai scumpa carte.Ziua 
Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorinţei 
femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însă, de-a lungul timpului, s-a 
transformat într-un prilej de sărbătorire a feminităţii. 

Numele meu este Stratonie Andreea , cadru didactic la Liceul Teoretic ” David Voniga 
” , în comuna Giroc , județul Timiș , anul acesta având clasa pregătitoare sau mai bine spus 
clasa minionilor , căci aceasta este mascota ce ne repezintă clasa și alintul elevilor mei . Anul 
acesta de 8 martie , am hotărât împreunî cu tăticii să le pregătim o surpiză mamelor și 
bunicilor noastre iubite confecținând o genuță din carton colorat și acesorizată dupa stilul și 
placul fiecăreia . Munca prestată pentru supriza mămicilor a fost în echipa ” tată – copil ” , 
fiecare a muncit pentru o parte a genții , fie a colorat , fie a decupat , fie a lipit , fie a vorbit . 
Din punctul mue de vedere este o activitate diferită față de ceea ce facem normal la clasa , 
unde noi cadrele didactice lucrăm cu 25 de copii si fiecare lucreaza cum știe si cum poate . 
Dar anul acesta am ales sa fac ceva diferit , care spre surpinderea mea a funcționat , tăticii și 
copii s-au descurcat extraordinar , au muncit cot la cot cu copii lor si ne-am distrat copios . 

În prezent ,  o zi a bucuriei pentru toate femeile, care primesc flori şi diferite cadouri, 
sărbătoarea de 8 Martie a fost percepută mult timp drept un moment în care erau afirmate 
drepturile sociale şi politice ale femeilor, precum şi progresele făcute în ceea ce le priveşte. 
Ziua Femeii nu a fost întotdeauna pe data de 8 martie. Puțini oameni știu că Ziua mamei se 
serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama 
tuturor zeilor. Sărbătoarea datează din timpul legendelor despre zeii Olimpului, când grecii 
au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria 
desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie. Legenda zeiţei Cybele a fost preluată şi în mitologia 
romană, iar cultul ei prin urmare sărbătorit în calendarul roman. 

Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată Duminica mamei, serbată în a 
patra duminică de la începerea Postului Paștelui. Cu această ocazie, oamenii aveau o zi 
liberă, se făceau vizite, iar mamele primeau prăjituri. Acest obicei a primit numele „mersul la 
colindatul mamei“ şi în acea zi fiecare mamă din Regat primea o prăjitură tradiţională, apoi 
mamele le dădeau copiilor binecuvântarea. 

 
 
 

 

http://referate.wyz.ro/
http://referate.wyz.ro/
http://referate.wyz.ro/
http://referate.wyz.ro/
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STREZOIU ANDREEA ANA-MARIA 

MOLDOVEANU FLORINA-VIOLETA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL DINTAI CUVANT 
CLASA/GRUPA: PREGĂTITOARE  C STEP BY STEP 
CADRE DIDACTICE: STREZOIU ANDREEA ANA-MARIA/ MOLDOVEANU FLORINA-VIOLETA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
ARGUMENT 

 A sosit luna martie, prima lună a primăverii. În țara noastră, 1 martie este ziua 
mărțișorului, simbolul primăverii. 8 MARTIE este ziua internațională a femeii. Deci avem 
motive să celebrăm renașterea naturii și pe cea care ne-a dat viață.  
SCOP: -dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de mama; 

      -îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la primăvară, mărțișor și ziua femeii; 
     -stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin lucrări practice. 

OBIECTIVE: - să enumere schimbările petrecute în natură primăvara; 
           - să cunoască semnificația zilei de 1 martie și a mărțișorului; 
           - să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în lucrări practice a temei; 
           -să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

Grup ţintă: elevii clasei PREGĂTITOARE C de la LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA"  SLOBOZIA 
(33 de elevi) 
 Locul desfăşurării: sala de clasă  
Perioada de desfăşurare: 1-8 martie 2019 
 Discipline implicate în proiect:  
1. Comunicare în  limba română  
2. Arte vizuale şi abilităţi practice 
 3. Muzică şi mişcare  
ACTIVITĂȚI PROGRAMATE: 
 MĂRȚIȘORUL -semnificația mărțișorului –Legenda mărțișorului -confecționarea de 
mărțișoare ; 
PRIMĂVARA -discuție despre schimbările care se petrec în natură primăvara –Buchet de flori 
pentru mama  
CÂNTECE DEDICATE MAMEI-audiție muzicală ; 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII -discuție despre însemnătatea zilei femeii – 
"MAMA-FIINȚA CEA MAI DRAGĂ " 
– CITIRE Memorizare poezia ,,Mama" de G.B. Arădeanu/Colorarea literelor învățate 
- SCRIERE-Felicitare brioșă  pentru ziua mamei-Scrierea unui mesaj scurt 
-ARTE- Buchet de flori pentru mama 
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STRÎMBEANU AURELIA 
PROIECT DIDACTIC 

 
 
PROPUNĂTOR: Prof. înv. preșcolar STRÎMBEANU AURELIA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN 
NIVELUL II 
TEMA ZILEI: „Mărțișoare mărțișoare!” 
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi 
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică 
FORMA DE REALIZARE: frontală, pe grupuri 
SCOPUL: consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
- Să efectueze mişcări ai muşchilor mici ai mâinii; 
- Să aleagă o variantă a mărţişorului; 
- Să manifeste interes pentru aspectul estetic al lucrării. 

METODE ȘI PROCEDEE:  conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul, munca 
independentă. 
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:  material textil, paste în formă de inimioare, hârtie glasată, 
carton, paiete, lipici, șnur; 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  
     Programa activității instructiv-educative în grădinița de copii, 2005, București 
     Metodica predării activităților practice în grădinița de copii  
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  
 

Se va face sub forma de surpriză. Primăvara a adus în clasă un 
mărţişor mare cât inima copiilor. 

Expunere 
Conversaţia 

3. Anunţarea 
temei  

Copiii vor fi anunţaţi că vor confecţiona mărţişoare pentru mame, 
fetiţe , bunicuţe. 

Expunerea 

4.Explicarea şi 
demonstrarea  

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

Explicaţia 
Demonstraţi
a 

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 
independent
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Voi trece printre măsuţe dând explicaţii celor care nu au înţeles şi 
ajutând pe cei care întâmpină greutăţi. 

a 

6. Analiza 
lucrărilor 

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

7 Încheierea 
activităţii 

Se fac aprecieri cu privire la participarea copiilor la lecţie şi se va 
desfăşura jocul “Cursa mărţişoarelor” 

Aprecierea 
verbală 
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STURZA LUMINIŢA
 
TEMA : MAMA 
CLASA:  a IV-a A 
CADRU DIDACTIC: Sturza Luminiţa 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.197, Bucureşti 
SCOPUL PROIECTULUI : 

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

 Stimularea creativității și a potențialului artistic al elevilor din clasa a IV-a; 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale, mama 
fiind considerată una dintre acestea;  

 Cultivarea sensibilițătii artistice a elevilor;  

 Dezvoltarea inteligenţelor lingvistice, spaţiale, chinestezice, interpersonale. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

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

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

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

ATELIERE: 
Atelierul scriitorilor - Mama in creaţiile literare ale elevilor ; 
Atelierul artistilor - Felicitări, mărţişoare si flori (zambile) pentru mama 
                            - Chipul mamei                   
GRUPURI ȚINTĂ : Elevii cls. a IV-a A 
LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de clasă  
PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 1 martie - 8 martie 2019,  
MATERIALE: hârtie glasată, hârtie creponată, cartoane, beţe frigărui, foarfecă, acuarele, 
lipici, ştanţe, nasturi in formă de trifoi, gărgăriţe din lemn. 
METODE DE EVALUARE:  
Turul galeriei, expoziţie de lucrări, diplome  
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ȘIMONCA ANCA MARIANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMA, CEL MAI SCUMP CUVÂNT  
CLASA/GRUPA: VII B 
CADRU DIDACTIC: ȘIMONCA ANCA MARIANA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 ,,MĂMICO, TE IUBESC,,                                                                 
MOTTO: 
 Cea mai frumoasă vorbă-n lume  / Cel mai iubit, mai dulce nume / E mama 
 Sub soare nu-i nici un cuvânt / Atât de drag şi atât de sfânt/ Ca mama. 
Domeniul  Limbă şi comunicare: 
• să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea; 
• să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles; 
• să recunoască cuvinte simple în contexte familiare; 
• să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte,înţelegând caracteristicile 
expresive şi estetice ale acestuia; 
Domeniu estetic şi creativ: 
• să intoneze cântece pentru copii; 
• să redea teme plastice specifice desenului/picturii; 
Durata: O zi  (Vineri 8 Martie 2019) 
Locul de desfăşurare: sala de clasă, Școala Gimnazială Mircea Eliade, Satu Mare                                                             
Grupul ţintă: 

 Copiii din clasa VII B        ,     Mamele copiilor  
Coordonator de proiect:  prof. Șimonca Anca Mariana 
  ACTIVITĂȚI  : Cunoașterea celor mai frumoase  maxime și cugetări despre mama, ca pretext 
pentru prezentarea  proiectului, a obiectivelor  si termenelor de realizare a acestora,  a 
sarcinilor individuale si a bibliografiei necesare bunei desfășurări a proiectului. 
Cunoașterea istoricului Zilei Mamei si a calendarului obiceiurilor lunii martie. 
Crearea unor texte in versuri sau proza inspirate de cea mai draga ființa de pe pământ, 
mama,pe fond muzical (cu selecția celor mai frumoase cântece despre mama.) 
Confecționare de felicitări si alte mici daruri cu materiale strânse din natura ce vor fi oferite 
mamelor, bunicilor, cadrelor didactice de 8 Martie .   
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ȘULEAP IRINA MICȘUNICA 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 
lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

 
 

FIȘĂ DESCRIERE  
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ/EXTRAȘCOLARĂ 

 
*TITLUL ACTIVITĂȚII: Mama, cel dintâi cuvânt! 
 
*PROF. COORDONATOR: prof.înv.primar Șuleap Irina Micșunica 
  
*GRUP ȚINTĂ: elevii cls. a II-a 
 
*SCOP:  
-să realizeze desene, afișe, felicitări specifice temei 
-să vizioneze un film educatv împreună cu mămicile 
-să recite poezii și cântece pentru mămici 
 
*LOC DE DESFĂȘURARE: sala de curs 
*DATA: 8 Matie 2019 
*REZULTATE OBȚINUTE: 
-și-au însușit cunoștințele referitoare la ,,Ziua Internațională a mamelor,, 
*AGENDA ACTIVITĂȚII: 
-desene, afișe, poezii, poze. 
*PRODUSE FINALE(fotografii, postere, pliante etc) 
 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

           LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA  

B-dul G. Enescu nr. 26 A  cod 720232 

Tel 0230/524931            fax 0230/524901 
lps.suceava@gmail.com         www.lpssuceava.r 

 
 
 

http://www.lpssuceava.r/
http://www.lpssuceava.r/
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TĂBĂCARU JANINA LĂCRĂMIOARA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: MAMI, TE ADOR 
CLASA: PREGĂTITOARE BUBURUZE 
CADRU DIDACTIC: TĂBĂCARU JANINA LĂCRĂMIOARA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 “ION JALEA” CONSTANȚA 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
ARGUMENT:  
             Prima lună a primăverii, luna martie, este simbolul renașterii naturii, al renașterii 
speranței, al renașterii dragostei de viață. Nu e alt prilej mai potrivit decât cele două 
sărbători precum 1 Martie și 8 Martie, de a sărbători viața și pe cele care ne-au dăruit-o: 
mamele. 
SCOP: 

- Întărirea sentimentului de dragoste și respect față de mama; 
- Îmbogățirea cunoștințelor despre primăvară și evenimentele ei (mărțișor, ziua 

femeii); 
- Stimularea creativității elevilor prin implicarea in realizarea de lucrări pactice, 

momente artistice; 
 

OBIECTIVE: 
- Să explice semnificația zilelor de 1 și 8 Martie; 
- Să enumere schimbările din natură în anotimpul primăvara; 
- Să cânte/recite cântece/poezii dedicate acestor evenimente; 
- Să realizeze creații plastice pe această temă; 
- Să se implice cu interes în activitățile propuse; 

 
PERIOADA: 1 Martie- 8 Martie 
 
 

 
 
 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 
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1 Martie- MĂRȚIȘORUL:                  - semnificația mărțișorului 
                                               -confecționarea de mărțișoare 

4 Martie- A VENIT PRIMĂVARA!      - discuții despre schimbările din natură 
                                                          -lucrare plastică: „Copaci înfloriți” 
5 Martie- MĂRȚIȘORUL BUNICII     - repetarea cântecului și a poeziei 
                                                          -realizarea unui mărțișor pentru bunica 
6 Martie- UN DAR PENTRU MAMA  - discuții despre ziua femeii 
                                                           -realizarea unei felicitări pentru mama 
7 Martie – BUNICA MEA DRAGĂ      - repetarea cântecului și a poeziei 
                                                           -realizarea unei felicitări pentru bunica 
8 Martie – MAMI, TE ADOR!              - înregistrarea cântecului și a poeziei și transmiterea lor 
către  
                                                              mămici 
                                                            -oferirea darurilor pregătite 
 

 
 

 
8 
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TEODORESCU ANA 
 

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

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

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

Lucrările se vor expune de către fiecare grupă în parte pe câte un panou într-un mod 
cât mai interesant şi original. 
                 Se evidenţiază lucrările cele mai interesante şi originale , discutându-se despre 
modul de realizare, dar şi materialele folosite . Pentru aceasta se foloseşte un tur al galeriei 
pentru ca fiecare grupă să poată observa ceea ce au lucrat celelalte grupe .  
                Fiecare grupă va primi ca recompensă o diplomă. 
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TOMA-NICOLAU ELENA-DANA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mama mea e cea mai dulce”  
CLASA : I 
CADRU DIDACTIC: Toma-Nicolau Elena-Dana 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul cu Program Sportiv ,,Iolanda Balas Soter” Buzau 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

1. BOLUL CU BILETELE: fiecare copil a scris în prealabil un bilețel în care a povestit pe 
scurt o întâmplare hazlie pe care o știe doar mama lui. Învățătoarea scoate din bol 
câte un bilețel, îl citește si solicită mamei care recunoaște ,,isprava” copilului său să-si 
recunoască puiul. 

2. JOC KIBITZ: se organizează echipe mamă-copil care vor trage o carte, vor învârti roata 
și vor mima, desena sau modela obiectul a cărui denumire este scrisă pe carte. 

3. COLIER PENTRU MAMA: copiii, ajutați de mămici vor înșira pe o panglică subțire flori 
din fetru pentru a obține un colier pe care îl vor oferi apoi mamelor, alături de 
carticica la care au lucrat în săptamâna dinaintea zilei de 8 Martie. 

4. GĂSESTE-ȚI COPILUL: mămicile sunt legate pe rând la ochi și așezate pe un scaun. 
Toți copiii trec prin fata mămicii de pe scaun care își va recunoaște copilul folosindu-și 
simțul tactil. 

5. PROGRAM DE CÂNTECE: ,,Vine primăvara”, ,,Tu, mama”, ,,Mă-nchin în fața ta, dragă 
mamă!”, Mami, te ador”, ,,Mama”, ,,Mama, lacrimă sub soare”, ,,Mamma”(Freddy 
Mercury), ,,Orice vârstă e frumoasă”, ,,Mândra primăvară”. 

6. ȘEDINȚĂ  FOTO: fotografii haioase 
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TOMESCU IULIANA – MIHAELA 

TRUȚA GLIGOR MIHAELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: „FELICITARE PENTRU MAMA” 
GRUPA: Mare C 
CADRE DIDACTICE: TOMESCU IULIANA – MIHAELA 
                                   TRUȚA GLIGOR MIHAELA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 11, „CĂSUȚA BUCURIEI” , BRAȘOV 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea dedicată zilei mamei s-a desfășurat în săptămâna 04-08 martie 2019 în 
cadrul domeniului experiențial Om și societate.  

Scopul acesteia a fost stimularea imaginației și a creativității, atragerea preșcolarilor 
în organizarea unei activități văzute prin ochii copiilor și dezvoltarea simțului estetic și 
creativ. 

În dimineața desfășurării activității am organizat sala de grupă astfel încât să putem 
realiza cu copiii o activitate de tip frontal.  

În cadrul întânirii de dimineață, preşcolarii vor împărtăşi ce cadouri le vor dărui 
mamelor, „Eu îi voi dărui mamei...”. Educatoarea prezintă preşcolarilor un coşuleţ cu turtă 
dulce în formă de inimoare. Aceasta iniţiază o discuţie cu privire la ceea ce cred copiii că 
reprezintă aceste inimioare şi cui le putem dărui. 
 În cadrul activității copiii au lipit inimioare, nori şi un mesaj realizând o felicitare 
pentru a oferi un cadou mamei. După ce au lipit materialele primite, cu ajutorul lipiciului, au 
realizat un balon, desenând cu mâna liberă. 

După realizarea activității am organizat o expoziție cu ajutorul metodei Turul galeriei 
pentru a admira produsul final al preșcolarilor.  

Evaluarea produselor s-a realizat colectiv, urmând aprecierea critică și autocritică 
privind acuratețea, corectitudinea lucrărilor, respectarea ordinii operațiilor. 

La finalul activității se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de 
participare a copiilor și de desfășurare a activității. 
  
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

321 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

322 

 

TIȚA TOMESCU 
 
TEMA ACTIVITĂȚII desfășurată în cadrul Proiectului educational” MAMA, CEL DINTAI 
CUVANT!” 
CLASA/GRUPA: mixtă” INGERAȘII VESELI” 
CADRU DIDACTIC: Prof.Tița Tomescu 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” din Brăila, Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 33 
TEMA ANUALA: ”CU CE SI CUM EXPRIMǍM CEEA CE SIMŢIM? 
PROIECT:  ”PENTRU TINE , MAMA MEA” 
TEMA SAPTAMANALĂ ”MAMA, cel dintâi cuvânt! 
NIVEL I 
DATA : 2 martie, 2019 
Locul desfășurării : Locul de Joacă SOFIA PLAYCENTER Brăila                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENT: 

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

                                             I.HELIADE  RĂDULESCU 
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TROFIN ANIȘOARA ADINA 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Activitate aplicativă: ,,Din suflet pentru mama!’’ 

 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 18, Iași 
Grupa Mijlocie A - ,,Istețel’’ 
Educatoare: Trofin Anișoara Adina 
Data: 5.03.2019 
Tipul activității: Activitate practică (aplicație) 
Subiectul activității: ,,Dar de suflet pentru mama mea’’ 
Obiective: 
- să vorbească despre importanța sărbătoririi acestei zile (8 martie); 

- să își exprime sentimentele de iubire, 
recunoștință și mulțumire față de mama, prin 
crearea unui dar simbolic (felicitare); 
- să realizeze o felicitare folosind materiale 
flexibile (carton, hârtie), textile (fire de ață) și 
materiale din natură (coji de nucă, semințe) 
prin tehnica colajului/aplicației; 
Desfășurarea activității:  

Activitatea a fost parte integrată 
dintr-o activitate dedicată zilei de 8 martie. 
Cu prilejul zilei de 8 martie, am desfășurat o 
activitate structurată în 3 părți: 1. Discuție  
despre mama și rolul ei în viața noastră; 2. 

Activitate practică – confecționarea felicitării 
pentru mama, simbol al iubirii și recunoștintei 
copiilor față de mame; 3. Moment artistic în 
care fiecare copil a transmis un gând frumos 
mamei lui, însoțit de câteva cântecele pe 
aceeasi temă.  

Întreaga activitate a fost filmată și 
urmează să ajungă la mamele ,,Istețeilor’’ pe 
data de 8 martie 2019. 

Activitatea practică a constat în 
confecționarea unui dar simbolic,  încărcat de 
iubire și recunoștință (felicitarea), folosind 
materiale pe care le avem la îndemână ( 
materiale din natură, hârtie colorată, carton, etc.) prin tehnica colajului. 
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UNGUREANU NICOLETA ALEXANDRA 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: ZAMBET PENTRU 
MAMA 
CLASA/GRUPA: COMBINATA 
CADRU DIDACTIC: UNGUREANU 
NICOLETA ALEXANDRA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA 
GIMNAZIALA PANATAU-GPN 
PANATAU 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 
OBIECTIVE OPERATIONALE:- Sa 
identifice materialele puse la 
dispozitia copiilor 

           - Sa  isi formeze deprinderi de lipire, imbinare 
           - Sa compuna taloul prin lipirea elementelor 
           - Sa urmareasca explicatiile  si demnonstratia educatoarei 
           - Sa aprecieze obiectiv lucrarea proprie precum si lucrarile 
colegilor 
 
STRATEGII DIDACTICE 
 
METODE : conversatia, explicatia, exercitiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: hartie colorata, foarfece, 
acuarele, pensule, hartie creponata, lipici. 
CE TREBUIE SA STIE COPIII? 
Ce sarbatorim pe 8 martie?  
Care este persoana cea mai iubita? 
Ce putem sa oferim de ziua mamei? 
 

Se initiaza o discutie pe tema semnificatiei 
zilei cu copiii. In cadrul acestei discutii identificam 
posibile cadouri potrivite spre a fi oferite 
mamelor. 

Discutia este condusa de catre educatoare 
si ajungem la momentul in care concluzionam ca 
cel mai potrivit cadou pentru mama in acest 
moment este o felicitare. Se anunta noutatea zilei, 
“astazi vom confectiona pentru mama noastra o 
felicitare…” 

Educatoarea prezinta modelul  pe care il analizeaza impreuna cu copiii si apoi 
demonstreaza cum se face o astfel de felicitare explicand modul de lucru si posibilitati de 
utilizare a materialelor avute la dispozitie. 

Copiii executa cateva miscari de incalzire a mainilor si apoi  se apuca de lucru. Cu 
pensula aplica acuarela pe manuta dreapta, apoi aplica amprenta pe felicitare. Dupa ce 
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executa aceasta miscare, va folosi perforatorul cu forme pentru a face 5 floricele pe care le 
va aplica mai apoi pe fiecare deget imprimat pe felicitare, obtinand un buchetel. 

Dupa ce a realizat buchetul de pe felicitare, copilul este incurajat sa ruleze bucati de 
hartie creponata de culoare rosie si alb astfel incat sa obtina din cele 2 bucati de hartie 
creponata, rulata intre degete, un snur alb-rosu pe care il va aplica ulterior cu lipici pe 
felicitare, la baza buchetului realizat cu amprenta mainii. Intrucat copiii, majoritatea de 
grupa mica nu stiu sa scrie un mesaj pentru mamica lor, eu am ales sa aplicam in interiorul 
felicitarii o poza cu chipul fiecarui copil. 

La finalul activitatii vom organiza pentru EVALUARE o expozitie cu lucrarile 
obtinute, se vor face aprecieri individiuale sar si globale asupra muncii copiilor si vor fi 
recompensati de catre educatoare. 

Activitatea se incheie prin cantec, copiii intonand cantecul “De ziua ta mamico” iar 
educatoarea filmeaza momentul pentru a fi prezentat mamicilor prin intermediul unui 
mesaj postat pe grupul  de comunicare al parintilor. 
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VIOLETA UNGUREANU 
 
FIŞA  PROIECTULUI 
TEMA ACTIVITĂŢII : „MAMA – PRIETENA SUFLETULUI  MEU”                       
 
CLASA :a II - a  B                        
   CADRU DIDACTIC : PROF. ÎNV. PRIMAR VIOLETA UNGUREANU                   
UNITATEA ŞCOLARĂ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LEON DĂNĂILĂ”, DARABANI, JUD.   
     BOTOŞANI                      
DATA : 8 MARTIE 2019                    
LOCUL : SALA DE CLASĂ                           
SCOPUL PROIECTULUI : Cultivarea dragostei şi respectului pentru mama                     
OBIECTIVE :  - dezvoltarea sentimentului de dragoste pentru mama;   
    - cunoaşterea şi înţelegerea momentelor ce trebuiesc oferite fiinţelor  
       dragi;         
     - formarea atitudinii de respect faţă de fiinţa ce ţi-a dat viaţă; 
     - stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
      - stimularea iniţiativei personale a elevilor.  
ACTIVITĂŢI PROPUSE :                             
1. Organizarea unui spectacol literar-muzical cu prilejul zilei de 8 Martie care să cuprindă :   - 
cântece dedicate mamei;                 - 
poezii;                    - 
scenete cu conţinut moralizator.        Va fi 
desemnat „cel mai bun recitator, interpret şi actor” şi vor fi premiaţi.                    2.  
Evocarea momentului zilei de 8 Martie prin oferirea pe fond muzical a unei  bratari ,, 
PRINTESA  PENTRU O ZI” şi a unui colier din inimioare.                      3.  
Organizarea unei expoziţii cu autoportretul fiecărui elev şi identificarea acestuia de către 
mame.                          
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :        
  Activitatea s-a desfăşurat în sala de clasă, în prezenţa părinţilor. Atmosfera de 
sărbătoare a fost creată prin decorarea clasei cu obiecte de artizanat şi lucrări ce 
simbolizează sosirea primăverii, dar şi dragostea pentru fiinţa cea mai dragă – MAMA. 
 În debutul activităţii, elevii, în paşi de dans, au aşezat pe mana fiecărei mame bratara  
„PRINTESA  PENTRU O ZI”, iar la gât le-au prins câte un colier cu inimioare. Fiecare copil a 
putut observa câte o lacrimă în colţul ochiului de mamă : erau lacrimi de emoţie şi de 
bucurie.          
 Activitatea a continuat cu versuri dedicate mamei şi cântece specifice sărbătorii.
  În final, mamele şi-au identificat proprii copii din expoziţia de desene 
„AUTOPORTRETUL” ce exista pe tablă, în mijlocul cărora era scris „ACEŞTIA SUNTEM NOI !”
            
  Ne-am propus să întâmpinăm această sărbătoare aşa cum se cuvine : cu 
veselie, cu bunătate şi ospitalitate. Să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea 
pentru mama, dar mai ales recunoştinţa pentru cea care ne-a dat viaţă, pentru cea care ne-a 
ajutat să devenim OAMENI !         
 A fost o sărbătoare în care am simţit copiii vibrând la înălţimea momentului, 
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conştientizând valoarea inestimabilă a aceleia prin care au primit de la Dumnezeu darul 
vieţii, adică : MAMA.          
 Impactul activităţii a contribuit a contribuit la cultivarea sentimentului de dragoste 
pentru fiinţa cea mai dragă, copiii cântând tuturor mamelor la final „La mulţi ani !”.   
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SOCENEANȚU ANGELICA 

URECHESCU ALEXANDRA 
GRĂDINIȚA PP NR 33 TIMIȘOARA 
 

Dragostea de mamă 
 

Am gândul acum la dragostea de mamă, care îmi pare cea mai pură formă de iubire, 
exceptând dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Mama ne așteaptă dinainte să ne conceapă, 
dinainte să ne naștem și chiar dinainte să se nască ea însăși. Pentru că a fi mamă e scris de 
către Dumnezeu în ADN-ul fiecărei femei, dintotdeauna. 

Apoi, în timpul nașterii, o doare, se chinuie, zbiară și plânge. Iar noi ne naștem 
plângând pentru ea și pentru toate durerile pe care le-a suportat. Fiindcă, cumva, durerea ei 
ne doare și pe noi. Dar ea nu ne lasă să ne doară ceva. Chiar și atunci când noi încă nu știm 
ce ne doare sau ce vrem, ea știe pentru noi. Ea simte pentru noi și speră pentru noi. 

Ne învață cu răbdare să mergem, să întrebăm, să mulțumim, să ne rugăm, să ne ferim 
și mai ales să ne bucurăm. Căci zâmbetul mamei e primul semn că dragostea există și că 
trebuie să ne bucurăm de ea. 

În timpul acesta, mama, preocupată de liniștea și sănătatea noastră, uită de ea. Uită 
că e om, uită de ea, uită de moarte, uită de toate fricile de până atunci, fără să uite, însă, să 
iubească. Toate câte au fost până atunci, mama le lasă pentru noi, involuntar. Din dragostea 
imensă pentru părticica ruptă din ea pe care o leagănă în brațe. Acea mică speranță că tot ce 
a avut mai bun și mai frumos în ea va crește și îi va zâmbi cu drag înapoi. 

Dar nu așteaptă nimic în schimb. Nu vrea nici premii, nici răsplată, nici medalii. Totul 
e în sufletul ei, totul e natural și firesc, de aceea oricât de greu îi este, nimic nu o poate 
obosi. Nimic nu o lasă fără speranță. 

Încet-încet, creștem. Am învățat să mâncăm singuri, am învățat să luăm o haină în 
plus când e frig și începem să vedem că lumea e mai mare decât mama. Practic vorbind, căci 
sufletește nimic pe pământ nu e mai mare decât sufletul mamei. 

În drumul vieții noastre, treptat, înconjurați de prieteni, orbiți de nevoile personale, 
mereu în căutarea și descoperirea propriului sens, fermecați de vicii sau de faimă, de averi 
sau de succes, uităm de cea care n-a încetat o clipă să ne iubească. Așa uităm de mamă, cum 
uneori, uităm și de Dumnezeu. 

Mama – cea care a privit neputincioasă cum încet, cu timpul, ne-am luat zborul din 
cuibul ei, după ce tot ea ne-a învățat să zburăm, să mâncăm și ne-a hrănit cu tot ce-a avut 
mai bun. Cea care ne cunoaște sufletul copilăros în ciuda impresiilor noastre de măreție și 
maturizare. Cea care ne așteaptă să revenim mereu, oricât de departe am fi de ea și de 
sufletul ei. 

Mama e cea care ne învață că dragostea nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Ba mai 
mult, e cea care ne iubește știind că nu va primi nimic în schimb. Cea care înțelege în 
lucrurile mărunte toate misterele vieții. 

Mama – cea pentru care, cea mai mare mulțumire a vieții sale e zâmbetul nostru, 
indiferent cât de departe îl ducem de ea… 
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URUC CECILIA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: Dar pentru mama  
CLASA: a II-a 
CADRU DIDACTIC: Uruc Cecilia 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Păltineni 
 
OBIECTIVE:  
-să confecționeze un coșuleț cu flori pentru mămici 
-să scrie un scurt mesaj pentru mama 
  
RESURSE MATERIALE: 
-carton colorat 
-hârtie colorată 
-lipici 
-foarfece  
-alte materiale necesare pentru realizarea produselor 
 
METODE ȘI PROCEDEE 
-conversația 
-explicația 
-demonstrația 
-problematizarea 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Luna martie este prima lună de primăvară,luna în care natura renaște și razele soarelui 
încep să ne încălzească sufletele. Odată cu venirea primăverii, vine si acea zi specială pentru 
mamele noastre, 8 Martie- Ziua Internațională a Femeii . 
      
  Activitatea propusă urmărește educarea sentimentelor de dragoste și recunoștință față de 
mama și conștientizarea importanței sărbătoririi zilei mamei.  
  Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, în orele de AVAP și MM. S-a prezentat elevilor un 
material PPT din care ei au aflat semnificația zilei de,8 Martie.  
  În continuare, elevii au confecționat coșulețe cu flori pentru a fi oferite mămicilor de ziua 
lor, în funcție de imaginația și creativitatea fiecăruia, realizând cele mai deosebite lucrări. În 
timpul activității ,ei au cântat cântece despre mama.  
  După ce lucrările au fost finalizate, elevii au scris câte un mesaj scurt pentru mamele lor, pe 
care l-au lipit pe coșuleț, astfel exprimându-și dragostea, recunoștința și prețuirea pe care le 
manifestă față de cea mai iubită ființă, cea care le-a dat viață, MAMA. 
   De 8 Martie ,elevii au pregătit cântece și poezii pe care le-au dedicat celor mai iubite ființe- 
mamelor lor. 
  
EVALUARE: 
-expoziție cu produsele finite; 
-Turul galeriei 
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VANDA ANI  
 
TEMA ACTIVITĂȚII:CHIPUL MAMEI OGLINDIT ÎN CUVÂNT  
CLASA/GRUPA: A III-A B 
CADRU DIDACTIC: ANI VANDA 
UNITATEA ȘCOLARĂ: SCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU TÂRNĂVENI 
 
Motto 
De câte ori râd, mamă,                   De câte ori cad, mamă, 
În ochii tăi cresc fluturi                  Mi-așterni la poale nori 
Ce-adună curcubeul                       Să nu-mi frâng răsăritul  
În clopote de flori.                           Pe aripi de condor. 
 
                           Azi, după multă vreme 
                           Brăzdată de tăceri, 
                          Ți-aduc prinos cuvântul 
                          Și-un sac de primăveri. 
                                                  ANI VANDA 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Activitatea s-a desfășurat sub formă de concurs.Elevii participanți au fost grupați în 
două echipe, fete și băieți, fiecare echipă având câte șase membri. 
 Elevii au extras câte un bilețel pe care erau scrise versuri dedicate mamei, pe care le-
au citit, după care și-au ales sarcinile de lucru pentru metoda cubului. 
1.Descrie-chipul mamei 
2. Compară 
3.Asociază 
4-Analizează-ființa mamei 
5. Aplică-portretul mamei 
6.Argumentează prin versuri ce înseamnă mama pentru tine 

În timp ce au  rezolvat sarcinile elevii au ascultat muzică simfonică, pentru o 
atmosferă relaxantă și creativă.Când și-au terminat sarcina de lucru s -au  ajutat și s-au 
consultat  între ei în cadrul echipei.Fiecare elev și-a rezolvat sarcina pe o coală color 
decupată în formă de inimă, iar cel care a  rezolvat sarcina 5, pe o coală galbenă decupată în 
formă de cerc.Cele cinci inimioare au devenit  petalele unei flori ce alcătuiesc chipul mamei. 

Din juriu au  făcut parte doamna învățătoare și doi elevi.Fiecare sarcină de lucru a 
fost punctată cu maxim 5 puncte, urmărindu-se exprimarea, creativitatea, originalitatea, 
corectitudinea și aspectul. 

Echipa” Brândușele” a câștigat concursul, obținând 29 de puncte.Toți elevii au fost 
premiați cu diplome și surprize dulci. 
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VASILE MARIANA 
 

“MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT” 
 

EDUCATOARE: PROF. VASILE MARIANA 
 
 

TEMA ACTIVITĂȚII: “UN DAR PENTRU MAMA MEA”  
GRUPA: MIJLOCIE 3 
UNITATEA ȘCOLARĂ: GRĂDINIȚA NR. 178 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 Activitatea debutează cu primirea mămicilor în sala de grupă. Copiii, distribuiți pe 2 
coloane paralele, au primit cu flori pe mămicile lor. Totul s-a desfășurat pe un fundal muzical 
specific aceste ocazii.                                                                                                                        
 După o scurtă discuție despre bucuria de a lucra ceva special pentru ziua mamei, le 
urez „Spor la lucru!”.  Copiii au pictat vaze din lut și au confecționat flori din carton colorat și 
sârmă.                                                                                                                          Odată 
finalizate, lucrările au fost îmnânate fiecărei mămici.                                                                  
Pentru a bucura și mai mult pe cei prezenți, copiii au cântat și recitat câteva cântece și poezii 
despre mama. Impresionate până la lacrimi, mamele și-au strâns copiii în brațe și le-au 
mulțumit pentru tot.                                                                                                                                                                                    
 Ziua se încheie cu o mică petrecere în aer liber adresată atât copiilor, cât și părinților.                                                                                                                                    
 Voi nota impresiile lor în “Jurnalul grupei”.    
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VESPAN MIHAELA 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: “Mama, fiinţa cea mai dragă” 
CLASA: aII-a A 
CADRU DIDACTIC: Vespan Mihaela 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “ Alexandru cel Bun” Bacău 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Un coş cu flori să facem  
Bogat ca-n primăveri, 
Să-l umplem cu iubire,  

Cu drăgălaşe flori.                                                       „Nu cărţile cresc oameni,ci mamele.” 
Să-l ducem scumpei mame,                                                                              August Strindberg                                                             
În dar de ziua ei  
Şi să-i cântăm un cântec,                                                                   
Compus în cinstea ei! 
 
                                                                                     
Locul de desfăşurare: sala de clasă 
Perioada derulării activităţii: 5 - 8 martie 2019 
SCOPUL:  ☼  Sărbătorirea mămicilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii ;  
                  ☼  Cultivarea sentimentelor de respect şi dragoste faţă de mame .  
OBIECTIVE:  

- să cunoască semnificaţia  Zilei Internaţionale a Femeii; 
- să confecţioneze felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 
- să înveţe şi să interpreteze cântece închinate mamelor; 

 
EXEMPLE  DE ACTIVITĂŢI: 

 Vizionarea unor prezentări power point cu legende despre Ziua Mamei; 

 Învăţarea unor cântece închinate mamei; 

 Confecţionare de  felicitări şi cadouri pentru mamele lor; 

 Activitate comună  mame – copii  
Conţinuturi:  

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

☺ Chestionare  comune cu exerciţii de cunoaştere  mame - copii; 

☺ Diamantul  mamelor (metoda cvintetului); 

☺ Floarea  iubirii mame- copii; 

☺ Înterpretarea unor cântece dedicate mamei; 

☺ Felicitări, cadouri şi diplome pentru mame. 
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

337 

 

 
 



   Mama – cel dintâi cuvânt       ISSN 2501-1170 

338 

 

VINTILESCU  CRISTIANA 
 
TEMA ACTIVITĂŢII: MAMA, CEL DINTÂI CUVÂNT 
CLASA a IV-a D 
CADRU  DIDACTIC: VINTILESCU  CRISTIANA 
UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 din DROBETA  TURNU  SEVERIN 
DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII: 
Mama –prima fiinţă care-o simt, primul cuvânt ce-l rostesc, prima fiinţă ce-o iubesc . 

Activitatea a debutat pe 1 martie prin confecţionare de mărțișoare Obiectele au fost 
realizate din hârtie sau textile. Au urmat activități de învățare de cântece și poezii dedicate 
mamei, redactarea unor texte, confecționarea de felicitări, tablouri sau buchete de flori din 
hârtie colorată, pe care le-au oferit mamelor în ziua de 8 Martie. Prin aceste activități variate 
desfășurate pe parcursul unei săptămâni, elevii și-au conștientizat și exprimat sentimentele 
față de mama, încercând să se autodepășească în performanțe specifice tuturor domeniilor 
activității școlare și extrașcolare, au îmbinat munca individuală cu cea în echipă, au 
colaborat, s-au ajutat în realizarea diferitelor lucrări și s-au bucurat împreună de această 
minunată zi dăruind fiecare mamei sale, dovada dragostei și recunoștinței pe care le-o 
poartă. 
La mulţi ani!  Te iubesc, mama! 
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VIRGOLICI ANDRA        
 
Mama - cel dintâi cuvânt… 
GȂNDURI…. 
Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toata lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toata fericirea de pe 
pământ. La mulţi ani! 
Mamă, te iubesc, pentru mine eşti unică, eşti primăvara mea însorită! 
Mama - cel dintai 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. 
Ziua asta să fie un prilej de bucurie pentru noi toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne 
umplem gândurile şi sufletul de căldura primăverii! 
Iubita mea este cea mai bună şi frumoasă din lume. Te iubesc, primăvara mea! 
Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La mulţi ani, 
mami! 
Dacă viaţa ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritoare. La mulţi ani, mamă! 
O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!" " Îţi 
multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, 
mami! 
Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, 
mami! 
Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, 
m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu există cuvinte care să o descrie! Te iubesc, mama! La mulţi 
ani! 
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VLASE SIMONA 
 

FIŞĂ DE PROIECT 
 
TEMA ACTIVITĂȚII: 8 MARTIE – CADOURI DULCI PENTRU SUFLETE TANDRE 
CLASA: a V-a  
CADRU DIDACTIC: Vlase Simona 
UNITATEA ȘCOLARĂ: Şcoala Gimnaziala “Nicolae Bălcescu”, Piteşti 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
 

Elevii clasei a V-a A au participat în data de 1 martie 2019 la o activitate creativă, care 
a presupus atingerea mai multor obiective.  

În primul rând, copiii au decupat din diverse material (pânză, hârtie, ambalaje) petale 

şi frunze de flori; ineditul activităţii a fost acela că s-au asamblat flori în jurul unor acadele, 

rezultând astfel niste cadouri dulci pentru mame. Fiecare elev a făcut minin doua astfel de 

flori, una pentru a o oferi si alta pentru a partIcipa la concursul pe care l-am organizat.  

Imaginaţia elevilor nu a avut margini; aceştia şi-au doriit atât să impresioneze 

mamele, cât şi să câştige concursul. Au rezultat în acest mod cadouri inedited, pline de 

culoare si de farmec.  

Rezultatele activităţii au fost jurizate de către toate cadrele didactice din şcoală, fiind 

expuse la intrarea în cancelarie. Au fost premiaţi următorii elevi” 

- Premiul I: Cruceană Ana-Maria 

- Premiul al II-lea: Constantin Ianis 

- Premiul al III-lea: Bălaşa Ştefan 

- Menţiuni: Boiţă Maria, Dragomir Maria, Pană Darius 

Toţi elevii s-au bucurat de rezultatle activităţii, find în primul rând fericiţi că pot oferi 

mamelor un cadou “dulce” creat în mod personal. 
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