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V  MULŢUMIM ... PENTRU C  EXISTAŢI! 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Concursul Na ionalăŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPET 2012, organizat de Asocia iaĂŞcoliĂpentruĂ
un viitor verde în parteneriat cu MinisterulĂEducatieiĂNa ionale şiăcuăAdministra iaĂFondului pentru mediu şi-a premiat, 
în data de 15 Martie 2013, ,,echipeleăverzi” care au reuşit, cuăajutorulăaparatuluiăTEPET,ăs ăsupun ăaten ieiăcomunit ilor 
dinăcareăfacăparte,ăc ăpoluareaăşi degradarea mediuluiăsuntăunăefectăalănerecuper riiăşiănerecicl rii PET-urilor. 
 GR DINI Aă P.ă P.ă ,,MIHAIă EMINESCU”,ă Tg-Jiu a ocupat LOCUL II, la categoria 3-7ă aniă şiă ă devenindă astfelă
GR DINI AăVEREDEă2013-2015. 
 Iat ăceăaăînsemnatăŞcoli pentru un viitor verde - EDUPET: 
 3.000ădeăunit iăşcolare participante; 
  90.000 de elevi/preşcolariăşi cadre didactice implicate; 
 154.000 kg de PET-uri compactate; 
 3.400.000 de PET-uri colectate. 

 Felicit riătuturorăparticipan ilor! 
 ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPETă esteă ună programă educa ională na ional,ă ceă vizeaz ă educa iaă şiă
conştientizareaăpubliculuiăprivindăprotec ia mediului. 
 Obiectivulă acestuiă programă esteă conştientizareaă deă c tre elevi/preşcolari a problemelor de mediu generate de 
ambalajeă şiă deşeuriă dină ambalajeă (maiă alesă deşeuriă dină plastică şiă ambalajeă tipă PET)ă şiă educareaă copiilor în spiritul unui 
comportamentăprietenosăfa  de mediu,ăprinăparticipareaădirect ălaăcolectareaăşi reciclarea recipientelor PET. 
 Activit ile din acest concurs au avutăcaăscopăcolectareaăselectiv  a recipientelor PET, compactarea lor în vederea 
introduceriiăînăcircuitulădeăreciclareăînăcadrulăunuiăconcursăna ionalăorganizatăîntre ,,echipe verzi" formate din elevi/preşcolari. 
 ProiectulăŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE - EDUPET s-a adresat elevilor/preşcolarilorădină toateăunit ileădeă
înv mântăpreuniversitar din România înscrise în concurs prin asigurarea unuiăcadruădeăparticipareăactiv ă laăcolectareaăşiă
reciclareaă recipienteloră PETă şi a vizat realizarea deă activit i instructiv-educative, cuă scopulă deă aă informa,ă educaă şiă
conştientiza elevii, preşcolarii,ă cadreleă didactice,ă p rin iiă şiă comunit ileă localeă înă leg tur ă cuă impactulă deşeurilor 
nedegradabile asupra mediului. 

 MUL UMIM tuturor părinţilor care sunt interesaţi de îmbunătăţirea imaginii grădiniţei şi care … an de an sunt 
alături de noi! 

 MUL UMIM tuturor părinţilor care au încredere în noi şi au ales grădiniţa noastră! 
 MUL UMIM tuturor părinţilor pentru că sunt minunaţi şi au înţeles care este cea mai bună investiţie a lor - COPIII! 

TUTUROR,ăV ăMUM UMIMăPENTRUăC ă…ăEXISTA I! 
Întregul personalĂalĂGR DINI EIĂP.P.Ă,,MIHAIĂEMINESCU”,ĂTg-Jiu, Gorj 

MULŢUMIM … 
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 M ăbucurăs ăconstatăc ăsunte iăperseveren i iăc ănum rulăpaginilorăcre teădeă laăunănum rălaăaltulăalărevistei.ăAuă
ap rută iăarticoleăînălimbaăenglez ăoriăcrea iiăaleăcopiilorădinăalteălocalit i,ăsemnăc ăave iăoăcolaborareăr spândit . 
 Amă apreciată articolulă privindă ofertaă gr dini ei,ă folositoră p rin iloră viitoriloră antepre colari. De asemenea, revista 
adduceă informa iiă utileă înă cre tereaă iă educareaă copiilor.ă Caă s ă fieă apreciat ă iă deă ace tiaă dină urm ,ă cuprindeă iă paginileă
iste ilor,ăcareăîiăsolicită iă îiăstimuleaz ăînărezolvareaăunorăexerci iiă - joc.ăDeăl udatăesteă iăc ăa iă inutăcontădeăunăsfatăalăunuiă
p rinteădintr-unănum răanterioră iăa iăînmul ităghicitorileă iăproverbele. 
 Parcurgereaăuneiăasemeneaărevisteăadduceăunăplusădeăinforma iiăfolositoare,ădară iărelaxanteă iăemo ionante. 
 V ămul umim c ădepune iăeforturiăs ăculege iămaterială iăs ăcrea iăarticoleăgândindu-v ălaăbineleăcopiiloră iăp rin ilor! 
 Câtămaiămulteănumereădorescărevisteiădumneavoastr ă iăs ăfieăcelăpu inălaăfelădeăatractiv ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GÂNDURI… 

                        

 
P RINTE..ă 

cheau Mihaela-Nadia 
Prof.ăînv.ăprimar,ămamaăEvelineiă cheau 
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PAGINA CITITORILOR NOŞTRI! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pare-oăpat ădeăculoare, 
R t cit ăînălumin . 
Oăpetal ăplutitoare, 

Fâlfâindăpesteăgr din . 
 

  Roşii,ăalbi, în multe ape. 
Pic turiădeăcerăsenin. 

Lic ririătrecândăcocheteă 
Într-un câmp de floare plin. 

 
Aripi mari, purtând vioaie 
Oăf ptur -ncânt toare, 

Stau pe-un fir care se-ndoaie 
Laăoăboareătrec toare. 

 
Pic turiăfierbin iădeăsoare, 

Curcubeie de culori. 
Adieri mângâietoare 

Peste ierburi si prin flori. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Bun ădiminea a,ăsoare 

Iat ă-m ă,suntăînăpicioare. 
Razaătaăceaăluminoas  

Îmiăd ăoăveste frumoas .  
Ştiiăceva...ăăPesteăr zor 

Î iătrimităunăm r işor. 
Eăunăpl pândăghiocel 
Alb,ăsuavăşiăfrumuşel. 
Careăchiarăacum,aşa 
L-a trezit raza mea. 
Elăvesteşteătuturor 
Prim vara oăs ăvie 
Cu alai de bucurie. 

Pesteădealuriăşiăcâmpii 
Cu cântec de ciocârlii. 

FLUTURAŞUL 

 Prof.ĂBîlg rĂOtiliaĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ
Gr dini aĂP.P.Ă,,LumeaĂcopiilor” 

 

 

BUN  DIMINEAŢA, SOARE! 
          Prof. înv. preşc. Stroe Irina 

              Gr dini aĂCîrbeştiĂDr gu eşti 
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Înăc maşaăluiăalbastr  
Bateăsearaălaăfereastr : 

,,Cioc!cioc!cioc!’’ 
Eu sar din pat, 
El m -ntreab : 
,,Te-aiăculcat?” 

Cu fereatraălargădeschis  
Şiădeămiresmeăcuprins  

Amăşoptităaşa, uşor: 
,,Eştiăpl cutămirositor!” 

Tu, liliac iubit 
Subăfereastraămeaăs dit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cumă altfelă s ă neă facemă maiă bineă în eleşiă deă c treă ceiă mici,ă dac ă nuă prină intermediulă poveştiloră atâtă deă
fermec toare?ăAcesteaăsuntăceleăcareăîlăpoart ăpeăcopilăpeăt râmulălor,ăîlăfacăs ătr iasc ăal turiădeăminunateleăpersonajeăclipe 
deăneuitatăşiătotodat ăîlă„în elep esc”,ăîiăîmbog escăcunoştin ele.ă 
 Laăoălec ieădeăAbecedar,ăelevulăpoateăre ineămultămaiăuşor,ădeăexemplu,ăliteraă„r”ă(micădeămân ),ăpovestindu-i-se: 
 „Aă fostă odat ă ună purcelă n zdr vană careă nuă ascultaă deă mamaă saă deloc.ă Plecaă prină p dureaă întunecat ă şiă nu-i 
spunea,ăînăciudaăfaptuluiăc ăiăseăexplicaseăc ăacoloăsuntăprimejdiiălaătotăpasul.ă 
 Seă împrieteniseă cuă doiă purceluşiă s lbaticiă şiă str b teauă p dureaă toat ă ziulica.ă Odat ă liă seă întâmpl ă ună lucruă
însp imânt tor:ădintr-unătufişiăap ruălupulăfioros.ăInimaăliăseăf cuăimediatăcâtăpuricele.ăOărupser ălaăfug ăîntr-oăclipit .ăNoroculă
lorăcuămamaăpurceilorăs lbaticiăc ăseănimeriăprinăapropiereăşiăîiăascunseărepedeăîntr-oăscorbur ăuriaş ! 
 Oă vreme,ă purcelulă zv p iată nuă maiă plec ă deă acas .ă Laă ună momentă dată uit ,ă îns ,ă p aniaă şiă îşiă c ut ă dină nouă
prietenii. Într-oăziămerser ăatâtădeădeparteăprinăcodru,ăc ăajunser ălaăoăcas ăstranie.ăSeăoprir ăoăclip ăînăloc.ăDeodat ,ăap ruăoă
bab ăurât ăfoc:ăp rulăîiăeraăcaălânaăîncâlcit ,ădin iiămariăşiăg unoşi,ăiarăfa aăbr zdat ădeăşan uriăadânci.ăEraăvr jitoareaăceaăreaă
care zise: 
 - Haideţi la mama în casă 
 Să vă pun... fripturi pe masă... 
 Să vă jumulesc un pic,  
 Să-mi fac opinci de şoric! 
 Purceilorăleăînghe ăsângeleăînăveneădeăfric ăşiăvrur ăs ăoăiaălaăs n toasa!ăBabaăv zuăşiăarunc ărepedeădup ăeiăcuă
treiăcârligeăsubăform ădeăza.ăLeăprinseătuturorăcodi ele.ăAceştiaăîncepur ăs ătrag ăşiătraser ,ăşiătraser ,ăpân ăr maser ăf r ă
coad .ăVr jitoareaăvruă s -iă în epeneasc ,ă dară f cuăvrajaăpreaă târziu.ăR maseăprins ă codi aă purceluşuluiă nostruă subă formaă
litereiără(micădeămân ).ăNas-Coroiatăoălu ăşiăoăf cuăfriptur ălaăgr tar.ă 
 Purcelulăcelăneastâmp ratăfugeaămâncândăp mântulăspreăcas ăşiănuămaiăveniăniciodat ăînăp dureaăcareădeăacumăiă
seăp reaăcuăadev ratăînfricoş toare.” 
 Laăfinalăelevulăscrieăpeăpaginaăcuăpovesteaăliteraă(peăliniaăpunctat ,ăpeăunăspa iuătipăI)ăşiăoăpoateăcoloraăpeăceaăalb-
negru.  
 

 
LILIACUL 

          Prof. înv. preşc. Stroe Irina 
              Gr dini aĂCîrbeştiĂDr gu eşti 

 

 
POVESTEA LITEREI r 

 Prof.ĂTi aĂOana 
 ŞcoalaĂGimnazial ĂNr.Ă1,ĂRovinari 
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CEI ŞAPTE ANI, DE-ACAS ! 
 

 

 

 
                                  

 
CUM PUTEM SCHIMBA COMPORTAMENTUL 

 UNUI COPIL?  
 

Prof.ĂIleanaĂLastoviețchi 
 Gr dini aĂ,,MihaiĂEminescu”ĂTg-Jiu 

 

 
 

Atunci când ne confruntǎm cu unele probleme legate de comportamentul copilului, trebuie sǎ ne gândim de douǎ 
ori înainte de a pune în aplicare diferite metode care sǎ-l „schimbe”.ăOăasemeneaămetodǎ, nu este nici pe departe pedeapsa 
fizcǎ. 

Vǎ oferim câteva alternative ce pot fi folosite atunci când dorim sǎ schimbǎm sau sǎ corectǎm comportamentul 
copilului, exemple oferite de Autoritatea administrativǎ înădomeniulăcopiluluiăşiăfamilieiădinăFlandra,ăBelgia: 
 Ignora i-l !  

Pute iăsǎ ignora iăcopilulăpǎrǎsind camera sau prefǎcându-vǎ cǎ nu l-a iăauzit.ăÎnăprimǎ fazǎ, acest comportament poate 
continua dar cu perseveren ǎ acesta ajunge sǎ se diminueze. 

 Dezaproba iăcomportamentulăcopiluluiăînsǎ nuăşiăpersoanaăacestuia! 
În loc sǎ-lăpedepsi i,ăpute iăsǎ vǎ manifesta iădezaprobareaăfa ǎ de comportamentul lui fie prin tonul vocii, fie prin 

atitudine.ăDezaproba iăcomportamentul, nu copilul.  
Spune i:ă„ăNuăcredăcǎ e bine cǎ nu vrei sǎ mǎ aju i!”ăînălocădeă„ăNuăeştiăunăcopilăbun”. 

 Lǎsa iăcopilulăsǎ suporteăconsecin eleănegativeăaleăcomportamentuluiăsǎu!  
Prin aceastǎ metodǎ copilulăînva ǎ careăsuntăconsecin eleăfaptelorăsaleă.ă 
Exemplu:ă „Te-am rugat sǎ nu intri cu pantofii murdari pe covor! Acum în loc sǎ ne jucǎm, va trebui sǎ curǎ ǎm 

împreunǎ !” 
 Lua iăoăpauzǎ! 

Acestă lucruăesteănecesarăatunciăcândăsim i iăcǎ vǎ pute iăpierdeăcontrolulăşiăesteăunăbunăprilejădeăaăvǎ calma, atât 
dumneavoastrǎ,ăcâtăşiăcopilul.ă 

Este important sǎ vǎ pǎstra iăcalmulăşiăsǎ-iăexplica iăcopiluluiădeăceătrebuieăsǎ se gândeascǎ la ce a fǎcut. 
 Lua i-iăunălucruăcareăîiăplaceăsauăda i-i o sarcinǎ care nu-i face plǎcere!  

Acestă modă deă corectareă seă potriveşteă copiiloră maiă mari,ă dară nuă esteă recomandată pentruă copiiiă deă vârstǎ mai 
fragedǎ. 

Este important sǎ vǎ face iăîn elesăşiăsǎ fi iăsiguriăcǎ a iămen ionatăcomportamentulăpeăcareăîlădezaproba i.ă 
Dupǎ ceăîiăaplica iăcopiluluiăoămǎsurǎ deăcorec ie,ăesteăimportantăsǎ vǎ gǎsi iătimpăşiăpentruăîmpǎcare. 
V-a iăsupǎrat pentru cǎ a fǎcut ceva rǎu, dar dupǎ aceea trebuie sǎ fie clar cǎ acest lucru va fi uitat.  
De asemenea, nu trebuie sǎ-iăreaminti iăcopilului episodul fǎrǎ motiv. 

 
 

GREŞELI ALE P RINŢILOR, ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 
Exist ăanumiteăgesturiăşiăatitudiniăcareăsuntăgreşiteăşiăcareăpunălaăîndoial ăiubireaănecondi ionat ăaăp rin ilorăfa ădeă

copil. Acestea sunt: 
 S - iăexprimiăaprobareaădoarăatunciăcând este bun. 

 S - iăamenin iăcopilulăînăîncercareaădeăa-l corecta. 

 S ăexprimiăoăatitudineăcritic .  
 S ă ipiăsauăs ăstrigiălaăcopil. 
 S - iăexprimi,ăprinăcuvinteăsauăprivire,ădezam gireaăsauănepl cerea. 
 S ăteăsuperiăsauăs ănu-iămaiăvorbeşti. 
 S ăfiiăpreaăpreocupatăcaăs -iăacorziăaten ie. 
 S ărosteştiănumeleăcopiluluiăpeăunătonăjignitor. 
Da,ă esteă uşoră s ă greşeştiă câteodat ă şiă oriceă p rinteă esteă vinovată deă aă fiă f cut,ă ocazional,ă m cară unaă dintreă acesteă

greşeli.Dar,ănuăteăl saăcopleşitădeăvinov ie. 
Fii dispus s ăspuiăsimpluă,,Îmiăpareăr u!’’,ăiarădup ăaceea,ăpo iăîncepeăs ăîndrep iălucrurile. 
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Urm reşteăurm toareleăsfaturi: 
 Manifest ăacceptare, respectândă fiecareă copilă caăpeăună individă aparte,ă cuă tr s turiă deăcaracter,ăchiară şiă atunciă

când acestea sunt ascunse înăspateleăunuiăcomportamentăcuătotulălipsitădeăiubireăşiădeăamabilitate. 
 Încearc ăSAăîn elegi! 
 Poart -teăînăaşaăfel,ăîncâtăcopilulăs ăştieăc ăesteădorităşiăbinevenit! 
 Iubeşte-lănecondi ionat! 
Ascult - iăcuăaten ieăcopilul, chiarădac ăacestaăareăs - iăspun ăcâtevaălucruriăfoarteănepl cuteăşiăurm reşte-i limbajul 

corpului.ăDeămulteăori,ăcopiiiănuăexprim ăînăcuvinteăceeaăceăsimt,ădarăîşiămanifest ăsim minteleăprinăgesturi.ă 
Creeaz ăoăatmosfer ăconfortabil ăşiăplin ădeăc ldur ,ăînăcareăcopilulăs ăseăsimt ăliberăs ăseăexprime. 
F - iătimpăs ăstaiăcuăcopilul, şiăaceastaănuădoarăatunciăcândănuăaiăaltcevaădeăf cut,ăciăoriădeăcâteăoriăcopilulăareănevoieă

deătine,ăchiarădac ăaceastaăpoateăs ăfieăînămomentulăcelămaiănepotrivit,ăcumăarăfiăcândăbebeluşulăplângeăsauăcândăvorbeştiălaă
telefon.ăEvident,ănuăesteăposibilăs ălaşiătotulădeoparte,ădeăfiecareădat ăcândăcopilulăareănevoieădeăaten ie.ăDeăexemplu,ăcând 
copilulăvineălaătine,ăcuădorin eleălui,ăîntr-unămomentăcândănuăiăleăpo iăîndepliniăpe loc, nu-l respinge cu brutalitate, spunându-i 
,,Nuă veziă c ă suntă ocupat( )ă ?’’ă Încearc ă s -lă îmbr işezi,ă s -iă zâmbeştiă cuă toat ă c lduraă şiă s -i spui ,,Acum sunt foarte 
ocupat( ),ădarăimediatăceătermin,ăvoiăascultaăceăvreiăs -miăspuiă!’’. 

Copiii trebuie s ăînve eăs ăaib ăr bdareăşiăs -iăîn eleag ăpeăceiădinăjurulălor,ădarăpreaăadeseaăadul iiăauătendin aădeă
aăaşezaăpropriileăpriorit iămaiăpresusădeăceleăaleăcopiilorălor. 

Atunci,ăcândăcopiiiă sufer ădinăcauz ăc ănuă liăseăacord ăaten ieă înămodăpersonal,ăpoate fiă interpretat ădeăeiădreptă
respingere. 

Procedeaz ăînăaşaăfel,ă încâtăfiecareăcopilăs ăştieăc ăteăbucuriăs ă fiiă împreun ăcuăel.ă Îiăpo iăcomunicaăacestămesajă
mângâindu-l,ăîmbr işându-l sau strângându-lălâng ătineăatunciăcândăesteămomentul. 

Împlinirea nevoiloră fiziceă şiă emo ionaleă aleă copilului,ă înă timpulă peă careă îlă petrece iă împreun ,ă esteă metodaă careă
spuneăcelămaiăclarăşiămaiăconving toră,,Teăiubesc!’’ 

Copiiiă auănevoieă s ă liă seă acordeă încredere. Primulă ană dină via aă copiluluiă t u,ă esteă critică pentruă el,ă înă ceea ce 
priveşteădezvoltareaăîncrederiiă(sauăcredin ei)ăînăp rin iiăluiăşi/sauăînăpersoaneleăcareăîlăîngrijesc. 

Dac ăaten iaăpeăcareăoăprimeşte,ă esteă iubitoareăşiă consecvent ă şiă dac ănevoileă saleă fiziceă suntă împlinite,ă atunciă
încrederea vine de la sine. Îns ,ăpeăm sur ăceăcopilulăcreşte,ăacestaănuăvaămaiăaveaănevoieădoarăs ăpoat ăaveaăîncredereăînă
mediulăînăcareătr ieşte,ăciăşiăcaăluiăînsuşiăs ăiăseăacordeăoăîncredereădinăceăînăceămaiămare.ăPreaăadeseaăuit măc ăîncredereaă
esteăunădrumăcuăsensădublu.ăP rin iiănuătrebuieădoarăs ăfieăeiăînşişiădemniădeăîncredere,ăciăşiăs ămanifesteăîncredereăînăcopilulă
lor. 

 

CODUL VIEŢII 
 

,,Înăinstitu iaăcuăceaămaiănobil ăactivitateă– gr dini aă– por ileănuăpotăfiăniciodat ăînchise.” 
 CopilulĂesteĂoĂpersoan ĂînĂdevenire: eu îl respect. 
 Copilul este curios: eu discut cu el. 
 CopilulĂseĂĂminuneaz :ăeuăîlăconducăs ăcauteăfrumosul. 
 CopilulĂvreaĂs -şiĂafirmeĂpersonalitatea:ăeuăîlăajutăs ăseăcunoasc . 
 CopilulĂcaut ĂunĂmodel: eu îi ofer un exemplu. 
 CopilulĂdescoper ĂcorpulĂs u: eu îi ar tăc ăs n tateaăesteăoăfor . 
 CopilulĂseĂîndoieşteĂdeĂel: eu aperciez ceea ce face el. 
 CopilulĂvreaĂs ĂfieĂindependent:ăîlăinvităs ăfieăresponsabil. 
 CopilulĂnuĂseĂcunoaşteĂdecâtĂpeĂsine:ăeuăîlăînv ăşiăaltele. 
 Copilul are nevoie de ideal:ăîlăajutăs ădeaăun sensăvie iiăsale. 

 
(Georges Grinda - «Pour l´enfant») 
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PENTRU S N TATEA COPIILOR 
DUMNEAVOASTR ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Legum  esteăunătermenăculinarăgenericăcareădesemneaz ăoriceăparteăaăuneiăplanteăconsumat ăuzualădeăoameniăcaă
hran ,ăfiindăoăplant ăcultivat ăsauănecultivat ăcareăesteăcunoscut ăşiăapreciat ădeăculturaăpopula ieiălocale,ădarănuăfaceăparte 
dintr-unaă dină urm toarele categorii culinare: cereale, fructe, ierburi sau mirodenii.ă Acesteă planteă fiindă apreciateă datorit ă
con inutuluiă loră înă substan eă nutritiveă caă hidrocarbonate,ă proteine,ă gr simiă vegetale,ă vitamine,ă substan eă minerale, uleiuri 
eterice,ăacesteaădinăurm ăavândărolăimportantăînădigestie. 

Legumeleă reprezint ă produseă deă origineă vegetal ă cuă oă larg ă întrebuin areă înă alimenta ie.ă Procentulă deă glucideă
variaz ă înă func ieă deă specie.ă Glucideleă seă afl ă înă formaă deă glucoz ,ă fructoz ,ă zaharoz ,ă amidon,ă celuloz .ă Con inutulă deă
proteineă esteă foarteă redus,ă cuă excep iaă leguminoaseloră uscate.ă Lipideleă seă g sescă înă propor iiă foarteă sc zuteă cuă excep iaă
semin elorădeăoleaginoase.ă Majoritateaă legumeloră verziă suntăbogateă înă vitamineă şiă substan eăminerale.ăLegumeleă con inăoă
cantitateă mareă deă acidă ascorbic.ă Con inutulă luiă esteă inversă propor ională as-corbicoxidazei.ă Aceast ă enzim ă înă prezen aă
oxigenuluiă transform ă acidulă ascorbică înă compuşiă lipsi iă deă activitateă vitaminic .ă Eaă seă g seşteă înă cantit iă crescuteă înă
castrave i,ădinăaceast ăcauz ăcon inutulăvitamineiăCăînăeiăesteăfoarteăsc zut.  

Surseă importanteădeăcarotenăprezint ă frunzeleă verzi,ămorcovii,ă sparanghelul,ă ridichea.ă înă vitaminaăKăsuntăbogateă
frunzele verzi de spanac, loboda, urzici, varza, conopida. VitaminaăEăcon inăfasoleaăşiămaz reaăverde,ăcartofii,ăsfeclaăroşie,ă
varza, spanacul.ăDintreăelementeleămineraleăsuntăbogateă înăpotasiuămorcovii,ă roşiile,ă cartofii,ăsalata,ăcastrave ii;ă înăcalciuă - 
spanacul, loboda, sfecla; în fier - fasoleaăşiămaz reaăverde,ăp p dia,ăp trunjelul,ăurzica,ăspanacul.ăLegumeleăcon inădiverşiă
compuşiăaroma i,ăpigmen i,ăaciziăorganiciădeăcareădepindeăgustul,ămirosul,ăculoareaăbucatelor. 

Uneleă legumeăcon inăsubstan eăantinutritive,ăcaăascorbicoxi-dazaă (inactiveaz ăacidulăascorbic),ăacidulă fitic,ăacidulă
oxalicădinăspanacăşiă fasoleă (leag ăcalciul,ămagneziul,ă fierulă înăcomplexeă insolubile,ăderegleaz ăabsorb iaăşiăutilizareaă loră înă
organism),ă substan eleă antitiroidieneă dină varz ,ă conopid ,ă guliiă (împiedic ă fixareaă ioduluiă înă glandaă tiroid ),ă substan eleă
antiproteinogeniceădinăfasoleă(inhib ăac iuneaătripsinei pancreatice). 

Legumele,ă peă lângaă propriet ileă loră nutritive,ă auă oă valoareă terapeutic .ă Caă aperitiveă servescă elina,ă maz rea,ă
cicoarea.ăPropriet iădepurativeăposed ăridichea,ăsalataăverde,ăp p dia,ăcicoarea;ădiureticeă - sparanghelul,ăp p dia,ăprazul,ă
elina,ăm crişul;ăvermi-fuge - usturoiul, ceapa, varza; emoliente - spanacul,ăprazul,ăm crişul,ăceapa,ăcartofii;ăexpectoranteă - 

varzaăroşie. 
Clasificarea legumelor: 

- r d cinoaseă(morcovi,ăp trunjel,ă elin ,ăridiche,ăsfecl ăroşie); 
- bulbifereă(ceap ,ăusturoi); 
- tuberculifere (cartofi);  
- v rzoaseă(varzaăalba,ăvarzaăroşie,ăvarzaăcrea ,ăvarzaădeăBruxelles,ăconopida); 
- fructoaseă(roşii,ăvinete,ăardei,ăcastrave i,ădovlecei,ădovleac,ăpepeni); 
- p st ioase,ăleguminoaseă(fasoleaăverde,ămaz reaăverde,ăleguminoase uscate, soia); 
- frunzoaseă(spanac,ăsalataăverde,ăcicoareădeăgr din ,ăloboda,ăm criş,ăstevie); 
- condimentareă(m rar,ăp trunjel,ă elina,ăcimbru,ătarhon,ăhrean); 
- ciuperci comestibile; 
- drojdii alimentare. 

Morcovul(Daucus carrota). R d cinaă luiă esteăbogat ă înăglucide,ă vitamineă (Bi,ă B2,ă folacina,ă caroten),ă substan eă
mineraleă (fier,ă cupru,ă calciu,ă fosfor).ăElă seă consum ăcrudă (maiăbineăcuăgr sime,ă smântân ),ă înă salate,ă înă form ădeăsuc,ă înă
diverse preparate culinare (supe, ciorbe, budinci, conserve).ă Substan eleă pectiniceă şiă celulozaă dină morcovă contribuieă laă
formareaăboluluiăfecalăşiăseărecomandîăînăalimentatiaădietetic ălaăpatologiileărenale,ăaleăficatului,ăgastrointestinale. 

P trunjelul(Petroselinumăcrispum). Seăfolosescăînăalimenta ieăr d cina,ăfrunzaădeăp trunjel,ăînăstareăcrud ăsauăînă
diverseăpreparateăculinare,ăconservele.ăEsteăbogatăînăvitaminaăCăşiăuleiăvolatil,ăseăfoloseşteăcaăplant ăcondimentar .ă 

elina(Apium graveolens) (r d cinaăşiăfrunzele)ăseăfoloseşteădeăasemeneaăcrud ăînădiferiteăpreparateăculinareăşiă
conserve,ăfiindăbogat ăînăuleiăvolatil,ăcalciu,ăvitamineleăcomplexuluiăB,ăC,ăPP,ăA.ăDecoctulădină elin ăareăac iuneădiuretic . 

Ridicheaă deă lun ă (Raphanus sativus) areă r d cinaă suculent ,ă esteă bogat ă înă vitamineleă Bi,ă B2,ă C,ă cuă ă efectă
diuretic,ăm reşteăpoftaădeămâncare,ăfunc iileăsecretorieăaleăorganelorăgastrointestinale.  

LEGUMELE – AURUL VERDE AL 

ORGANISMULUI 
Ed.ĂŞcheauĂMaria 

Gr dini aĂ,,MihaiĂEminescu”ĂTg-Jiu 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cereal%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirodenie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamine
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Digestie
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Ceapa (Allium cepa) esteăoăcultur ă laăcareăseăconsum ăbulbulăşiă frunzeleăcrudeăsauăconservate.ăEsteăbogat ăînă
glucide,ă vitamineleă C,ă complexulă B,ă s ruriă minerale,ă uleiă volatil,ă fitoncide.ă Ceapaă seă excludeă dină alimenta iaă bolnaviloră cuă
patologiiă acuteă gastrointestinale,ă hepatice,ă aleă pancreasului,ă rinichilor.ă Usturoiulă seă utilizeaz ă înă alimenta ieă crudă sauă în 
diferite preparate. Este bogat în glucide, vitamina C, fitoncide.ăPentruăaămariăpoftaădeămâncare,ăseăadaug ăînăsupe,ăbucateă
dină carne,ă peşte,ă legumeă laă sfârşitulă prepar riiă loră termice.ă Prazulă con ineă proteine,ă glucide,ă vitamine,ă s ruriă minerale.ă Se  
excludeădinăalimenta iaăbolnavilorăcuăpatologiiăacuteăgastro-intestinale, hepatice, ale pancreasului. 

Cartoful (bulbii)(Solanum tuberosum) areăvaloareănutritiv ăînalt ădatorit ăcon inutuluiăs uădeăamidonă(14-27%), 
proteineă(tuberina),ăvitamineă(acidăascorbic)ăşiăs ruriăminerale.ăSeă foloseşteă înădiferiteăpreparateăculinareădup ăprelucrareaă
termic .ă Coajaă cartofului,ă maiă alesă înă jurulă ochiuriloră deă cartof,ă con ineă solanin ă cuă ac iuneă toxic ,ă dac ă esteă ingerat ă înă
cantit iămari.ăCartofulăseădiger ăbine,ădarăuneoriăprovoac ămeteorism.ăCartofulătânarăesteăoăsurs ăimportant ăde vitamina C. 
Cartofulăesteăbogatăînăpotasiuăşiăs racăînăsodiu,ăceeaăceăîiăasigur ăac iuneaădiureic ă(seărecomand ăînăedemeleăcardiaceăşiă
nefrotice),ăseălimiteaz ăînăobezitate.ăS rurileămineraleăşiăvitaminaăCăseămen inăînăcartofulăfiertăcuăcoaj ăsauăînăaburi. 

Varzaăalb ă(Brasicaăoleracea) seăfoloseşteăînăalimenta ieăcrud ,ăînădiverseăpreparateăculinare,ăprecumăşiămurat .ă
Esteă bogataă înă vitaminaă C.ă Iarna,ă varzaă murat ă esteă oă surs ă important ă deă vitaminaă C.ă Con inutulă înaltă ală celulozeiă şiă ală
sulfului din varz ăpoateăprovocaămeteorism.ăVarzaăroşieăseăfoloseşteămaiăalesăînăconserve.ăVarzaăcrea ăareăfrunzaăîncre it ă
şiăesteămaiădulceăcaăceaăalb .ăVarzaădeăBruxellesăesteărezistent ălaăfrig,ăseăîntrebuin eaz ăsimilarăcuăvarzaăalb .ăConopidaă
esteăbogat ăînăpotasiu,ăcalciu,ăacidăascorbic,ăproteine,ăvitamineleăC,ăK,ăcomplexulăB,ăcaroten.ăDinăcauzaăcon inutuluiăînaltăînă
substan eăpuriniceăeaăseălimiteaz ăînăgut ,ăuraturie.ăSeăconsum ăînădiferiteăpreparateăculinareăsauăconservat . 

Tomatele Solanum lycopersicum (p tl geleleă roşii) auă oă valoareă nutritiv ă deosebit .ă Con ină caroten,ă acidă
ascorbic,ătiamina,ăriboflavina,ăfier,ăpotasiu,ăcalciu,ămagneziu,ăfosfor,ăclor.ăSeăconsum ăcrude,ăînăpreparateăculinare,ăînăform ă
deăsucănatural,ăconserve.ăEleăauăoăutilizareălarg ăînăalimenta iaădietetic .ă 

Copiilorăliăseăspuneăf r ăîncetareăc ălegumeleăîiăfacăs ăcreasc ămariăşiăputernici.ăAceast ăafirma ieăesteăsus inut ădeă
mediciă şiă nutri ioniştiă careă leă recunoscă valoareaă ă exprimat ă înă fibre,ă vitamineă şiă minerale.ă Lipsaă legumeloră dină alimenta ieă
poateăprovocaăboliăgrave.ăMulteăstudiiăarat ăc ăpersoaneleăcareăconsum ămulteălegumeăşiăfructeăprezint ăunăriscămaiămicădeă
boliă cardiaceăşiă cancer,ă înă consecin ăară trebuiă s ăacord mămaiă mult ă importan ă legumeloră şiă s ănuă lipseasc ădinănic iun 
meniu mai ales al copiilor. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Înv a i-iăpeăcopiiăs ărespecteăobiceiuriăalimentareăs n toas ă iăs ăeviteădulciurileăînăexces.ă 
Iat ă7 sfaturi careăîlăpotăajutaăpeăcelămicăs ăurmezeăoădiet ăs n toas ,ăînc ădinăperioadaăcopil riei. 
Uniiăcopiiăpotăfiămofturo iălaămâncare,ăpeăcândăal iiăm nânc ătotăliăseăpuneăînăfarfurii.ă 
Uniiăfacănazuriălaălegume,ăiarăal iiădimpotriv ăsuntăîncânta iădeăideea de a încerca gusturi noi.  
Fiecareăcopilăesteădiferit,ăîns ăp rin iiăî iăfacămereuăgrijiăînăprivin aăalimenta ieiăcelorămici. 
P rin iiă auă datoriaă deă aă modelaă preferin eleă alimentareă aleă copiiloră astfelă încât,ă s ă îiă obi nuiasc ă s ă respecteă

obiceiurile alimentareăs n toase. 
1.   Cump r turiăîmpreun ăcuăcopilul 

 Pentru a-iăar taăcopilului t uăcumăanumeătrebuieăs ăaleag ăalimenteleăpentruăaăseăhr niăs n tos,ăumpleăc ruciorulă
doarăcuăproduseăproaspeteă iănuăalegeăproduseăprocesate. 
Inventează un joc, alegând fructe i legume de diferite culori. Gânde te-te la mâncărurile pe care le vei găti în 

săptămâna care urmează, de exemplu un amestec de legume (broccoli verde, ardei ro ii i galbeni, morcovi portocalii, etc) i 
cere-i copilului să caute o legumă care vrea el după ce tu ii spui doar culoarea. 

2.   Ajutorulădeăbuc tar.ăCopiiiăînăbuc t rie 
 Copilulăt uănuăvaăputea,ăprobabil,ăs ăcure eălegumele,ădarăpoateăs ăleăspeleăpentruăoăsalat ăsauăs ăpun ăpâineaăînă

co ulădeăpâine.ă 
Dac ,ăcopilulăt uăareă9ăsauă10ăani,ăelăteăpoateăajutaăamestecândăînăsosuriăsauăcânt rindăingredientele. 

7 REGULI DE ALIMENTAŢIE S N TOAS  
 

Prof. Deaconu Mary Simona 
Gr dini aĂ,,MihaiĂEminescu” Tg-Jiu 

http://www.utilecopii.ro/articole/copii-1-5-ani
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Va fi o mare bucurie pentru tine dacă, încurajând obiceiurile culinare la copilul tău aflat la vârsta pre colară, vei 
găsi într-o zi în bucătărie un adolescent care să prepare o delicioasă cină pentru întreaga familie. 

3.    Nuăteăstresaădac ănuăm nânc ăpreaămult 
 Se poate ca într-oăziăs ăgoleasc ăfarfuria,ăiarăapoiăîntr-oăaltaăziăs ăm nânceăsemnificativămaiăpu ină iăs ădeclareăc ăs-a 

s turat.ă 
Acestaăesteăunăcomportamentăperfectănormalăpentruăunăcopilădeăvârst ăpre colar .ă 
Ai grijă să nu-l faci să se simtă prost pentru că nu i-a terminat toată mâncarea din farfurie. i ocole te astfel de 

situații în viitor, punându-i în farfurie porții mai mici (desigur, dacă termină de mâncat din farfurie i mai dore te, întotdeauna 
îi poți pune o a doua porție). 

4.    Încurajeaz ăgust rileăistețe 
 Chiarădac ăîiăveiăpuneălaăcin ămeniulăs uăpreferat,ăs-arăputeaăs ănuăm nânceădac ă i-a luat gustarea prea aproape de 

ora cinei.  
Obi nuie te-l să î i ia gustarea cu cel puțin o oră înainte de cină i dacă vrea să servească această gustare, dă-i ceva 

cât se poate de u or i de sănătos, să spunem morcovi, măr sau banană. 
5.    Nu folosi pedepse pentru lipsa apetitului la copii 

 Poateăfiăfoarteătentantăs -i interzici televizorul,ădesertulăsauăoriceăaltcevaă i-arădoriăcopilulăt uădac ănuăaăgolităfarfuriaălaă
cin .ăDar,ăaceast ăatitudineăarăputeaăcreaăoărela ieădelocău oar ăîntreăcopilulăt uă iămâncare.ă 
În loc de a pune presiune asupra lui pentru ca el să mănânce, dă-i posibilitatea să facă alegeri care ar putea să-l 

determine să aleagă cina. 
6.    Nuăinterziceătotalămâncareaănes n toas  
 Astaănuăînseamn ăs -iădaiăvoieăcopiluluiăt uăs ăm nânceăoăciocolat ăpeăzi.ă 

Esteă oă bun ă ideeă s -i limitezi consumul deă alimenteă careă auă ună con inută ridicată deă zah ră iă calorii.ă 
Dar,ă dac ă veiă încercaă s ă interziciă acadeleleă laă tineă înă cas ,ă s-ară puteaă s ă teă treze tiă cumă c ,ă copilulă t uă aă mâncat toate 
dulciurile pe care le-aăg sităînăcameraăprietenuluiăs u,ăcândăs-aădusăs -l viziteze.  

O modalitate mai bună de a rezolva problema consumului de dulciuri, este să-i dai din când în când câte o bomboană 
sau o bucățică de ciocolată, iar dacă îți cere el ceva dulce, încearcă să-i oferi o gustare sănătoasă cum ar fi nuci cu stafide 
învelite în ciocolată. 
7.    Exemplulăp rinților,ăseăreflect ăasupraăcopiilor 
 Dac ă îiă veiă interziceă copiluluiă t uă s ă beaă sucuriă carbogazoase,ă iară tuă veiă beaă dup ă cin ă oă doz ă deă Coca-Cola, îi vei 

transmite un mesaj confuz.  
Examineaz - iă propriaă atitudineă fa ă deă mâncare,ă încerciă s ă g te tiă s n tosă sauă m nânciă mânc ruriă graseă iă apoiă î iă

exprimiăîngrijorareaă iăremu c rileăgândindu-te la greutatea ta? 
Dacă dore ti să găse ti noi modalități prin care să-ți cre ti creativitatea în a face alegeri sănătoase, cu siguranță copilul 

tău va avea mult mai multă determinare de a-ți călca pe urme, alegând i el să mănânce sănătos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.utilecopii.ro/articole/familia
http://www.utilecopii.ro/tvcopii
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CREAŢII ALE EDUCATOARELOR… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

DE-A GR DINARII 
         Ed. Mercurean Otilia 

 
 

DanăşiăGeluăauăs pat, 
Lâng  cas ăaziăunăstrat. 
Punăsemin eăfelădeăfel. 
S -ncol easc ăpu intel. 

 
Iat ăaăieşităr sadul! 

VineăiuteăaziăşiăRadu, 
S -i ajute pe copii,  

Floriăs ăpun ămiiăşiămii. 
 

Zi de zi echipa vine 
S ăudeăflorileăbine, 

Cuăăsapaăs -lengrijeasc , 
Buruieniăs ănuăămaiăăcreasc . 

 
Florile zâmbesc voioase 

Aziăcuăto iăle-ngrijim 
Deălaămicăpân ălaămare, 

Natura noi o ocrotim. 
 
 
 
 

 

 

 

E PRIM VAR  IAR! 
  Prof.ĂAngelaĂMurare uĂ 

 
 
     Iarna şi-aăculesăîncet,ă încetăultimeleăpeticeădeăz pad .ăIci-coloăseămaiăaudeăcâteăoăpic tur ădeăap ăcazândădeălaă
streşinileăcaselorăpic,ăpic. 
      Oălacrim ăverdeăaăc zutădinăcerăpeăP mânt.... 
       - Eăprim var ,ăzânaăPrim varaăşi-aăadusăcuăeaăverdea aăierbii, coloritul multicolor al florilor iar pomii i-aăîmbr cată
într-oămaram ăalb ,ăceăparăcaănişteăpalateăcreateădeăoăfiin ădivin .ăStoluriădeăp s riăseăz rescăpeăbaltaăalbastr ăaăceruluiăiară
Soarele,ă st ă încremenită şiă trimiteă razeă auriiă peă P mânt.ă Înă linişteaă trainic ă aă prim veriiă po iă auziă zumzetulă gâzeloră careă
danseaz ăfericiteădinăfloareăînăfloare,ăadulmecândămiresmeleădulciăaleăacestora. 
Eăprim var ăiar!..... 
Eătinere e!...... 
Eăcopil rie!.....  
Eăfrumuse e!..... 
To iăiubimăPrim vara!........... 
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NUIELUŞ  
  Prof. AnaĂGog lniceanu 

 
 

 
La marginea unui sat, într-oăcocioab ăd r p nat ,ătr iaăodat ăunăb trânăsinguratic.ăDeăcândăîiămuriseăso ia,ăsiguriiă

tovar şiădeăvia ăîiăerauăşarpeleăcasei,ăNuieluş ăşiăoăcapr .ăFuseseăharnicăînătinere eăşiăîşiăîncropiseăoăgospod rieăfrumoas , 
dar,ăînătimpă,ătotulăseăn ruise. Acumăb trânulănuămaiăputeaămunci,ăniciăm carăpentruăa-şiăasiguraăhranaăzilnic .ăNorocăcuăbiataă
capr :ă singur ă mergeaă laă p scută prină împrejurimi,ă iară seara,ă cândă seă întorceaă acas ,ă Moşă Chiriac,ă c ciă aşaă îlă chemaă peă
b trân,ăcuăblânde eaădat ădeă în elepciuneaădarăşiădeăneputin aăvârsteiăoămulgeaăşiă împ r eaă lapteleă înădou ăstr chini:ăunaă
pentruăelăşiăcealalt ăpentruăşarpe. 

Deămulteăoriăs teniiăîlămustrauăşi-lăîndemnauăs -lăizgoneasc ăpeăNuieluş ,ăpentruăc ,ăspuneauăei,ăîntr-o zi acesta o 
s ăiăseăîncol ceasc ăînăjurulăgâtuluiăşiăoăs -lăsugrumeă,ăaşaăcumăauziser ăc ăseămaiăîntâmplaseăcândvaăînăaltăsat. 
- Niciodat ă şarpeleă caseiă nu-şiă omoar ă st pânul,ă r spundeaă Moşă Chiriac.ă Deă ceă s -l izgonesc? Nu vede iă câtă esteă deă
frumos?ăŞiănu-miăfaceăniciăunăr u.ăCuăelăm ămaiăsf tuiesc…Eăşiăelăunăsuflet,ătrebuieăhr nit.ăDac ădeăatâ iaăamarădeăaniăs-a 
prip şităpeălâng ăcolibaămea,ăînseamn ăc ăeăunăsemnădeălaăDumnezeuă.ăŞi-apoiăcapraăîmiăd ămaiămultălapteădecâtăaşăputea 
euăs ăm nânc,ăaşaăc ănuăeăniciăoăpagub ădac -l împart cu el. 

Într-adev r,ăNuieluş ăeraămareăşiăfrumos.ăŞiăfoarteăb trân.ăSeăn scuseă,poate,ăînăaceeaşiăvremeăcuămoşul.ăAveaăună
capănegru,ăeraăgalbenăpeălaăochi,ăgrosălaăgrumaz,ăiarăb trânulăcredeaăc ăel fuseseănoroculăcaseiăînăaniiătinere ii,ăp zitorulăei. 
Şiăs teniiăştiauăc ănuăexist ăcas ăoriăfântân ăf r ăşarpeleăei.ăNuăseăpoate,ăundeăesteăsufletădeăom,ăs ănuăexisteăşiăşarpele, ca 
unăveghetor.ăDarăcineăaămaiăv zutăcaăacestaăs ăsteaălaămas ăcuăomul?ăDoarăunănebunăpoateăcinaăal turiădeăoălighioan .ăAşaă
c ăoameniiăl-auăl satăăpeăMoşăChiriacăcuănebuniaălui. 

Zileleăseăscurgeauăîncet,ămonoton,ăiarăceaăcareăf ceaăcaăceiădoiăprieteni-omăşiătârâtoare - s ăpoat ăsupravei uiăeraă
capra. 

Darăcumănenorocireaănuăd ăocolămultă timpăcaseiă pân ăs ăg seasc ăuşa,ă seă întâmpl ă caă într-oăziă b trânulă s -şiă
g seasc ămoart ăcapra,ăchircit ă lâng ăoăuluc .ăAl turi,ăpeăunăbolovan,ă leneveaălaăsoare,ănep s tor,ăNuieluş .ăTareăseămaiă
nec jiămoşulăşiăîşiăjeliăanimalulămort.ăGânduriănegre îiăumbrir ămintea.ăCineăîiăputuseăfaceăunăasemeneaăr u?ăCumăvaăputeaă
s -şiă maiă asigureă hrana,ă cândă elă abiaă seă maiă puteaă târîă deă coloă pân ă colo?ă Ce-iă vaă maiă puneă înă strachin ă luiă Nuieluş ?ă
Nuieluş …ăDar,ănuăcumvaăelăeraăvinovatădeăaceast ănenorocire? 
,,Credăc ăauăavutădreptateăoamenii,ănumaiăşarpeleăputeaăfaceăacestăr u,ăgândiăb trânul.ăSigurăNuieluş ăaăomorâtăcapraă.ăŞiă
uite,ăcumăst ăacumănep s torălaăsoareă…ăEuăl-amăiubităşiăl-amăhr nităşiăastaăs -miăfieăr splata?” 
Mâniosăcumănuămaiăfuseseăniciodat ,ăelăîşiăizgoniăşarpeleăcuăpietreăşiăblesteme.ăNuămaiăvoiaăs ăaud ănimicădespreăel,ănuămaiă
voiaăs -lăvad .ăRug ăunăvecinăs -iăîngroapeăcapraăînădosulăcasei,ăaşaăcumăf ceauă raniiădinămoşi-str moşiăcuăanimaleleăpeă
care le-auăîngrijităunătimpăşiăcare,ădinăanumite pricini au murit. 

De-acumăzileleăseăscurgeauăşiămaiăgreu,ăfoamea,ăs r cia,ăneputin aăşiăsingur tateaăr mânândăsigureleăluiătovar şeă
deăvia .ăS teniiănu-lămaiăb gauăînăseam ,ăpeăgardulădină jurulăc su eiăs r c cioaseăniciăp s rileăceruluiănuămaiăpoposeau.ă
M carăNuieluş ădeănuăarăfiăplecat…ăSomnulăîlăprindeaătotămaiărarăiarănop ileăerauătotămaiălungiăşiăchinuitoare. 
Deălaăunătimp,ărariiătrec toriăprinăfa aăcur iiăsaleăîlăauzeauăfieăplângând,ăfieăvorbindădeăunulăsingurăşi-l vedeau stând , cuprins 
deăoătriste eăf r ămarginiă,peăbolovanulăpeăcareăleneviseăcândvaăprietenulăluiănecuvânt tor.ă 

Într-oănoapteăb trânuluiăiăseăar t ăînăvisăunăduhăcareăîiăşopteaăinsistentăc ănuăşarpeleăi-aăomorâtăcapra,ăciăoăboal ă
necru toareăi-aăadusăsfârşitul.ăAşaăc ăMoşăChiriacătrebuiaăs ăpleceăaădouaăziăs -şiăcauteăprietenulătârâtor. 

Cuăchiu,ăcuăvai,ădiminea aăoăporniăprinăsat,ăstrigândăcâtăputeaădeătare: 
- Nuieluş ,ăNuieluş ,ăvinoălaătata,ăştiuăc ănuătuăeştiăvinovat!ă 

S teniiăîlăpriveauăn uci iăşiăîlăc inau: 
- Aăînnebunitădeătotămoşul,ăziceauăunii.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
- Trebuieăs -lăizgonim,ăc ăneăaduceăghinionăşiăcheam ănenorocirileăpesteăsat!ăşi-auădatăal iiăcuăp rerea. 

Astfel oamenii, cu mic, cu mare, l-auăalungatăcuăpietre,ăaşaăcumăf cuseăşiăelăalt dat ăcuăşarpele. 
Fl mând,ăh ituită caăunăanimal,ăMoşăChiriacăaăajunsă într-ună târziuă laă colib ă şiă aăaprinsă foculă s -şiăpreg teasc ăoă

fiertur ădeăurziciăşiăalteăburuieniăbuneă laăgust.ăDarăsomnulăşiăobosealaă l-auăbiruită înainteăcaăapaăpentruămâncareăs ădeaă înă
clocot.  

Oă scânteieă r zvr tit ă aă aprinsă olulă aflată înă fa aă patuluiă deă scânduri,ă peă careă dormeaă b trânul,ă fumulă aă cuprinsă
repedeăodaiaăşiăpoateăc ăacestaănuăs-arămaiăfiătrezităniciodat ădac ăcevaăreceăşiăumed nu s-ar fi zvârcolit destul de mult timp 
pesteăpieptulăşiăbra eleăluiăgoale.ăEraăNuieluş ,ăcareănuăfugiseădeparteădeăcas ,ăsubăamenin areaăpietrelor,ăciăseăîntorseseăşiă
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seăascunseseăsubăpatulăb trânului,ăpentruăc ănuăputeaătr iăpeălâng ăoăalt ăcas ădin sat.ăAcum,ădinăcauzaăfumuluiăînec cios,ă
ieşiseădeăsubăpat,ăc utândăoăcaleădeăsalvare. 

Speriat,ăMoşăChiriacăs-aătrezit,ăşi-aăprinsărepedeăprietenulădeădup ăcap,ăstrângându-lăcuătoat ăputereaălui,ăpentruăaă
nu-lămaiăpierde,ăfericităc ăşarpeleăseăîntorseseăla el;ăaăp r sităcuăgreuăcocioabaăcare,ăînăurmaălui,ăs-aăpref cutăînăscrum. 
Nuăaăpututămergeăîns ăpreaădeparteăc ăs-aăpr buşităşiăel,ălaămargineaădrumului,ă inându-şiăstrânsăînămân ăsalvatorul,ămortăşiă
elădinăpreaămult ădragoste. 

S teniiăpriveauăuimi iăscenaămacabr ,ăiarăb trâneleăşopteauăcuăpioşenie,ăneîn elegândăceăseăîntâmplase.ă 
-Vezi,ăesteăp catămareăs - iăomoriăşarpeleăcasei,ăcelăceăf ptuieşteăaşaăcevaăpiereăseceratădeămoarteăn praznic ,ă iarăcasa,ă
f r ăşarpeleăeiăesteăp r sit ădeănorocăpentruătotdeauna… 

Da,ă cum tr ,ă şiă seă maiă spuneă c ,ă dac ă oă cas ă r mâneă pustieă dină cineă ştieă ceă pricin ,ă şarpeleă caseiă totă acoloă
r mâne,ăcredinciosăloculuiăînăcareăs-aăn scut. 

Aşaăeste,ădarăbagădeăseam ăc ăaiciăauădisp rutăşiăomăşiăcas ăşiăjivin . Este,ăpesemne,ăunălocăf r ănoroc. 
 

 
 
 
 
 

PRIM VARA 
               Prof.ĂAngelaĂMurare u 

 
 

Euăsuntăzân ,ăca-năpoveşti 
Prim varaămiăseăspune. 
To iăoameniiăm ăiubesc 

Pentruăc ăle-aducăveştiăbune.... 
 

Soareleăpeăcerăluceşte, 
Oăziăcald ăelăvesteşte 
Iarba iar a înnverzit, 

Florile au înflorit.  
 

Cânt ăp s rile-n crânguri. 
Mieluşeiăzburd ăpeăcâmpuri, 

Oamenii ies la arat 
Şiăeăveselie-n sat. 

 
To iăcopiiiăsuntăpe-afar  

Zburd ,ăalearg ,ăseădoboar , 
Şiăpân’ălaăl satulăserii 

ÎncingăhoraăPrim verii.
 
 

 

 

 

AM S DIT DOI POMIŞORI 
Prof.ĂAngelaĂMurare u 

 
 

Înăgr din ,ăprintreăflori, 
Amăs ditădoiăpomişori. 

Îiăudăşiăîiăîngrijesc 
De omizi eu îi feresc. 
Pomişoriiăauăcrescut 

Şiăceămândriiăs-auăf cut! 
Suntămaiăînal iădecâtămine 

Şiăsuntăpliniădeăroadeăbune, 
Unul,ăareămereăroşii,ăcoapte 



,,Labirintul copilăriei’’,   Anul VI,  Nr. ,  Aprilie   

 

 17 

 

Altul, pere parfumate 
S ăm nânciăpeăs turate. 

Iar la anul care vine 
Oăs ăcreasc ăşiămaiăbine, 

Şi-orăs ăfieămaiăvoinici, 
Fiindc -i îngrijim de mici. 

 
 
 
 
 

 
 

CEART  LA GR DINIŢ  
                                                     Prof. AnaĂGog lniceanu 

 
                                                                               Unăb iatăşiăoăfeti  

Seăcertauălaăgr dini : 
- Euăamădoiăochiăşi-oăguri , 

Spuneăgureşaăfeti . 
Amărochi ăcuăbuline, 

Cine-i maiămândr ăcaămine?  
- Ceăteălauzi,ănuă i-e bine? 
Tuăaiăfor -năbra ăcaămine? 

Uite,ăniciăfotbalănuăştii, 
Arcu-nămân ănuăîlă ii; 

N-ai bretele, n-ai nici blugi, 
Nici pe garduri nu te urci... 

  - Nuăv ămaiăcerta i,ăm i,ăpici, 
To iăsunte iălaăfelăaici, 

Sunte i s n toşi,ăfrumoşi, 
Inimoşiăşiăcurajoşi. 

     
 
 
 
 
 

 

ALBINUŢA 
                                         Prof. AnaĂGog lniceanu 

 
Albinu ,ătu,ădr gu , 
De ce zbori tu oare? 

Prinăgr din ăşiăprinăpomi 
Te-aşeziăpeăoriceăfloare,  

 
Ce se-ntâmpl ,ăceătotăcau i, 

Vreiăs -miăspui,ădr gu , 
V dăc ăduciăpeăaripioare 

Câte-o g letuş . 
M iăcopile,ăfugiădeparte, 

Nu îmi sta în cale, 
M ăgr besc,ăsuntăaşteptat  

S ăducădeămâncare, 
 

Iau polen din floricele 
Şiăzborădeăîndat  

Dreptălaăstup,ăs ăfacemămiere 
Dulce,ăaromat . 
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     1 IUNIE 
      Prof. Dumitru Lidia Simona 
 
 
 

Ura!ăPrimaăziădeăvar  
Ne-a adus pe-oăaripioar  

Bucuriiănenum rate: 
Jocuri,ămulteăjuc riiă… 
Şiăsurprizeămiiăşiămii. 

Susăpeăbolt ăştreng reşte 
Chiarăşiăsoareleăzâmbeşte! 

Iar deasupra tuturor 
Porumbelul trece-n zbor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NU MAI SUNT AŞA DE MIC 
                                  Prof.ĂAnaĂGog lniceanu 

 
Eu am mai crescut un pic, 
Nuămaiăsuntăaşaădeămic. 
Ştiuăs ăm ăjocăcuăjuc rii, 

Ştiuăs ăspunăşiăpoezii; 
Nici la mate nu e greu, 

Amăînv atăs ănum r.ăEu 
Liniu e,ăbastonaşe 

Z u,ăăpotăs ăleăscriuăpeătoate, 
C -năcurândăvoiăfiăşcolar 

Cuăghiozdanăşi-abecedar. 
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DE LA COPII … PENTRU COPII… 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRIM VARA 
                                                            Bîlg rĂBiancaĂElena, clasa a IV-a A 

                                                                                   Colegiul Na ional ,,Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu   
 

Florile au înverzit, 
Iar pomii au înmugurit, 

   Câmpia este acoperit , 
Deăoăfrumuse eănesfârşit . 

 
Soareleăr sare, 

Şi-un glob de aur pare. 
Pesteăp mântulăînverzit, 

Primavar , bun venit! 
 

 

 

 

 

 

PAŞTE FERICIT!              
  Bîzdoac ĂBogdanĂMarian,ĂclasaĂaĂIV-a 

              ŞcoalaĂGimnazial Ă,,GheorgheĂT t r scu” 
    
   

Paşteleăesteăalătuturorăcreştinilor.ăDac ăeştiăcreştin,ădeăpaşteăs rb toreşti,ăteăbucuri,ăvreiăs ăfiiăcuăaiăt i,ăcuăceiăpeă
careăîiăiubeşti. 

 
Noi,ă copii,ă suntemă înă ală nou leaă ceră pentruă c ă neă înnoim,ă pentruă c ă vomă staă cuă p rin iiă pân ă târziuă înă biseric ,ă

pentruăc ăimediatădup ăÎnviereăvomăciocniăou ăroşiiăşiăneăvomăînfruptaădinăcozonaciiăcuăparfumăademenitor,ăpreg ti iăcuămareă
grij ădeămameleănoastre.ă 

S rb toareaăs rb torilorăaduceănumaiăbucurie,ănumaiădragoste.ăÎnviereaăDomnuluiăneădovedeşteăc ăvia a a învins, 
„preămoarteăc lcând”,ă luminaăaăalungatăîntunericul,ăcredin aănuăesteăzadarnic ,ă iarădragosteaăvindec ăceleămaiăadânciăr ni.ă
Atâtătrupulăcâtăşiăsufletulăseăînnoiesc.ăPentruăaăsim iăcuăadev ratăşiăaăîntâmpinaăcumăseăcuvineăaceast ăs rb toare,ătrebuieăs ă
ieşimădinăstareaăbanal ,ădeăziăcuăzi,ăşiăs ăfacemăpasulăspreăpurificare,ăprinăTainaăSpovedanieiăşiăaăÎmp rt şaniei.ă 

Înăcas ăseăfaceăcur enie,ăseăpunăaşternuturiăproaspeteăpeăpat,ăperdeleăcurateălaăferestre,ăpentruăcaăprim varaăs ă
intre cu bucurie înăoriceăc min,ăOu leăsuntăîncondeiateăcuăart ăşiămigal ,ăsuntăpictateăşiăconturateăcuăcear ăfierbinteă- un ritual 
prinăcareăPaşteleăromânescăesteăunicăînăEuropa.ă 

Darăpreg tireaăpentruămareaăs rb toareăoăfacemănuănumaiăacas ,ăciăşiălaăşcoal .ăAnulăacesta amăîncercatăs ăfimă
maiă inventiviăînăvopsitulăou lelor.ă ăMaiăîntâiăamăgolităcon inutulăouluiăcuăajutorulăuneiăseringiăşiăapoiăfiecare,ăcuămareăgrij ăşiă
r bdare,ăamăpictatăcoajaăcuăacuarele.ăRezultatulăaă fostăuimitor.ăOămul imeădeăou ,ă frumosăşiă îngrijită colorateăauăap rutăpeă
catedraădoamneiăînv toare. 

Acumădup ăceăne-amăterminatătreaba,ăst măcumin iăşiăaştept măIepuraşul! 
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PRIM VARA  
                                                            Bîlg rĂBiancaĂElena, clasa a IV-a A 

                                                                                   ColegiulĂNa ional ,,TudorĂVladimirescu”, Tg-Jiu   
 

Este ultima zi a lui februarie! Mâine vine prim vara, cuăm r işoareăpentruă to i. Aceastaăesteăsearaăcândăneă lu mă
adio de le ninsori, viscoleăşiăger. Euăm ăducălaăculcare,ăînăp tu ulămeuăcald,ăplinădeăvise. 
      Simt c ăunăfiricelădeăvântăbateăînspreămine. Deschidăochiiăşiăv dăunăroiădeăfluturiăcolora iăcareădanseaz ăînăjurulăuneiă
fete frumoase, asemeneaăuneiă floriădeăprim var . P rulăs uăeraă împodobităcuăpetaleădelicateădeă trandafiri, iar buzele sale 
rozalii, precumă oă laleaă abiaă înflorit . Rochiaă eraă esut ă dintr-ună materială laă felă cuă iarbaă proasp t ă şiă ar taă caă oă pajişteă
înverzit ,ăplin ădeăfloriămulticolore. Era Prim vara! Când m-amătrezit,ăsoareleăstr luceaăcuăputere,ă iarăînăv zduhăseăsim eaă
mirosădeăprim var . Eraăprimaăziăaăacestuiăminunatăanotimpăalărenaşterii!ăăă 
                                            
 

       

 

 

IONIC  ŞI JUC RIILE 
                                       Cornescu Mihai Adrian 

                      CNSH Tg-Jiu 

                                       

 Aăfostăodat ăcaăniciodat .ăLaăpoaleleăunuiămunteăseăîntindeaăunăsatămic,ăcuăcaseămariăşiăfrumoaseăşiăoameniăgospodari. 
          Înăacelăsatălocuiaăunăb iatăpeănumeăIonic ă.ăEraăunăcopilăfoarteăvioi,ădeăvreoăcinciăanişori,ăăc ruiaăîiăpl ceaăfoarteămultăs ă
seăjoace.ăCuătoateăc ănuăeraăunăb iatăr sf at,ăaveaăînăschimbămulteăjuc riiă,ăîncâtăcredăc ăniciănuăleămaiăştiaănum rul. De câte 
oriăseăîntorceauăp rin iiădinăc l toriileăpeăcareăleăf ceau,ăîiăaduceauăcâteăoăjuc rie.ăSeăjucaăcâtăseăjucaăcuăjuc riaăceaănou ,ă
dup ăcareănu-iămaiăpl ceaăşiăoăaşezaălâng ăcelelalteăjuc riiăcareănu-i mai stârneau interesul. 
      Într-o zi, în casaădeălâng ăIonic ăs-aămutatăăoăalt ăfamilieăcareăaveaăcinciăcopii:treiăb ie iăşiădou ăfeti e. 
Ionic ăi-aăinvitatăpeănoiiăluiăveciniăs ăvin ăpeălaăelăs ăseăjoaceăîmpreun ă.ăJoacaălorăs-aăprelungităpân ătârziuăspreăsear . 
Aădouaăzi,ă Ionic ăaămersăelă înă vizit ă laănoiiă luiăvecini. Spre surprindereaă luiă Ionic ,ă aceştiaăaveauă foarteăpu ineă juc riiă ,ă înă
compara ieăcuăelă:oăminge,ăunăsetădeăbuc t rie,ăoăp puş ,ăunăursădeăpluş,ăoătrotinet ăşiăcâtevaăcuburiăpentruăconstruit. 
Curios,ăIonic ăi-a întrebat : 
- Voi,doar atâteaăjuc riiăave i? 
- Da! Nu- iăplac? 
- Baăda!ăDarănuăv ăplictisi iăs ăvaăjuca iădoarăcuăacesteăjuc rii? 
- Nu!ăr spunseăDorel 
- De ce? 
- Pentruăc ădeăcâteăoriăneăjuc măcuăjuc riileă,ănoiăinvent măjocuriănoiăşiănoi. 
Dină ă ziuaă aceeaă ă ceiă şaseă prieteniă auă fostă nedesp r i iă şiă câtă eraă ziuaă deă lung ,ă eiă erauă totă împreun ă jucându-seă şiă
descoperindăjocuriănoiăcuăajutorulăvechilorăjuc rii. 

 

 

 

 

 

 

 

FLUTURAŞUL 
             Bîlg rĂBiancaĂElena, clasa a IV-a 

         Colegiul Na ional ,,Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu   
 

S-aătrezitădeădiminea , 
Unămicăfluturaşăfrumos 
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Şiăzburaădinăfloare-n floare, 
Şiăd deaădinăaripioare. 

 
,,-Prieten cu aripioare, 
Amăşiăeuăoăîntrebare: 

Vreiăoareăs ăfimăamici, 
C ciăamândoiăsuntemămici?” 

 
                                   
 

 

 

AVENTURILE UNUI FLUTURAŞ 

 
Bîlg rĂBiancaĂElena, clasa a IV-a 

         ColegiulĂNa ional ,,TudorĂVladimirescu”, Tg-Jiu   
 

Simtăoăbriz ăuşoar ădeăprim var .ăSimtăunămirosăîmbietor,ăoămireasm ăame itoare.ăDeschidăochii.ăÎn jurul meu este 
s rb toare.ă Pentruă mine,ă careă iesă pentruă primaă oar ă dină “gogoşica”ă meaă pufoas ,ă dup ă oă iarn ă lung ă şiă geroas ,ă esteă
minunat.ăNuădeparteădeăaici,ăesteăunăpârâu.ăM ăaplecăpesteăel.ăM ă întrebăcândămi-au crescut aripile deoarece nu demult 
eramăoăomid ă f r ăculoare.ăAcumăsuntăună flutureădeă toat ă frumuse ea.ăAmătrupulăsub ire,ăcaăoăcrengu ădeăviorea,ăanteneă
lungiăşiăcurbateăşiăaripiăfrumoase,ăînăculoriăluminoase.ăSeăaudănişteăvoci. 
    -Hei,ăuite!ăEăunăfluturaş!ăS -l prindem! 
     Oăceat ădeăcopiiăaă începutăs ăm ăfug reasc .ăNorocăcuăaripile!ăCuăcâtăm ăîn l amămaiămultăspreăsoare,ăcuăatâtă
sim eamă maiă mult ă libertate.ă Dară seă f ceaă dină ceă înă ceă maiă cald.ă Amă coborâtă peă p mânt.ă Aterizasemă peă oă pânz ă fin ,ă
împletit .ăDarănuăm ămaiăputeamămişca.ăParc  aşăfiăfostălipit ădeăea.ăUnăp ianjenăveneaăspreămine,ăîncetişor.ăNuămaiăaveamă
sc pare.ă Îns ,ăajutorulămi-aăvenitădeăundeănuăm ăaşteptam.ăOărândunic ăaăvenită înăzborăşiăaă înşf catăp ianjenul.ăApoi,ăs-a 
întorsălaămineăşiăm-a eliberat.      
    -Bun ,ăeuăsunt Rica Rândunica ! 
 -IarăeuăeramăAnidaăOmida,ădarăînădiminea aăaceastaăm-amătrezităc ăsuntăunăfluturaş! 

-Acestaăesteăciclulăvie ii!ăArătrebuiăs ăteăobişnuieştiăcuăvia aădeăfluturaş! 
-Darăceăfacăfluturaşii? 

 -Euănuăştiu,ădarăamăunăprietenăcareăştie! 
      Înădiminea aăurm toare,ăeuăşiănouaămeaăprieten ăamăplecată laădrum. Trebuiaăs -lăg simăpeă,,ReluăFluturelu’ă“. El 
urmaăs ăm ă înve eăs ăm ăcomportăcaăună fluture. Peămarginileădrumuluiăst teauă înşira iăpomişoriiă înă floare. Am trecut prin 
locuriădeăvis,ăamăv zutăanimaleăşiăplanteăfelurite. Am poposit într-oăgr din ăminunat ,ăcuăiarb ăproasp t ,ăiarăînămijlocăeraăună
lacăcuăpeşteăşiăgâzeădeăap ,ăunădeliciuăpentruăprietenaămea,ăRica. 
 Înă sfârşit,ă amă ajunsă acas ă laă Reluă Fluturelu’. Locuia într-oă floareă roşie,ă cuă petale delicate. De atunci, suntem 
prieteniănedesp r i iăşiăîiăsuntărecunosc toareăc ăm-aăînv atăs ăsupravie uiesc, caăşiăunăfluture. 
 
 
 
 

 

 

 

ÎNVIEREA DOMNULUI 
            Tiloiu Andrei Claudiu 

ŞcoalaĂGimnazial Ă,,AlexandruĂŞtefulescu” 
   

 
A sosit prim vara.ă Soareleă mângâieă crengileă copaciloră cuă razeleă luiă fierbin i.ă P s releleă cuă glasulă cristalină auă

înveselitătoat ănatura.ăMuguraşiiăşi-auăspartăcarapaceaădeăaram ăs ăpriveasc ăspreămândrulăsoare. 
 Odat ă cuă sosireaă prim verii,ă vineă ceaă maiă sfânt ă s rb toare,ă Paştele.ă Laă aceast ă ziă mare,ă creştiniiă s rb torescă
ÎnviereaăDomnului.ăOameniiăseăpreg tescăcuămult ăbucurieăs ăîntâmpineăaceast ăzi.ăGospodineleăfacăcozonac,ăvopsescăou ă
roşii,ăfacădrob,ăsarmaleăşiăfriptur ădeămiel. 
 Aceast ăs rb toareăîmiăplaceăpentruăc ăvineăiepuraşul,ăciocnescăou ăşiăoferăcadouriăcelorădragi. Ce minunat este 
deăPaşte 
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IEPURAŞUL DE PAŞTE 
       Prof.ĂBîzdoac ĂAna-Maria 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu” 
 

Aziăeăziădeăs rb toare 
Paştele-i aici 

Iepuraşulăvine-năgrab  
S ăaduc  la pitici 

Pr jituriăşi bombonele 
Numaiădac -auăfostăcumin i! 

 
 

 

 

 

 

 

DE PAŞTE 
                                                              Prof. Alina Oana Cornescu 

                                                                                                            Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu” 
 
 

Diminea aăăaăsosit 
iăiepura ulăvaăveni 

Aducând la fiecare 
Ou ăro ii,ăunăcolac 

Drobădeămielă iăcozonac. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

POEZII… 

… pentru cei     mai mici pitici… 

- grupa         antepreşcolar  -  

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-8oxM-tUSmoM/TaHPMjaaOII/AAAAAAAAHsI/H7VYcb7Vy3E/s1600/wallpaper7.jpg&imgrefurl=http://blondutzza.blogspot.com/2011/04/poze-pentru-desktop-paste.html&h=1200&w=1600&sz=147&tbnid=8mSYW745_kIrRM:&tbnh=89&tbnw=119&prev=/search?q=imagini+iepurasi+de+paste&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagini+iepurasi+de+paste&usg=__WffrJAyK5qzJWE8VgxqxVpmfuWk=&docid=MeMLZ4O2SOPw0M&sa=X&ei=iLyTUZbBD9KQ4ASZo4Bo&ved=0CFYQ9QEwDg&dur=1452
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DIN LUMEA POVEŞTILOR… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Text propus de: 

Prof.ĂBîzdoac ĂAna-Maria 
Gr dini aĂP.P. ,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 

 

 
 
 
 
Cuămul i,ă foarteămul iăaniă înăurm ,ă într-oăpoieni ădintr-oă frumoas ăp dureăplin ădeăanim lu eăaăap rutăoăpas re.ă

Aceast ăpas reăeraădeosebitădeă frumoas ,ăcuăpeneleă înăculorileăcurcubeuluiăşi cu triluri angelice, cum nu seăauziser ămaiă
frumoase.ăGlasulăeiăeraăatâtădeăfrumos,ăîncâtăpân ăşiăvântulăseăopreaădinăb t ileăsaleăpentruăaăstrângeăminunateleătriluriăcaăs  
le poarteămaiăapoiăprintreăfrunzeăşiăfloriăprinătoat ăp durea,ăcât mai departe. 
 Nimeniănuăştiaădeăundeăaăvenităaceast  pas reăşiăcâtăaveaăs ăr mân ăînăaceaăpoieni ,ăîns ătoateăanim lu eleădină
p dureăoăiubeauăpentru c ăleăîncântaăînăfiecareăziăcuăcânteceleăeiăfermec toare.ăFrumoasaăf ptur ăşi-aăf cutăcuibăînămijloculă
poieni ei,ăîn scorbura celuiămaiăvechiăcopac.ăAcoloăîşiăduceaăeaătraiul,ăcântândăînăfiecareădiminea ăşiăsear ăşiăstrângândăînă
jurulăcopaculuiăoăgroaz ădeăanim lu eăveniteăs ăoăasculteăcuăîncântare. 
 Aşaădecurgeaăfiecareăziăînăp duriceădeăcândăseăinstalaseăpas reaăm iastr .ăIarnaătocmaiătrecuseăşi zilele cu soare 
erau tot mai dese,ăprilejădeăbucurieăpentruăîntreagaăp dureăşiădeăcântecăpentruămisterioasaăpas re.ăÎns ,ăîntr-o zi, nimeni nu 
ştieăcumăşiăcândăexact,ăanim lu eleăp duriiăauăg sităpas reaă frumosăcolorat ăc zut ă lâng ăb trânulăcopac,ă r nit ,ăscotândă
gemeteădeădurere...ăgataăs ămoar !ăSperiateăc ăs-arăputeaăîntâmplaăceăeraămaiăr uătoateăanim lu eleăau dat fuga la templul 
Zei eiăLunii,ăEostre,ărugându-seăfiecareăcaăaceastaăs ăfac ăoăminuneăşiăs ăsalvezeăm iastraăpas re. 

Eostre le-aăauzitărugaăşiăaăcoborâtăs ăvad ăceăpoateăface,ăîns ăîn ciuda tuturor eforturilorăeiăeraădestulădeăgreuăs ă
mai salveze pas rea.ă Înă celeădinăurm ,ăaăg sită îns ă singuraă solu ieăprină careă îiă puteaăsalvaă via a:ăaceeaădeăaă transformaă
m iastra pas reăîntr-unăiepuraş.ăAcumăIepuraşulănuămaiăcânta,ădarăputeaăînăcontinuareăs ăfac ăou . 

Şi astfel,ădeăatunci,ăînăsemnădeămul umire,ăînăfiecareăprim var ,  cândăareălocăechinoc iul,ăIepuraşulăîiăduceăZei eiă
Luniiăunădarăconstândăînăou le sale pe care le picteaz ăînăculorileăcurcubeului.ăŞiăpentruăc ăiepuraşulăesteăoăfiin ăiubitoare,ăs-
aăgândităs ă împart ă frumoaseleăsaleăou ăşiăalteădaruriăcelorăn p stui iăşiăcopiilorăcareăauă fostăcumin i.ăAstfel,ă înă fiecareăană
Iepuraşul vine cu mici cadouri pentru copii, las ăou leăpeămas ădeăPaşteăsauăleăascundeăînăgr dini eăprintreăfloriăoriăleăaşeaz ă
frumosăînăcuiburileăceăsuntăpreg titeăspecialăpentruăel. Şiăfiindc ăiubeşteăcopiii,ăIepuraşulăaduceăspecialăpentruăaceştiaăou ădină
ciocolat ăşiăalteăsurprize,ăsperândăcaăşi înăanulăceăvineăs ăfieălaăfelădeăcumin i. 

Iepuraşulăvineăatunciăcândăareălocăechinoc iulădeăprim var ,ăîns ăvenireaăluiănuăareăoăleg tur ădirect ăcuăs rb torileă
pascale.ă Elă anun  venirea vremurilor frumoase, calde, reînvierea naturii, aduce norocul, bucuria,ă boga iaă şiă totodat  
fertilitatea, simbolulăcelămaiăvechiăalăIepuraşului.  

 

 
 
 
 
 
 

LEGENDA CIREŞELOR LA URECHI 
 

Text propus de: 
Ed. Mercurean Otilia 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu  
 

LEGENDA IEPURAŞULUI 
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Demult,ă departe,ă dincoloă deă zareaă înă careă totulă seă pierdeă înă umbraă albastr ă aă dep rt rii,ă seă întindeaă oă ar ă aă
colinelorăpeăcareălocuitoriiăeiăcultivauăcuămult ădragosteăşiăpricepereătotăfelulădeăpomiăroditori.ăLivezileăerauăîntinseăşiădeăcumă
d deaăprim varaăşiăseăporneauărazeleăcaldeăaleăsoarelui,ăto i,ăcuămicăcuămareăroboteauăînăjurulăpomilorăcur indu-i de crengile 
uscate,ăv ruindu-le trunchiurile spre a-iă feriădeăgâng nii,ăstropindu-i cu leacuriănumaiădeăeiăştiuteăpentruăcaăomizileăs ănu-i 
atace,ă s pândă p mântulă înă jurulă loră pentruă caă apaă s ă p trund ă bineă laă r d cin ă şiă s -iă fereasc ă deă secetaă verii.ă Pomiiă
înfloreauăşiăd deauăroadeăbogateăspreăbucuriaătuturor,ădarămaiăalesăaăcopiilorăcareăaşteptauăcuăner bdareăcaăeleăs ăseăcoac ă
siăs ăseăpoat ăînfruptaădinămiezulălorădulceăşiăaromat.ă 

Deă dragulă loră oameniiă f cuser ă oă în elegereă şiă nimeniă nu-şiă îngr deaă livada,ă astfelă încâtă copiiiă puteauă mâncaă
oricândăfructeăproaspeteădup ăpoftaăinimii.ăArmoniaăar fiăfostăperfect ădac ăprintreăeiănuăarăfiătr ităoăfemeieăciudat ăşiăursuz ,ă
c reiaăto iăîiăspuneauăCireşoaia,ăf r ăs ăştieăîns ădeăundeăvineăacestănumeănemaiântâlnit.ăEaăîşiăduceaătraiulăsingur ăîntr-o 
cas ădinăvârfulăuneiăcolineăînconjurat ădeăunăzidădeăpiatr ădincoloădeăcareăniciăoăprivireănuăputeaăp trunde.ăAiciănuăeraăniciăoă
livad .ăDoarăînăfa aăcaseiăcreşteaăunăpomăînaltăcuăcoroanaăramificat ăceărodeaănişteăfructeăf r ăseam năpeălume. 

 Prim vara,ădup ăceăpetaleleăalbeăşiăgingaşeăaleă florilorăseăscuturau,ăpeăramurileă luiăap reauănişteăbobi eămiciăşiă
verziă ceă atârnauă perechi,ă perechiă laă cap tulă unoră codi eă lungiă şiă sub iri.ă Apoiă creşteau,ă creşteau,ă pân ă începeauă s ă seă
pârguiasc .ăPieli aălorăc p taăoăculoareăsângerie,ămiezulădeveneaăc rnosăşiăzemosăcuăun gustădulceăşiăaromatăde- iăl saăguraă
ap .ăOameniiăleăspuneauă„fructeleăCireşoaiei”,ădup ănumeleăfemeii,ăsauămaiăsimpluă„cireşe”,ă iarăpomului,ă„cireş”.ăNimeniănuă
maiăv zuseăundevaăasemeneaăfructeăşiănimeniănuăştiaădeăundeăap ruseăpomulăînăcurteaăCireşoaiei.ăFemeiaăp straăsecretulă
cuăstr şnicie.ă 

Mul iă auă încercată s -lă cultiveă aşaă cumă ştiauă ei,ă punândă sâmburiiă cireşeloră înă p mânt,ă udându-iă şiă aşteptândă s ă
r sar ăceva,ădarăf r ăfolos.  Dinăp mântănuăr s reaăniciodat ănimic.ăăCireşulăşiăfructeleăluiăaduceauăînăcasaădeăpeăcolin ăbaniă
frumoşiăc ciăfaimaălorăseăduseseăpân ăh t,ădeparte.ăDarănuăoricineăseăputeaăbucuraădeăgustulăacestorăfructe  nemaiv zute.ă
Pre ulă lorăeraămareăastfelă încâtănumaiăceiăboga iă leăpuneauăpeămas .ăEleăseăcoceauă înainteaă tuturoră fructelor,ă iarăcopiiiă leă
priveauăcuăjind,ăroşiiăşiăc rnoase,ăprintreăfrunzeleăcrengilorăceăseăvedeauădeădup ăzidulăcelăînaltădeăpiatr .ăFemeiaănuăg seaă
altcevaămaiăbunădeăf cutăcuăbaniiăcâştiga iădinăvânzareaăcireşelor,ădecâtăs -lăridiceătotămaiăsus,ăcaănuăcumvaătainaăs ătreac ă
dincoloădeăelăşiăcireşulăs ăcreasc ăşiăînălivezileăaltorăoameni.ăÎnăvecin tateaăziduluiăseăaflaăoăc su ăs r c cios ăplin ădeăcopiiă
care mai mari, care mai mici, pe care-iă creşteaăsoraă lorămaiămareădup ăceăp rin iiă loră închiseser ăochiiăpentruă totdeauna,ă
plecândăînălumeaăf r ădeăîntoarcere.ăFataămunceaădinăcas -năcas ,ăpeălaăstr ini,ăpentruăoăbucat ădeăpâineăcuăcare-şiăhr neaă
fr iorii.ă Nu-iă vorb ,ă c ă poameă mâncauă destuleă cuă to iiă deă prină livezileă f r ă garduri.ă Dară tareă ară maiă fiă gustată şiă eiă dină
minunateleăfructeăaleăCireşoaieiăcareă îns ăîiăalungaădinăpreajmaăziduluiădeăcumăîiăz reaăapropiindu-se.ăDară iat ăc ăîntr-o zi 
Cireaşoaiaăc zuăbolnav ălaăpat.ăNuăaveaăpeănimeni,ăc ciănimeniănu-i  trecuseăvreodat ăpragulăcasei.ăTr iseăsingur ăcuăcireşulă
ei,ă înconjurat ădeăzidulădinăceă înăceămaiă înalt.ăAşaăc ănuăaveaăcineăs -iădeaăunăpaharăcuăap ăşiăs -iăuşurezeăb trâne ele.ă
Oameniiăerauăobişnui iăcuăpoartaămereuă ferecat ăcuăşapteă lac teăşiă treceauănep s tori,ă înăgrab ,ăspreă treburileă loră fiecare,ă
gândindăcuăto iiăc ăb trânaăCireşoaiaăîşiămeritaăsoarta.ăDoarăsoraăceaămareăaveaămil ădeăbiataăb trân .ăFat ăcuăsufletăbun,ăîşiă
f cuseă ună obiceiă dină a-iă l saă laă poart ă înă fiecareă diminea ,ă cândă plecaă laă munc ,ă câteă oă g leat ă cuă ap ,ă iară seara,ă laă
întoarcere,ăcâteăoăbucat ădinăpâineaăpeăcareăoăcâştigase.ă 

Dup ăoăvremeăb trânaă începuăs ă laseăşiăeaă laăpoart ăcâteăunăpumnădeăcireşe.ăMareă fuăbucuriaă fetei,ădarăşiămaiă
mareăaăfr iorilorăei.ăÎşiăîmp r eauăînămodăegalărâvniteleăboabeărubiniiăşiăleămâncauăîncet,ăf r ăgrab ,ăcaăs ănuăseătermineăprea 
repede. Într-o sear ,ăpeăcândăfataăseăîntorceaădeălaă lucru,ăoăg siăpeăCireşoaiaăînăpoartaăcasei.ăFemeia,ăf r ăniciăoăvorb ăîiă
f cuăsemnăs ăintre,ăîiăpuseăînăbra eăunăcoşămareăplinăcuăcireşeăşi-iăspuseăs ăleăaleag ăpeăceleăcuăcodi eleăuniteăperechiăşiăs ă
leăpun ălaă urechileăfr iorilorăeiăcaănişteăcercei!ăRestulăcireşelorăs ăleăm nânce...ăApoi,ăf r ăs -şiădeaăjosădeălaăurechiăcerceiiă
dină cireşe,ă s ă sapeă oă groap ă înă fa aă caseiă loră înă careă s ă pun ă to iă sâmburiiă fructeloră mâncate.ă Cireşoaiaă nuă aă vrut,ă pân ă
atunci,ăs ădezv luieănim nuiăsecretulăcultiv riiăminunatuluiăpom,ădeăfric ăs ănuăaib ăconcuren ăşiăpre ulăs ăscad ăr mânândă
astfelăf r ăvenit.ăAcumăîiăp reaăr u,ăşiăpentruăc ăîşiăsim eaăsfârşitulăs-aăgândităs ădezv luieăşiăaltoraăsecretulăcireşului.ă 

Şi-apoiăeraăpreaăb trân ăs ămaiăcareălaăpia ăcoşuriăgreleăînc rcateăcuăcireşe.ăŞtiaăc ăfataănoastr ădrag ăn-o s-o 
laseăs ămoar ădeă foame.ăFataă lu ăcoşulămul umindăb trâneiăseăduseăacas ăşiă f cuă întocmaiăcumăoă înv aseăaceasta.ă Nu 
dup ămult ăvreme,ăînăfa aăcaseiăs r c cioaseăse ridicaăunăcireşămare,ăfrumosăşiăplinădeăroade.ăCopiiiăf cuser ăroat ăînăjurulă
luiă şiă priveauă uimi iă minunea.ă Auă mâncată peă s turate,ă neuitândă s -şiă pun ă cireşe-cerceiă laă urechiă şiă s ă mul umeasc ă luiă
DumnezeuăşiăCireşoaieiăpentruăbucuriaăcareăleăfuseseădat .ăÎnăfiecareăzi,ăsoraăceaămareăplecaădeăacas ăcuăcâteăunăcoşăplină
cuăcireşeăpeăcareăîlăl saălaăcâteăoăcas ăcuămul iăcopii,ăneuitândăs ăleăspun ăşiătainaăcreşterii.ăÎnăscurtătimpăcolineleăs-au umplut 
cuăaceştiăpomiăşiădeăcopiiăcuăcireşeălaăurechi.ăVestea s-aăr spânditădincoloădeăhotareleă riiăcolinelor,ăcareădeăacumăseănumeaă

araăCireşelor.ă 
Veneauăacolo,ăoameniădină toateă celeăpatruăz riăşiăplecauăcuăcâteăunăcoşăcuă cireşeăpeăcareă îlăprimeauă f r ăbaniă

odat ăcuăsecretulăînmul iriiăminunatuluiăpom.ăŞiăastfelăcireşulăaădevenităfaimosăşiăs-aăr spândităînălumeaălarg .ăBaăchiarăşiălunaă
iunie,ă lunaăînăcareăseăcocăcireşele,ăaăfostănumit ădeăceiăb trâniăşiădeăcalendareleăbisericeşti:ă „Cireşar”!ăCuătimpulăpovestea 
s diriiăcireşuluiăs-aămaiăuitat.ăAăr masăîns ăbucuriaăcopiilorăcareăşiăînăzileleănoastreăîşiămaiăpunăcireşeălaăurechi...ăşiănostalgiaă
celor mari, care atunci când nu-iăvedeănimeniăîşiămaiăatârn ăcerceiiăcopil rieiălaăurechiăsauăînăsufletăcaăs ăseăpoat ăîntoarceăînă
timpăşiăs ăretr iasc ăbucuriaăf r ăseam năaăacestui obicei. 
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DŢcora i oul! 

 

 CE LIPSEŞTE… 

   IEPURAŞULUI! 
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MIJLOACE DE TRANSPORT TERESTRE 
 

1. Denume te mijloacele de transport! 

2. Taie cu o linie ce nu se potrive te! 

3. Numără mijloacele de transport! 
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ŞIăNOIăPUTEM!!!…ăCEIăMAIăMICIăPITICI… 
 

 SPUNEăSOARELUIăCEăDESENEăSUNTăÎNăJURULăLUIăŞIăCEăCULOAREăAU! 
 AJUT ăSOARELEăăS ăCOLOREZEă…….! 
 SPUNE CE CULOARE A FOLOSIT! 
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 Colorează literele are for ează uvi tele:  PACE și ZIUA COPILULUI 

         

 

 

 

 

 

 

  Dă fie ărui opil u  alo . Câți opii vor pri ii aloa e? Cu  fa i să ai ă fie are opil 
un balon? 

 S rie operația ate ati ă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    +    = 
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PENTRU PRIETENII NOŞTRI – P RINŢII  

 

 

LUMEA MINUNAT  A JOCULUI LA PREŞCOLARI 
 

Prof. Jurebie Maria 
Gr dini aĂP.P. ,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 

 
 
 
 
 Potrivitădefini iei,ăjoculăreprezint ăoăactivitateăfizic ăsauămental ăf r ăfinalitateăpractic ăşiăc reiaăiăteădediciădinăpur ă
pl cere.ăSpecificăvârstelorăcopil riei,ăelăareă importan ăhot râtoareăpentruădezvoltareaăpsihic ăaăcopilului,ădară joculănuăeste 
numaiăapanajulăvârstelorămici,ăciăşiămodulăprinăcareăadul iiăîşiămanifest ăliberă,,copilulădinăei”.ăJocurileădeăcalculator, filmele de 
deseneăanimateăsauăpovestirileăfantasticeăreprezint ădoarăaspectulădeămarketingăalăreîntoarceriiăjoculuiăînăaten iaătuturor. 
 Al turiădeăînv are,ămunc ăşiăcrea ie,ăjoculăreprezint ăunaădinămodalit ileăesen ialeăprinăcareăomulăseăraporteaz ălaă
realitateaăînconjur toare.ăPrinăjocăcopilulăînva ăşiăseădezvolt ătotodat .ăJoculăînseamn ăoăexplorareăaăuniversului,ăaărealit ii;ă
totăprinăjoc,ăelăreproduce,ăreconstruieşteăsecven eădinăvia ăsauăcreeaz ăoănou ălume,ăoăalt ărealitate. 
 Pentru copilătotulăesteăjoc:ăînăprimeleăluniădeăvia ăacestaăseăjoac ăcuăcorpulăs u;ămaiăapoiăcopiluluiăîiăfaceăpl cereă
s ă reproduc ăelementeădinăambian aă luiăapropiat ;ă într-oăurm toareăetap ,ăcopilulă începeăs ă imiteăadultulă (mama,ămedicul,ă
educatoarea)ă şiă deă aiciă seă naşteă joculă deă rol.ă Urmeaz ă joculă cuă reguli,ă înă careă copilulă înva ă elementeă fundamentaleă deă
socializare,ăconven ionalitate,ăacordul,ăcooperareaăşiăcompeti ia. 
           Esteă importantăs ăsubliniemăc ăprinăactivitateaădeă joc,ăcopiiiă îşiă formeaz ă identitateaăpersonal ;ă înva ăacte,ăac iuni,ă
opera ii,ă conduiteă careă îlă ajut ă s ă rezolveă problemeă dină mediulă s u;ă înva ă s ă fieă maiă flexibilă înă gândire,ă s ă creezeă solu ii 
diferite;ăîşiădezvolt ăaten ia,ămotiva ia,ăabilit ileăsociale;ăînva ăs ăcomuniceă(vorbire,ăascultare,ăîn elegere). 
 Copilulă schimb ăprină jocă realitateaă luiă imediat ,ă înva ă ,,s ă fieă cuă ceilal i”,ă înva ă lucruriă noi,ă toateă acesteaă într-o 
stareădeărelaxareăşiăpl cere;ăprinăjocăseădezvolt ăîntreagaăsaăfiin ,ăiăseăcontureaz ăpersonalitatea. 
 Caămetod ,ăprocedeuăşiămijlocădeăformareăşiădezvoltareăaăcopilului,ăînăgr dini ăjoculăseăg seşteăcuăpreponderen ă
înăprogramulă zilnic,ă facilitândăşiă oămareăparteădină înv areaădidactic .ă Jocurile,ă înă specială celeădidactice,ă îmbin ă finalit ileă
educative cu bucuria copilului. 
 Joculă esteă ună puternică stimulentă cognitivă atâtă pentruă înv areaă independent ,ă câtă şiă pentruă înv areaă înă grup;ă
dincoloădeănaturaăprim ăaăexperien ei,ăexist ăfeedback-ul,ăcareădetermin ăadev ratulăprogres.ăJoculăseăîmbin ăcuăînv area, 
cuăcrea iaădândăposibilitateaăcopiluluiădeăaăexperimentaărolulădeăcreatorăalărealit ii. 
 Înăcadrulăjoculuiăliber,ăcopilulăpreşcolarăareăposibilitateaădeăaăluaădecizii,ădeăaăexersaăroluriăsociale;ăelăînva ăs ăseă
adaptezeă laă ceilal i,ă s ă comuniceă cuă ei;ă îşiă configureaz ă primeleă no iuniă aă ceeaă ,,ceă eă bine”ă şiă ,,ceă eă r u”,ă aă ,,ceeaă ceă eă
frumos”ăşiă ,,ceeaăceăeăurât”.ăJoculăesteăcelămaiăsigurămediuădeămanifestareăaăcreativit iiă şi,ăconcomitent,ămodalitateaăprin 
careă copilulă îşiă dezvolt ă şiă îşiă afirm ăpersonalitatea;ă elă îşiă construieşteăpropriulă sensăală identit ii,ă începeăs -şiă cristalizezeă
imaginea de sine. 
 Subăunăaltăaspect,ăjoculăesteămodalitateaăprinăcareăseăasigur ăoădezvoltareăfizic ăarmonioas ăaăcopilului.ăPostura,ă
activismul,ă conştientizareaă expresivit iiă corporaleă şiă emo ionaleă suntă elementeă extremă deă importanteă pentruă stadiileă
ulterioare,ăiarăpreşcolaritateaăesteăetapaăînăcareăeleăseămanifest ăprinăjoc. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

O DESCOPERIRE SPECIAL  … NOILE VITAMINE DE CARE AU NEVOIE COPIII!!! 

 
Prof. Dumitru Lidia Simona 

                                                                                                            Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”, Tg-Jiu 
 

Cuăto iiăştimădespreăvitamineleădeălaăA la K,ădeăceăavemănevoieăînădietaăzilnic ăpentruăaăneăsim iăbineăşiăpentruăaăneă
dezvolta armonios. 
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Circul ăzvonulăc ăoameniiădeăştiin ăauădescoperitărecentăcâtevaăvitamineănoi, la fel de necesare.  
Iat -le: 

 VITAMINA  M – deĂla...ĂMUZIC  
Apareănaturalălaăp rin iiătineriăşiăpoateăfiăad ugat ăimediatăînădietaăfamiliei.      
Asculta iămuzic ăbun ăşiădansa iăcuăcopiiiăînăsufragerie,ăcâtăpute iădeădes.ăL sa i-iăînăbra e,ădac ăsuntăpreaămiciăşiă

dansa iăcuăei.ă 
Cânta iăînămaşin ,ăcolec iona iăînregistr rileăşiăpieseleădumneavoastr ăfavorite. 
Esteăbineăs ăave iăcâteva instrumenteălaăîndemân .ă 
Dac ăv ăduce iăcopiiiălaălec iiădeămuzic ,ăasigura i-v ăc ăsuntăsatisf c toareăsauăm carădistractiveăpentruăei. 
Aceast ăvitamin ,ăesteăpus ăînăpericolăde...ăzgomotul constant al radioului sau al televizorului – copilulĂînva Ă

s ĂNU asculte. 
 VITAMINA  P – de la... POEZIE 

Înv a i-iă peă ceiă mici,ă cânteceleă şiă poezioare.ă Copiiiă maiă mari,ă potă recitaă versurileă loră preferateă laă întâlnirileă deă
familie,ăasculta iăpoveştiăsauăpoeziiăînregistrateăpentruăaăv ăbucuraădeăsunetulăvocii. 
 VITAMINA  N – deĂla...ĂNATUR  

Oferi i-leăcopiilorăşansaăs ăcunoasc ănaturaăaşaăcumăesteăea,ăf r ăs ăfiăfostăafectat ădeăinterven iaăomului.ăPentruă
copiiiămici,ăcurteaădinăspateleăcaseiăsauădinăfa aăblocului,ăvaăfiăsuficient ă– oămul imeădeăp s ri,ădeăviermişori,ăde insecte, de 
floriăşiădeăcopaci.ăCuătoateăacestea,ăîncerca iăs ăieşi iăînănatur ăsauăs ămerge iăpeămalulăuneiăape,ăoriădeăcâteăoriăpute i.  

Privi iăapusul! 
Ieşi iăcuăcortul! 

 VITAMINA N, esteăînăstrâns ăleg tur ăcuăVITAMINA S (bis) – de la... SPIRITUALITATE –  
disponibil ăuneoriăînăbiserici,ămân stiri,ătemple,ămoscheiăşiăalteălocuriădeăacestăfel. 

Eaă esteă pus ă înă pericolă de...ă jocurileĂ peĂ calculator,Ă deĂ via aĂ laĂ oraş,Ă deĂ preaĂmulteĂ temeĂ şiĂ deĂ gândulĂ c Ă
pl cerea,ĂesteĂunĂlucruĂpeĂcare-l cumperi. 
 VITAMINA  D – deĂla...ĂDISTRAC IE 

Disponibil ă pesteă tot.ă Seă întâlneşteă şiă laă copiiă şiă laă adul i.ă Esteă ceaă maiă întâlnit ă vitamin ă dină univers.ă Nuă esteă
prezent ăînămodănaturalălaăloculădeămunc ,ădarăpoateăfiăintrodus ăprin...ăcontraband . 

Esteăpus ăînăpericolăde...ăpurtareaĂunuiĂceasĂdeĂmân . 
 VITAMINA  S – deĂla...ĂSPERAN  

Speran aăapareăînămodănatural.ăTrebuieădoarăs ăfi iăsigurăc ănuăaăfostăîndep rtat ăprinăexpunereaălaătoxine.ă 
Evita iăs ăurm ri iăştirileăsauăs ăvede iălumea prin intermediul ziarelor!  
Nuăv ăîng dui iăs ăave iăoădispozi ieămoroc noas ăînăpreajma copiilor – înăspecialăaăadolescen ilor! 
Al tura i-v ăuneiămişc riăcareăîncearc ăs ăschimbeăceva! 
Cercet rileă auă demonstrată faptulă c ,ă to iă copiiiă aiă c roră p rin iă activeaz ă într-oă astfelă deă organiza ie,ă suntă maiă

s n toşiămintal,ăauăoăviziuneămaiăpozitiv ăasupraălumiiăşiăviitoruluiăşiăfacămaiămulteăînăacestăsens. 
 
 
 

SFATURI PENTRU P RINŢI … DE LA COPILUL LOR 

 

 
Prof. Dobroiu Laura 

                                                                                                            Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”, Tg-Jiu 
 

 
 
 
 
 Nuăm ăr sf ța! tiuăfoarteăbineăc ănuămiăseăcuvineătotăceeaăceăcer.ăDarăîncercătotu i. 
 Nu-țiăfieăteam  s ăfiiăfermăcuămine! Astaăm ăa eaz ălaăloculămeu. 
 Nuăfolosiăforțaăcuămine! Astaăm ăobi nuie teăcuăideeaăc ănumaiăfor aăconteaz . 
 Nu fi inconsecvent! Astaăm ăpuneăînăîncurc tur ă iăm ăfaceăs ăîncercăs ăscapănepedepsit. 
 Nu-mi face promisiuni! S-arăputeaăs ănuăleăpo iă ine.ăAstaăm ăvaăfaceăs -mi pierd încrederea în tine. 
 Nuăr spundeăprovoc rilorămeleăatunciăcândăspunăsauăfacălucruriăcareăteăsup r ! Voiăîncercaăatunciăs ăcap tă iămaiă

multe ,,victorii’’. 
 Nuăteăsup raăpreaătareăcândăîțiăspună,,teăur sc”!ăNu cred ceăspun,ădarăvreauăs - iădovedescăcontrariul,ăpurtându-m ă

caăoăpersoan ă,,important ’’. 
 Nuă faceă înă loculămeuănimică dină ceeaă ceă a ă puteaă faceă singur! Astaă m ă faceă s ă m ă simtă caă ună copilă mică iă voiă

continuaăs ăteăfolosescăînăserviciulămeu. 
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 Nu-mi menaja ,,releleă obiceiuri”,ă acord -miă câtă maiă mult ă atenție! Altfelă nuă faciă decâtă s ă m ă încurajeziă s ă leă
continui. 

 Nuăm ăcorectaăînăpublic! Voiăfiămultămaiăsensibilădac ăîmiăveiăvorbiăblând,ăîntreăpatruăochi. 
 Nuăîncercaăs ădiscuțiăcomportamentulămeu,ăînăfebraăconflictului! Din anumite motive, auzul meu nu e  foarte bun în 

acelămoment,ăiarăcooperareaămeaăchiarămaiăslab . 
 Nuăîncercaăs -miățiiăpredici!ăVeiăfiăsurprinsăs ăconsta iăcâtădeăbineă tiuăceăeăbine iăceăeăr u. 
 Nuăm ăfaceăs ăsimtăc ăgre elileămeleăsuntăp cate! Trebuieăs ăînv ăc ăpotăfaceăgre eliăf r ăs ăsimtăc ănuăsuntăbunădeă

nimic. 
 Nuăm ăcic li!ăDac ăoăfaci,ăvaătrebuiăs ăm ăprotejezăprinăaăp reaăsurd. 
 Nuăm ăpedepsiăpreaătare! M ăsperiiău oră iăatunciăs-arăputeaăs ăspunăminciuni. 
 Nuăuitaăc ăîmiăplaceăs ăexperimentez! Înv ădinăasta. 
 Nuăb gaăpreaămultăînăseam ăindispozițiileămele! S-arăputeaăs ăprofitădeăfaptulăc ăîmiăacorziămaiămult ăaten ieăcândă

sunt bolnav. 
 Nuăm ărespingeăcândăpunăîntreb riăcinstite! Dac ăoă faci,ăveiăconstataăc ănuă teămaiă întrebă i caut informa iiă înăalt ă

parte. 
 Nu-miăr spundeălaăîntreb rile proste tiă iălipsiteădeăsens! Alfelăvoiăîncercaămereuăs ăteăag ăcuăastfelădeăîntreb ri. 
 Nuă încercaă niciodat ă s ă pariă perfectă sauă infailibil,ă pentruă c ăm ă veiă faceă s ă simtă c ă nuă teă voiă puteaă ajungeă

niciodat ! 
 Nuăteătemeăc ăpetrecemăpreaăpuținătimpăîmpreun ! Contez ăcumăîlăpetrecem. 
 Nuăteătemeădac ăeuăsuntăsperiat! Arat -te curajos. 
 Poart -teăcuămine,ăcaă iăcuăprieteniiăt i! ineăminte:ăînv ămaiăbineădeălaăunămodel,ădecâtădeălaăunăcritic. 
 Nuăuitaăc ănuăpotăcre teăf r ăîncuraj riă iăînțelegere! 

 
IĂÎNĂAFAR ĂDEĂASTA,ĂTEĂIUBESCĂFOARTEĂMULTă 

TEĂROG,ĂIUBE TE-M Ă IĂTUĂÎNĂSCHIMBă 
 

 
 

CÂND CREDEAI C  NU M  UIT… 

 

 

 „Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... te-amăv zutălipindăprimulămeuădesenăpeăfrigiderăşiăastfelămi-am dorit un altădesenăs ă
realizez. 

 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... te-amăv zutăhr nindăoăpisic ăvagaboand ăşiăastfelăm-amăgândităc ăarăfiăbineăs ăiubimă
cuăto iiăanimalele. 

 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... te-amăv zutăpreg tindu-miăpr jituraăpreferat ă şiă aşaăamăştiută c ă lucrurile aparent 
minoreăsuntălucrurileăcuăadev ratăimportanteăînăvia . 

 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... te-amăauzităspunândăoărug ciuneăşiăatunciăamăştiutăc ăexist ăunăDumnezeuăceărugileă
niăleăascult . 

 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... te-amăv zutăs rutându-m ăîn noapteăşiăiubităeuăm-amăsim it. 
 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit... i-amăv zută lacrimileă curgându- iă peăobrajiă şiă amăaflată c ă via aă înseamn ăadeseaă

suferin ,ădarăesteăbineăcaălacrimilorătuăfrâuăliberăs ăleădai. 
 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit.. .te-amăv zutădeăgriji înconjurat ăşiămi-am dorit ca într-oăbun ăziăs ăpotăs ă iăleăalung. 
 Cândăcredeaiăc ănuăm ăuit...ăm-am uitat... şiăamăvrutăs - iămul umescăpentruătotăceeaăceăamăv zutăatunciă...când 

credeaiăc ănuăm ăuită!ă” 
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ÎN EXCURSIE…  
 

 
 
 

                                                            Prof. Alina Oana Cornescu 
Prof.ĂBîzdoac ĂAna-Maria 

                                                                                                            Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”, Tg-Jiu   
 

 

 
              

 
L.D.Hainault: „Seăacord ămaiămult ăimportan ăomuluiăcareămergeădecâtădrumuluiăăpeăcareăîlăurmeaz .” 
 

EXCURSIA – O EXPERIENŢ  DE VIAŢ  
 
   În data de  4 aprilie 2013  educatoarele Alina Oana Cornescuă iă Ana Maria Bîzdoac ,ă deă laă Grupa 
antepre colar ă,,B”ă- ..PITICII”, au organizat oăexcursieălaăSalinaăOcneleăMariă iălaăGr dinaăZoologic ădinăRâmnicu-Vâlcea. 

Excursia,ăesteăoăc l torieă înăgrup,ă f cut ăpeă josăsauăcuămijlocădeă transportă înăscopă instructiv- educativ,ăsportivăşiă
distractiv.ăÎnătimpulădesf şur riiăacesteia,ăantepreşcolariiăauăposibilitateaădeăaăpercepeăşiăobservaăînămodădirectănatura,ăfiindă
primulă pasă deă contactă nemijlocită cuă elementeleă mediului,ă înă afaraă localit iiă înă careă locuiesc.ă Înă timpulă excursiilor,ă copiii 
descoper  c ă naturaă esteă într-oă continu ă mişcareă şiă transformare,ă c ă înă natur ă exist ă legiă nescrise.ă Totă acumă eiă afl ă c ă
oameniiă p streaz ă şiă conserv ă arbori,ă planteă rareă înă rezerva iiă naturaleă şiă înă parcuriă specială amenajateă (na ionale,ă
dendrologice), unde plantele,ă animaleleă şiă peisajeleă suntă înă siguran .ă Deşiă excursiileă auă ună caracteră recreativă acesteaă
prilejuiescă însuşireaă unoră cunoştin eă ştiin ifice.ă Acumă copiiiă cunoscă subă oă alt ă form ă rela iileă dină mediulă înconjur toră şiă au 
posibilitateaădeăaăadmira,ă tr iăemo iiăşiăsentimenteăputerniceă laăcontactulădirectăcuăpeisajeădinămediiădiferiteă (frumuse eaăşiă
diversitateaăplantelorăşiăanimalelor,ăsurseădeăpoluare). 

Înă fa aă spectacoluluiă naturii,ă copiiiă potă faceă descrieriă verbale,ă evalueaz ă s n tateaă mediului,ă potă g siă m suriă deă
protec ieăşiăseăvorăimplicaăcuăpl cereăînăactivit iădeăigienizareăaămediului. 

Considerat ăactivitateădeătipăintegrat,ăexcursiaăvalorizeaz ămultidimensionalăindividualitateaăcopiluluiăantepreşcolar. 
Excursiileăorganizateădeăgr dini ăauămultipleăvalen eădeă informareăşiăeducareăaăcopiilor.ăAcestea,ăbineăpreg tite,ă

suntă atractiveă laă oriceă vârst ă pentruă c ă seă desf şoar ă într-ună cadruă nou,ă stârnescă interes,ă producă bucurie,ă faciliteaz ă
acumulareaădeăcunoştin e,ăchiarădac ăreclam ăefortăsuplimentar. 

Mediulădeăac iuneă fiindădeosebit,ă iară tehnicileădeă instruireăaltele,ăcontribuieă laădezvoltareaăspirituluiădeăobserva ie,ă
îmbun t escămemoriaăvizual ăşiăauditiv ,ăformeaz ăgândireaăoperatorieăaăcopiluluiăcuăcalit ileăeiădeăechilibrare,ăorganizare 
şiăobiectivare. 

Ac ionândă individualăsauă înăcadrulăgrupului,ăcopiiloră liăseădezvolt ăspiritulăpractic,ăopera ional,ămanualitatea,ădândă
posibilitateaăfiec ruiaăs ăseăafirmeăconformănaturiiăsale.ăParticipareaăefectiv ăşiătotal ăînăactivitateăangajeaz ăatâtăcopiii timizi 
câtăşiăpeăceiăslabi,ăîiătempereaz ăpeăceiăimpulsivi,ăstimuleaz ăcurentulădeăinfluen eăreciproce,ădezvolt ăspiritulădeăcooperare, 
contribuie la formarea colectivului. 

Prină faptulă c ă înă asemeneaă activit iă seă supună deă bun ă voieă regulilor,ă asumându-şiă responsabilit i,ă copiii se 
autodisciplineaz . 
 Con inutulă didactică ală excursiiloră esteă multă maiă flexibilă şiă maiă variată decâtă ală activit iloră desf şurateă înă salaă deă
grup ,ăcopiiiăparticipândăcuămult ăbucurieăşiăoptimismă laăacesteăac iuni,ă l rgindu-şiă înăacestă felăorizontulădeăcunoştin eăprină
contactul direct cu realitatea. Astfel,ă cuă ajutorulă excursiiloră seă dezvolt ă spiritulă deă prietenie,ă deă colectiv,ă deă disciplin ,ă
ini iativ ,ăprecumăşiădeprinderi,ăproceduriăgospod reştiădeălaăvârst ămic ,ătoateăacesteaăfiindu-leăfolositoareăînăvia . 

Excursiileăşiădrume iileăauăunăcaracterărelaxant,ăcontribuindăînămodăcategoricălaăsudareaăcolectivelorădeăcopii.ăDup ă
trecereaăăanilor,ăcopiiiăîşiăamintescăcuăpl cereădeăîntâmpl rile,ădinătimpulăexcursiilor. 

Deă aceea,ă credă c ă organizareaă unoră astfelă deă activit iă trebuieă continuat ,ă constituindă oă latur ă deă seam ă aă
procesului instructiv - educativ. 

Amenajat ăînăminaăCocene ti,ăsalinaădeălaăOcneleăMariăaăoferităcopiiloră iăp rin ilorăacestora,ăamintiriădeăneuitat. 
 Dup ăceăauăparcursă cuămicrobuzulă tunelulăsubteran,ăcopiiiăal turiădeăp rin iăauăpututăobservaăminaăcuăpere iiădină
sare,ăc su aăpiticilor,ăbisericaădinăincintaăsalinei, renul scluptat în sare,ămoaraădeăap ăşiăalteăminunateăsculpturiădinăsare… 
 Temperaturaădinăsalin ăesteăunaăconstant , de aproximativ 15 grade. Antepre colariiăauărespiratăunăaerăputernică
iodat,ăbeneficăpentruăs n tate. 
 Ună altă punctă touristică vizitată deă copiiă aă fostă Gr dinaă Zoologic ă dină Râmnicu Vâlcea. Aici copiii au putut vedea 
animaleă iăp s ri: ursul, vulpea,ătigrul,ăstru ul,ăp unul,ădară iăpe tiă iăreptile. 
 Spreăsear ăcuăto ii eram obosi i,ădarădeăacordăc ăaăfostăoăziădeăneuitat! 
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ÎN FIECARE AN… 

   VIN SFINTE S RB TORI!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Prof.ĂBîzdoac ĂAna-Maria 

Gr dini aĂP. P. ,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 
 

 
 

Vine o zi ... 
 cândăp şeşti cu smerenie pragul casei; 
 cândăg seştiăsursaădeăbucurie în sufletele oamenilor...; 
 când se-mparteăluminaăpentruăfiecare:ăs racăşiăbogat; 
 Înc ădeăcopilăaiăînceputăs ăiubeştiăaceast ăs rb toare. 
 VineăPaştele! 
 S rb toareaăÎn l rii Domnului! 

Obiceiurileă seă nască şiă mor.ă Uneleă ajungă s ă str bat ă secoleleă şiă mileniile.ă Tradi iileă suntă prină defini ieă vechi.ă Leă
adun m,ăleăp r sim,ăleăreg simăşiăleăinvent mădinănevoiaădeăautodefinire,ădeăapartenen ,ădeăsocializare. 
                   Comunit ile,ă înăgeneral,ădarăceleăruraleăînăspecial,ămaiăp streaz ăimpresionanteăvaloriămateriale,ăcuăprec dereă
spirituale,ăcuăsemnificativeămesaje,ăvenindădinăîndep rtateătimpuri,ăcaăm rturieăaăunuiămodăs n tosădeăvia ăşiădeămunc ,ăaă
poten ialuluiăcreatorăalăneamuluiăromânesc.ăă 
                   Unaă dintreă celeă maiă importanteă s rb toriă anualeă esteă Paştele,ă simbolulă sacrificiuluiă creştin,ă ală iubiriiă divine,ă ală
miracoluluiă Învieriiă şiă ală luminiiă sfinte.ă Aceast ă s rb toareă dureaz ă treiă zileă şiă începe,ă conformă decizieiă Conciliuluiă deă la 
Niceea,ădinăanulă325ăe.ăn.,ăînăduminicaădeădup ăprimaălun ăplin ,ădup ăechinoc iulădeăprim var .ăS rb toareaăPaşteluiăesteă
desemnat ăcuădou ăcategoriiădeănume,ăfoarteădiferiteăîntreăele.ăÎnătimpăceăînămajoritateaălimbilorălatineăs rb toareaăÎnvieri i lui 
Iisusă seă numeşteă Paşti,ă Pasqua,ă Pâques,ă Pascua,ă înă rile anglo-germaneă suntă utiliza iă termeniă careă auă alt ă provenien :ă
Easteră (englez )ăşiăOsternă(german ).ăDac ădenumireaăanglo-saxon ăaăPaşteluiăprovineădeă laăzei aăOstara,ăcel laltănume,ă
utilizată şiă înă limbaă român ,ă provineă dină cuvântulă ebraică ,,Pesach’’,ă careă desemneaz ă S rb toareaă Azimeloră sauă Paşteleă
evreiescăşiăcelebreaz ăfugaăevreilorădinăEgipt,ăilustrat ăînăVechiulăTestament. 
                  Importan aă acesteiă s rb toriă esteă conferit ă atâtă deă semnifica iaă spiritual ,ă câtă şiă deă num rulă impresionantă deă
obiceiuriăşiătradi iiăînăcareăseăîmbin ăsimboluri,ăelementeăaleănaturiiăşiăsupersti ii.ăDimensiuneaăreligioas ăaăPaşteluiăsubliniaz ă
ideeaăsacrificiuluiăcreştin,ăprofundaămuta ieăaăsensuluiăjertfeiăpeăcareăIisusăoăfaceăcuăputin :ăînăloculănevinov ieiăanimalului. 
Mântuireaăeste,ă înăconcep iaă luiăSergheiăBulgakov,ăsacrificiulă iubiriiă luiă Iisus,ăcareăseăofer ăpeăsineăpentruământuireaă lumii. 
S rb torileăpascaleăprezint ădiverseăaspecteăaleăvie iiăsocialeăaleăomuluiăintegrateăînăvia aăspiritual .ăLuminaălumân rilor din 
noapteaă Învierii,ă ou leă roşiiă sauă încondeiate,ă mielulă suntă doară câtevaă dintreă simbolurileă asociateă Paştelui.ă Ou leă roşiiă
simbolizeaz ăsângeleăv rsatădeăFiulăDomnuluiăîntruământuireaăomeniriiăşiămiracolulărenaşteriiăSale,ădevenindăunulădintreăcele  
maiăimportanteăsimboluriăaleăs rb torilorăpascale.ăOulăesteăsimbolăalăperfec iunii,ăalăregener rii,ăalăfecundit ii,ăalăbelşugului, 
unămicrouniversăceăpoateăfiăsurs ădeămiracole.ăÎnăurmaăinfluen elorăoccidentale,ăcopiiiăprimescăacumăou ădeăciocolat ăpeăcare 
leăaduceăIepuraşul.ăAcestaănuăesteădoarăoă imagineăcomercial ,ădeoareceă iepureleăeraăconsiderată înă lumeaăpre-creştin ăună
simbolăalăfertilit iiăşiăînvieriiănaturii. 
                 DeăSfinteleăS rb toriădeăPaşte,ăapareă,,floareaăPaştelui’’,ăoăfloareămic ,ăalb ,ăcareăseam n ăpu inăcuămargareta.ă
Creşteăînălocurileăcuăumiditateăpesteămedie.ăApareăcuăoăs pt mân ,ăpoateădou ăînainteădeăPaşti.ăMul iăcopii,ăoăculegăşiăoăduc 
înăVinereaăMareălaăbiseric ,ăundeăoăpunăpeămasaăspecial ,ăs rut ăicoanaăşiătrecăpeăsubăaceast ămas ăînc rcat ăcuăflori,ădeă
treiăori.ăAstfelăeiădevinăimuniăbolilorăşiărelelor,ăşiăîşiăpunătreiădorin e,ăcâteăunaălaăfiecareătrecere.ăFlorileăaduseăînăVinerea mare 

PAŞTELE LA  
        ROMÂNI           
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suntădateădup ăDeniaăProhodului,ăc treă to iăcredincioşiiăcareăauă înconjuratăbisericaădeă treiăori.ăEleăsuntăpuseă laă icoane,ăs ă
aduc ăbucurieăşiăbun stare,ăs ăapereădeărele.ă 
                 Influen eleă occidentaleă nuă facă decâtă s ă completezeă numeroaseleă tradi iiă regionaleă româneşti,ă printreă careă potă fiă
amintite: obiceiul aprinderii pe dealurileăşiăcolineleăBucovineiăaăunorăfocuriăputernice,ănumiteăşiăfocuriădeăveghe,ădeoareceăardă
toat ănoapteaăÎnvierii,ă înăTransilvania,ăaădouaăziădeăPaşti,ă tinereleăfeteăsuntăstropiteăcuăparfumădeăc treăfecioriiă îmbr ca i în 
haineătradi ionale;ăînăArdeal,ăînănoapteaădeăPaşti,ătoacaădeălaăbiseric ăesteădus ăînăcimitir,ăundeătrebuieăs ăfieăp zit ădeăc treă
fecioriiădinăsat.ăDac ănuăreuşescăs ăoăp strezeă înăsiguran ăşiăesteă furat ,ăpazniciiăcareăauădatăgreşăvorăoferi,ăaădouaăzi,ă o 
mas ăbogat .ăDac ăaceiaăcareăauăîncercatăs ăfureătoacaănuăauăreuşit,ăeiăvorăfiăgazdeleăosp ului.ăÎnăBanat,ăînădiminea aăzileiă
deă Paşti,ă copiiiă seă spal ă peă fa ă cuă ap ă proasp t ă deă laă fântânaă înă careă s-auă pusă ună ouă roşuă şiă fireă deă iarb ă verde.ă Înă
Muntenia,ăexist ăobiceiulăcaă tinereleă fete s ăp strezeă înăcas ă lumânareaăaprins ă înănoapteaădeă înviere.ă ÎnăMaramureş,ăseă
spuneăc ,ăînăprimaăziădeăPaşti,ăeăbineăcaăprimaăpersoan ăcareăintr ăînăcas ăs ăfieăb rbat,ăaltfel,ăvorăfiăcerturiăînăcas ăînăacel 
an. 
              Una dintre cele mai mari bucuriiăaleăcopil rieiădeăalt ădat ,ăeraămersulălaădenie.ăDeniaădeăjoi,ăcândăst măînăgenunchiă
şiăneărug mădeădou sprezeceăori,ăşiăfacemănoduriăunuiăşnur,ăesteăunăprilejădeăbucurie.ă 
              Nodurileă fieă suntă dorin e,ă fieă leă facemă pentruă c ă suntemă prev z toriă şiă pentruă aă leă puteaă desfaceă cândă avemă oă
problem ăînăcareăîiăceremăajutorulăluiăDumnezeu.ăToateăacesteaăneăumpluăsufletulădeăbucurie.ăSfinteleăPaşti,ăceaămaiămareă
s rb toare aă creştin t iiă esteă multă maiă vast ă atâtă înă semnifica iiă câtă şiă înă obiceiuri.ă S ă nuă uit mă cât ă bucurieă poateă fiă înă
sufletulă unuiă copilă înă clipaă înă careă ciocneşteăunăouă roşu!ă Şiă joculă cuă cineăareă celămaiă tareăouă roşuăstârneşteă competi iaă şiă
p strareaătradi iei.ă 
              Apoi,ă formaă covriguluiă f cută specială deă Paştiă înă uneleă zoneă aleă rii,ă pascaă (produsă careă seă faceă doară laă Paşte), 
împ rt şania,ăpreg tireaăpeăcareăoăfacăgospodinele,ătotulăs ăfieăcurat,ăaranjat,ăneăfacăs ăneăbucur măc ălumeaăserbeaz ăşiăc ă
exist ălucruriăcareăneăfacămaiăbuniăşiămaiăfrumoşi.ă 
              Întoarcereaălaăobiceiurileăşiătradi iileănoastreăpoateăfiăoăcondi ieăfoarteăimportant ăpentruăp strareaăidentit iiănoastreă
culturale.ăLimba,ăfolclorul,ăistoria,ăobiceiurileăşiătradi iileăneădefinescăcaăpopor,ăcaăentitateăînăspa iulăculturalăeuropean.ăLuciană
Blagaăafirmaăc ă,,veşniciaăs-aăn scutălaăsat’’,ăspa iulăruralăfiindăp str torulăaceleiăculturiăarhaice,ăancestrale,ăaproapeămitice.ă
Via aăspiritual ăaăsatelorăînc ăesteă legat ădeăvalorileăculturiiăpopulare,ă îns ăesteănevoieădeăefortăpentruăp strareaătradi iilor,ă
într-oăer ăaătehnologiei,ăînăcareăvalen eleăobiceiurilorăstr vechiăsuntăsubminate. 
             Înăcalitateădeăeducatoriăsuntemăobliga iăs ăfacemădinăcrea iaănoastr ăpopular  oăcarteădeăvizit ăcuăcareăs ăbatemălaă
por ileăcunoaşteriiăşiăcuăcareăvomăfiăprimi iăşiăaprecia iăf r ăîndoial ăoriundeăînălume.ă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                  

 

 

 

Prof.ĂChebeşiĂMarinela 
Gr dini aĂP.P. ,,Mihai Eminescu”,ĂTg-Jiu 

 
L sataăSeculuiăreprezint  oăs rb toareăceăsemnific ăultimaăzi,ăcândăseămaiăpoateămâncaă,,de dulce", înainte de a 

începe unul din cele patru mari posturiărânduiteăînăBisericaăOrtodox  (PostulăNaşteriiăDomnului,ăPostulăSfintelorăPaşti,ăPostulă
Sfin ilorăApostoliăPetruăşiăPavelăşi Postul Adormirii Maicii Domului). 

Postul celăMareăsauăPostulăSfintelorăPaşti,ăesteăsingurulăcareăareădou ăL sata Secului, unul pentru carne (Duminica 
ÎnfricoşateiăJudec i),ăcel laltăpentruălactate,ăou ăşiăpeşteă(DuminicaăIzgoniriiăluiăAdamădinăRai).ă 

S RB TOAREA             

     

PAŞTELUI 
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Înă lumeaă satului,ă L sataă Seculuiă deă Paştiă p streaz  acte rituale specifice unui început de An Agrar celebrat la 
echinoc iulădeăprim var . În acest sens, Prof. Ion Ghinoiu afirma: ,,prinăfixareaăPaşteluiăînăraportăcuăechinoc iulădeăprim var ă
şiăfazaălunar ,ăceleămaiăimportanteăs rb toriăşiăobiceiuriăp gâneăauăfostăîmpinse înăafaraăcicluluiăpascal,ălaăL satulăSeculuiăşi 
laăRusalii”.  

L sata Secului este momentul de cump n  dintreăvechiulăşiănoulăAnăAgrar,ă ,,unăscenariuăritualădeă îmb trânireăşi 
înnoire a timpului,ă înăcareăritualurileăşiădatinileăpreg tescăevenimentulăşi-lăconsfin escă– adic ăsuntăîmp r iteăsimetricăîntr-un 
cicluădeăs rb tori care au loc de-a lungul a dou ăs pt mâni,ăoăparteădintreăeleăfiindăcelebrateăînainteaăL satuluiăSecului în 
,,S pt mânaăNebunilor”,ăalteleădup ,ăînăs pt mâna ,,CaiiăluiăSantoader”. 
 

 
 
 
 
 

FLORIILE 
                                                                             de Vasile Alecsandri 
 
  

Iat ăzile-nc lzitoare              Lumea-iătoat -năs rb toareăăăăăă  Prim vara-ncânt toare 
 Dup ăaspreăvijeliiăăăăăăăăăăăăăăă  Ceru-i plin de ciocârlii,              Scoate iarba pe câmpii 
 Vin Floriile cu soare            Vin  Floriile cu soare                 Hai! Floriile-s cu soare 
 ŞiăcuăsoareăcuăFlorii.ăăăăăăăăăă  ŞiăsoareleăcuăFlorii.ăăăăăăăăăăăăăăăăă  ŞiăsoareleăcuăFlorii 
 
 

PAŞTELE 
  

S rb toareaăFloriilorăcelebreaz ămomentulădinăNoulăTestamentă cândăHristosăaă intrată înă Ierusalim,ă înăS pt mânaă
PatimilorădinainteaăR stignirii, fiindă întâmpinatădeăpopula iaăoraşuluiăcaăună rege.ă ÎnăduminicaăFloriilorăcredincioşiiă ămergăcuă
crengu eădeăsalcieălaăbiseric ăpentruăaăfiăsfin ite. Grupuri deăcopiiăpurtândăcrengu eleăsfin iteămergăapoiălaăcur ileăoamenilorăşiă
cânt  Floriile.ăApoiăpunăcâtevaăcrengu eă laăgeamulăgazdei,ă gazdaă ăofer ă copiilorăou ăproaspete.ăCuă ramurileădeăsalcieă seă
împodobescăicoanele.ăEsteăbineăcaăacesteaăs ăfieăp strateătotăanulădeoareceăfolosescălaăvindecareaăbolilor.ăSeăspuneăc ăînă
perioadaăverii,cândăapară furtuniăşiăgrindin ,ăesteăbineăs ăseăpun ămâ işoriiăcrengu elorădeăsalcieăpeă focăpentruăaă împr ştiaă
noriiăşiăghea a. 

DeăS rb toareaăSfintelorăPaştiătrebuieăs ăneărug mălaăDumnezeuăs ăneăaduc ăînăsufleteleănoastreăbucurie,ăcuraj, şiă
pace,ăiarănoiăs ăc ut măs ăaducemădaruriăsemenilorănoştri. 

ÎnviereaăDomnuluiăIisusăHristosăs ăneăc l uzeasc ătotdeaunaăspreăcâtămaiămult ăiertareăşiăspreăcâtămaiămulteăfapteă
bune asemenea ,,bobului de grâu, care, atunci când cade...murind, jertfindu-seăaduceămult ăroad ’’ - Ioan,12,24 
  

SIMBOLURILE PASCALE 
 

Crucea este simbolul crucific rii.ă Laă Consiliulă deă laă Niceaă înă anulă 325,ă Constantină aă declarat crucea ca simbol 
oficialăalăcreştinismului. CruceaănuăesteănumaiăSimbolulăPascal,ădarăesteăutilizat ăfoarteămultădeăBisericaăcatolic ,ăcaăsimbolăală
credin ei. 

Oul simbolizeaz  înviereaăpentruăc ăelăcon ineăs mân aădinăcareăapareăvia a.ăAreămenireaădeăaăda r ulădeoparte. 
 Sacrificiul - DeăPaşteăseăspargăou ăşiăseătaieămiei,ăsugerând sacrificiul lui Iisus. 

Mielul simbolizeaz ăvictoriaăvie iiăasupraămor ii. 
 

 
TRADI IIăPOPULAREăDEăPAŞTE 

 
ÎnăS pt mânaăPatimilorăseăcredeăc ăspiriteleămor ilorăiesădinămorminte, de aceea, se fac pomeni pentru a-i îmbuna 

darăşiăpentruăaăleăasiguraăhranaătrupuluiănev zutăpeălumeaăcealalt .ăDeăJoiaăMareămor iiăvinălaăfostaăcas ăşiăstauăpân ălaăMoşi 
- sâmb taă dinainteă deă Rusalii. Pentruă eiă rudeleă preg tescă colaci,ă oaleă deă împ r it,ă dară şiă scauneă pentruă odihn .ă Paşteleă
Blajinilorăeăoăs rb toareăfoarteărar  amintit ăînăprozaăsadoveniean , cadeălaăoăs pt mân ădup ăPaşteleăortodox.ăÎnăaceast ă
ziădeăluni,ădup ăduminicaăTomeiăsauăaăOrbuluiăoameniiăarunc ăpeăcursurileăapelorăcojiădeăou ăroşii,ăbuc iămiciădeăcozonacăca 
s ăajung ălaăcei blajini din lumea de dincolo. 
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Ed.ĂS punĂElena 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 
 

 
„Veni iădeălua iălumin !”ăseăaudeăînă„noaptea”ăînvieriiănoastre,ăînăBiserici,ăîndemnulăpreotuluiădeăaăneăapropiaăsufletulă

şiăaăprimiăluminaăSfintelorăPaşti.ăCeaămaiămareăs rb toareăaăcreştiniloră- Paşteleă- esteăsingurulăpraznicăîmp r tescăcareăseă
s rb toreşteăpeăparcursulăaătreiăzile;ăluminaăacesteiăs rb toriă„umbreşte”ăîntregulăcalendarăcreştin-ortodox,ădarăşiăs pt mânaă
careăurmeaz ăpraznicului,ănumit ăs pt mânaăluminat . 
 Înăaceast ăs pt mân ănuăavemăvoieăs ăneăplângemămor iiăşiăniciăs ăîngenunchiem,ăciăs ăneăbucur mădeăluminaăşiă
veseliaăpraznicului,ăc ciăto iămor iiăauăînviatăodat ăcuăIisusăHristos. 
 Ziuaă deă vineriă aă acesteiă s pt mâniă neă întâmpin ă cuă oă s rb toareă înă cinsteaă Maiciiă Domnului,ă numit ă Izvorul 
T m duirii. 
 De la Ea, Maica Domnului, ca dintr-ună izvoră purureaă curg tor,ă seă revars ă bog iaă binefaceriloră prină mil ă şiă har.ă
Numeleă s rb toriiă îşiă areă origineaă deă laă oă minuneă s vârşit ă deă Maicaă Domnuluiă asupraă unuiă izvoră dină apropiereaă
Constantinopolului,ăaăc ruiăap ălimpezeaăprinăt m duireăoriceăboal  trupeasc ăsauăsufleteasc .   
 Tradi iaăortodox ănuăîiăuit ăpeăceiăadormi iădinăvremurileănoastre,ăciăleăînchin ăprimaăziădup ăs pt mânaăluminat ă - 
luni,ăs rb toareănumit ăPaşteleăblajinilor.ăCreştiniiăobişnuiescăs ămearg ălaămorminteleăcelorădragiăadormi iăaiălor,ăs ăleăaduc ă
luminaă şiă bucuriaă învieriiă Domnului;ă seă împartă ou ă înroşiteă şiă cozonaci,ă cântându-seă „Hristosă aă înviat!”,ă cuă n dejdeaă şiă
credin aăînvieriiăviitoareăaăcelorăadormi i.        
 Salutulă„Hristosăaăînviat!”ăseăadreseaz ătimpădeăpatruzeciădeăzileăpân ălaăs rb toareaăÎn l riiăDomnuluiălaăcer,ăcândă
se încheie praznicul Învierii Domnului. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prof.Ăînv.Ăprimar,ĂCor gaĂAdelinaĂLavinia 
Liceul cu Program Sportiv, Tg-Jiu 

 
  
 
 
 
 
 
 

Duminicaă Floriiloră esteă primulă praznică împ r tesc,ă cuă dat ă schimb toare,ă dină cursulă anuluiă bisericesc.ă Floriileă
reprezint ăs rb toareaăcareăneăaminteşteădeăintrareaătriumfal ăaăDomnuluiăînăIerusalim. 

 

 

LUMINA ÎNVIERII           

     
         

TRADIŢII DE FLORII          

     

          ÎN SATELE OLTENIEI 
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În vechime, Duminica Floriilor era numit ăşiăDuminicaăaspiran ilorăsauăaăcandida ilorălaăbotez,ăpentruăc ăînăaceast ă
ziă catehumeniiă mergeauă cuă to ii,ă cuă mareă solemnitate,ă laă episcop,ă spreă a-iă cereă s ă fieă admişiă laă botez.ă Seă maiă numeaă şiă
Duminicaăgra ierilor,ăpentruăc ăînăcinsteaăei,ăîmp ra iiăacordauăgra ieri. 

Dup ă ună obiceiă str vechi,ă seă aducă înă bisericiă ramuriă deă salcieă înmugurite,ă careă suntă binecuvântateă şiă apoiă suntă
împ r iteă credincioşilor,ă înă amintireaă ramuriloră deă m slin,ă cuă careă mul imileă l-au întâmpinat pe Domnul la intrarea Sa în 
Ierusalim.ă Noiă leă purt mă înă mâiniă înă aceast ă ziă caă semnă ală biruin eiă împotrivaă mor ii.ă S rb toareaă Floriiloră seă pr znuiaă cuă
mult ăsolemnitate. 

Înă searaă acesteiă duminiciă începă înă bisericiă frumoaseleă slujbeă aleă Deniiloră dină s pt mânaă Sfinteloră Patimi.ă Totă înă
aceast ăziăîşiăserbeaz ăonomasticaăceiăcareăauănumeădeăflori. 

Fiindăunaădintreăceleămaiăvechiăs rb toriăcreştine,ăFloriile,ă îşiăareăobiceiurileăşiă tradi iileă respectateăcuăsfin enieă înă
sateleăOlteniei.ă ÎnăDuminicaăFloriilor,ăcuămic,ăcuămare,ăînăstraieădeăs rb toareăcreştiniiămergeauăspreăbiseric .ă Ramurile de 
salcie sfiin iteănuătrebuieăs ălipseasc ădinănicioăgospod rie.ăSeăpoateăvorbiăşiăînăzileleănoastreădeăoămul imeădeăritualuriăşiădeă
credin eălegateădeăbeneficiileăşiăputerileămagiceăaleăramuriiăverzi. 

 Oă legend ă transmis ă dină genera ieă înă genera ie,ă spuneă c ,ă înă S pt mânaă Patimilor,ă Maicaă Domnului,ă aflândă deă
caznele la care a fost supus Iisus, s-aăgr bităs ăajung ălaăloculăcuăpricina,ăîns ăunărâuăvijeliosăi-aăopritădrumul.ăSeăspuneăc ăaă
primităajutorădeălaăoăsalcieăpletoas ăaflat ăpeămalulărâului,ăcareăşi-aăf cutăramurileăpunte,ăpentruăaăoătreceăpeăFecioar ăpesteă
râu. Aceasta a binecuvântat-o pentru ajutorul dat. 

Tocmai de aceea, în satele Doljului-Am r ştiiădeăJos,ăBulzeşti,ăCetate,ăCo ofeni,ăD buleni,- darăşiă înămajoritateaă
satelorădinăGorj,ăMehedin i,ăVâlcea,ăOlt,ăduminic ădiminea ăşi,ăuneoriăşiăsâmb ta,ăseăduceaăsalcieălaăbiseric ,ăobiceiăp strată
pân ăînăzileleănoastre. 

Dup ăsfiin ireăîncepeauăritualurileăprotej rii.ăMaiăîntâiăeraăprotejatăb rbatul,ăcare-şiăîncingeaămijloculăcuăramuriăaduseă
de femeie de la biseric ,ă considerându-seă astfelă c ă şiă restulă familieiă eraă protejată deă suferin eă şiă boli.ă Urmaă protejareaă
habitatului,ăavândăastfelălocăoăpurificareătotal ăaăspa iului.ăSeăîncepeaăcuăpoarta,ăaceastaăfiindăconsiderat ăcaleaădeăleg tur ă
întreăspa iulăfamilialăşiălumeaădinăjur.ăErauăag ateăramuriădeăsalcieălaăuşiăşiălaăferestre,ăînătoateăad posturileăanimalelor,ădarăşiă
înăcamere,ăînădou ălocuriăconsiderateăsacre,ălaăvatr ăşiăînăcameraădeălaădrum,ăconsiderat ăcameraăbun . În ambele locuri se 
aflaăcâteăoăicoan .ăChiarăşiădup ăceăseăuscau,ăr mureleleădeăsalcieănuăerauăaruncate,ădeoareceădinăb trâniăseăspuneaăc ă „e 
păcat de Dumnezeu”. 

ÎnăuneleăzoneăaleăOlteniei,ăpentruăcaăputerileăbinef c toareăaleăsalcieiăs -şiăfac ăefectul,ăacesteaăerauălegateăcuăună
firăroşu.ăDup ăce toat ăcasaăeraăîmpodobit ăcuăcrengu eăsfin iteădeăsalcie,ăfemeiaămergeaăînălivad .ăAiciăîmpleteaăcoroni eădină
r mureleădeăsalcieăşiăapoiăleăag aădeăramurileăpomilorăpentruăcaăaceştiaăs ădeaărodăbogatăînăacestăan.ă 

Şiă fataă ceaămareădină cas ă îşiă prindeaă în p rămâ işoriă pentruă caăacestaă s ă fieăbogată şiă frumos.ăDeăasemeneaăseă
credeaăc ădac ăprunculuiăceluiămicăîiăvaăfiădatăunămâ işor,ăelăvaăfiăferitădeăgâlci.ăChiarăşiălaăstupiăseăpuneăoăr muric ădeăsalcie 
pentruăcaăaceştiaăs ăfieăferi iădeăboli. 

„Omulă casei”ă legat la brâu cu ramura sfiin it ,ă nuă st teaă niciă elă degeaba,ă ciă ă plantaă ici-coloă câteă ună pomişor,ă
deoarece,ăconformătradi ieiănumaiăînăziuaădeăFloriiăseăprindeauămaiăuşor. 

Femeiaămaiă f ceaăunădrumă laăcimitirăpentruăaă împodobiăşiămorminteleăcuăramuriădeăsalcieăsfin ite.ăCornelăB losuă
amintea despre acest obicei: „Exista credinţa că, în perioada Sărbătorilor Pascale, se deschid cerurile şi cei din lumea de 
dincolo se întorc pe pământ. Această întoarcere implica din partea omului griji deosebite. În ziua de Florii, femeile se duceau 
la mormânt cu crengi de salcie, pe care le puneau pe cruci sau chiar pe morminte.” 

Mirosurileăîmbietoareăumpleauăuli eleăsatului,ăc ciătoateăfemeileăf ceauătotăfelulădeăbun t i,ăpeăcareăleăîmp r eauă
maiăalesăs raciloră(MoşiiădeăFlorii).Origineaăs rb toriiădeăFlorii,ăcaătoateămarileăs rb toriăcreştine,ăs-a suprapus pe structuri 
festiveăprecreştine,ăuneleăcuăoriginiăneolitice. 

Înă tradi iaă olteneasc ,ă S rb toareaă deă Floriiă reprezint ă debutulă cicluluiă pascal,ă careă areă oă semantic ă şiă ritualuri 
impresionante.ăOrigineaăFloriilorăpoateăfiăaflat ăînăvecheaăs rb toareăroman ăFloralia,ămulteăsemnifica iiăaleăacesteiăs rb tori 
romaneădedicat ăprim veriiăreg sindu-se în ritualurile autohtone. 
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          ÎN LŢAREA DOMNULUI 
 

                                                          ISPASUL 
 

 

 

Prelucrare de prof.  înv.ĂĂpre c. Butulescu Silvia       
Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 

 

 

 
 
 
 
 
,,Domnul s-aăîn l atălaăceruriăcaăs ătrimit ălumiiăpeăMântuitorul. Cerurileăauăg sit scaunul Lui, norii suirea Lui. Tat lă

prime teăpeăAcelaăpeăCareă Îlăarat ă înăsanuriăde-a pururea; Duhul Sfânt porunce teă tuturoră îngerilorăs i:ă ,,Ridica i, c petenii,ă
por ileăvoastre!’’ 

Toateăneamurileăb te iădinăpalmeăc ăs-a suit Hristos unde era mai înainte.’’ 
                                                                         (Penticostar- la vecernia mare) 

 

Aceast ăs rb toareăcuădataămobil ăcadeăîntotdeaunaăînăjoiaăs pt mânii aă aseaădup ăPa tiă(aă40-a zi de la Înviere) 
când Domnul Iisus Hristos s-aăîn l atălaăcer.  

Seăspuneăc ăIspasăaăfostăunăomăveselă iăc ăînăziuaăluiăs-aăîn l atăHristos. 
În seara dinaintea Ispasulu se taieă leu teană iăseăpuneăprinăcase,ăpeă laăpor iă iă ferestre,ăcontraăstrigoilor.ăSeăbată

viteleăcuăleu tean iăliăseădauăs ăm nânce anumiteăflori,ăcaăs ănuăleă,,strice”ăstrigoii. 
Fl c iiă iăfeteleămergeauăînănoapteăspreăÎn l areăprinăaluni uriăs ăculeag ăfloriădeăalun, care înfloresc iăseăscutur ăînăaceast ă
noapte,ăiarădup ăcredin ,ăsuntăbuneădeăleac, de dragoste. 

Cineăvreaăs ăleăaduneătrebuieăs ănuădoarm ăînănoapteaădeăIspas. 
În Gorj, pe câmpul din parteaădeăr s rităaăTârgu-Jiului,ăcreşteăplantaănumit ăfrasinel. În noaptea dinaintea Ispasului 

aiciăveneauăsuteădeăbolnaviădinăjude ă iădină ar . În primul an de perelinaj bolnavii dormeau în câmp lâng ăoăplant  cu un fir, 
în al doilea an dormeau lâng ăoăplant ăcuătreiăfire.ăSe socotea suficient pentru vindecare un perelinaj de trei ani. 
În seara din preziua Ispasului cei care veneau aici se îmbr cauăcurat,ăa terneauăînăcâmpăpeăoăfa ădeămas ăcurat ăăoăoal ădeă
p mântănou ăcuăap ,ătreiăazimeă iătreiălumân ri. Înainteădeăaăseăculcaăspuneauăoărug ciuneă iăf ceauăcincisprezeceăm t nii.ă
Pân ălaăr s ritulăsoareluiănuămaiăaveauăvoie s ăvorbeasc ăabsolut cu nimeni. Dac ădiminea aăseăg seaăînăoal ăvreun fir de 
iarb ăsauăvreoăfrunz , bolnaviiăcredeauăc -i semn bun. Dac ăînăcan ăerauăfrunze uscate sau p mânt eraăsemnăr u. Cu apa 
dinăoal ăbolnaviiăseăsp lauăpeăfa ă iăpeăpieptăiarăfireleădeăfr sinelălâng  careăauădormităleărupeauă i le aruncau în drumul spre 
cas . 

DeăIspasăseăpuneauăfloriădeăsocăînăcas . 
Al iiăduceauăfrunzeădeănucălaăbiseric ăapoiăleăpurtauălaăbrâu (pentruăc ă iăHristosă i-a pus, când s-aăîn l at). 
E ziua când seăsalut ăcuă,,Hristos s-a în l at!’’. 
E datina de aăseăt iaămiei. Cei care r mânăseăînsemneaz ăprinăt iereaălaăureche.Totăînăaceast ăziăseăreteaz ăp rulă

din vârful cozilor de la vitele cornute  apoi se îngroap ăîntr-un furnicar, rostindu-se: ,,s ăfieăatâ iaămieiă iăvi ei câte furnici sunt 
înăfurnicare”. 

Pân  laăIspasăseăobi nuiaăs ăseăpun  porumbul, apoi nu se mai pune, c ătotănuăcre teă iănuăvaărodi. 
Legendaăspuneăc ăMaicaăDomnuluiăajuns ăs ănasc ăînăgrajdulă luiăCr ciunăeraătulburat ădeătropotulă iănechezatulă

cailor, de aceea li s-a adresat: ,,Sta iăpeăloc, nu tropoti iăc ădurereaămi-oăm ri i!”.ăApoi i-a blestematăs ănuăseăsatureăoricât ar 
mânca, decât la Ispas. Fiindc ăatunciăesteă iăăziuaăcândăcaiiăsuntăslobozi iălaăiarb ăverdeă iăm nânc ăpân ăseăsatur , se zice 
c ăsuntăPa teleăCailor. 

De Ispas,ă femeileă dauă deă poman ă lapteă dulceă iă ou ă ro ii,ă fiindc ă dup ă aceast ă dat ă pân  laă Pa teă nuă seă maiă
ro escăou . 
   Ispasul e ziuaăcomemor riiăeroilorăneamului,ăcândăseă facăpomeniăpentruămor iă iăseă facămese comune în curtea 
fantanilor. 
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 ŞTIAŢI C …. 
 

 

 
Culese de  

Prof. Cornescu Alina Oana 
Gr dini aĂP.P. ,,MihaiĂEminescu”,ĂTg-Jiu 

 

Primeleă coşule eă deă Paşteă auă fostă confec ionateă înă aşaă felă încâtă s ă semeneă cuă cuiburileă p s rilor. 
 Obiceiulădeăaăoferiăou ădeăPaşteăîşiăareăorigineaăînăEgiptulăAntic,ăînăPersia,ălaăvechiiăgreciăşi romani, pentru care oul 
era simbolul vie ii. 
  Pentru locuitorii vechiului Egipt, oul a fost un simbol sacruăalărenaşteriiăomeniriiădup  potop. 

Pentruăevrei,ăoulămarcaătimpulăp r sirii Egiptului. 
Oulăaăfostămereuăsimbolulărenaşterii lui Hristos.  
Paştele evreiescădepindeădeă fazeleă luniiăşiăastfelăseăschimb ădataă laăcareăseăs rb toreşteă renaştereaăDomnului.ă 

 Paşteleă seăs rb toreşte primaăduminic ădup ă lun ăplin ă înădataă deăsauădup ădataă deă21ămartie,ă echinoc iulă deă
prim var . 

Câtevaă bisericiă înc ă p streaz ă vecheaă tradi ie a ornamentelor din brad - simbolă ală vie ii eterne - combinat cu 
pangliciăroşiiăsauăalbe,ăsauăîmpletiteăînăcoroni e,ă îns ăînămulteă locuriăseăprefer ăornamenteleădeăfloriă prim v raticeăînăculoriă
verzi,ăgalbeneăşi albe. 

 Tradi iaă cereaă caă înă ziuaă deă Paşte cei care mergeau la biseric ă s ă poarteă celă pu ină oă hain ă nou  pentru a le 
aduce noroc.  
 Americaniiăs rb torescăPaşteleăorganizândăo vân toareădeăou ăpeăpajiştea Casei Albe. 

În Bucovina înănoapteaădeăÎnviere,ăfeteleăspal ălimbaăclopotuluiăbisericiiădinăsatăcuăap ăneînceput ,ăiarăcuăaceast ă
ap ăseăspal ămaiăapoiăpeăfa ăînăzoriiăzileiădeăPa te,ăcaăs ăfieăfrumoaseătotăanulă iăa aăcumăalearg ăoameniiălaăÎnviereăcând 
trag clopotele,ătotăa aăs ăs ăalergeăfecioriiădup ăele. 

 ÎnăOlanda,ăp rin iiăvopsescăou leăînăculoareăverde,ăpeăcareăleăascundăînăiarb ,ăiarăcopiiiăpornescăs ăleăcaute.Acestă
obiceiăesteăîntâlnită iăînăGermania,ănumaiăc ăaiciăou leăsuntăornamentale. 

În fiecare an de s rb toareaăPaştelui, Papa Ioan Paul al II- lea transmitea lumiiăîntregiăobişnuitulăs u "Urbi et Orbi".  
Înă evulă mediuă seă obişnuiaă s ă seă arunceă cuă ou ă înă biserici.ă Conformă tradi iei preotul arunca un ou fiert unuia 

dintre b ie ii din corul bisericii. Oul a fost apoi aruncat mai departe deă laă ună b iată laă altulă şi cel care prindea oul exact 
în momentulăînăcareăceasulăb teaădeăoraă12ăeraăconsideratăcâştig torăşiăoulăr mâneaăînăproprietateaălui.ă 

Tradi iaăvopsiriiăouluiăseănumeşte Pisanca. 
DupaăCr ciunăceaămaiăfrumoas ăs rb toareădeăfamilieăesteăPaştele. 
Cumă iarnaă esteă încânt tor peisajulă acoperită cuă z pad ,ă bradulă împodobit dină mijloculă casei,ă laă felă neă încânt ă şiă

primeleămiresmeăprim v ratice. 
Laă felă auă sim ită oameniiă dină vremuriă str vechi.ă Prim varaă înseamn ă renaştereaă naturii.ă Nuă esteă doară oă simpl ă

întâmplareăfaptulăc ăîn vremuri p gâne,ăînceputulădeăanăseăs rb toreaăodat ăcuăvenireaăprim verii. 
S rb toareaăPaşteluiăesteădeciăşiăs rb toareaăprim verii. 
Deja din secolul al II-leaăavemădateădespreăs rb torireaăPaştelui,ă tradi iiăpeădeăoăparteăcreştine,ăpeădeăalt ăparteă

p gâne. 
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UNITATE ÎN DIVERSITATE… 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesajulătransmisădeăc treănoi:ă 

Promov măvalorileăeuropene,ărespect măcredin eleăşiădrepturileăfiec ruiăindivid! 
 

 
Uniuneaă European ă esteă ună visă ală tuturoră „miciă siă mari”ă careă promiteă oă construc ieă ceă respect ă libertateaă şiă

identitateaăătuturorăpopoarelorăn scuteăşiăcrescuteăpeăacestăp mânt. 
 Pentruăc ă9ăMaiăeăZiuaăEuropeiăşiăoă lume-ntreag ăaăs rb torităacestăevenimentăamădorităcaăprinăacestămesajăs ă

unimă gândurileă şiă ideileă copiiloră dină toat ă Europa.ă Copiiiă auă conştientizată c ă visulă europeniloră şiă implicită ală românilor,ă esteă
acelaădeăaăexistaăpeă totăCuprinsulăEuropeiămaiămult ă dreptateă şiă solidaritate,ă ă oă via ămaiăbun ă pentruă to iă locuitoriiă şiă c  
UniuneaăEuropean ăareădreptă scopăs ă construiasc ăoăEurop ăprosper ,ă înă care s ă seă respecteă identitateaă fiec ruiă poporă
(limba,ătradi iiăproprii,ăcultura,ăcredin a). 

 Sper măc ăprinăd ruireaămint iăşiăsufletuluiăeducatorilor,ăcopiii,ăreprezentândăgenera iileăcareăvorătr iăşiăvorăactivaă
într-o EUROP ĂL RGIT ,Ăvorăfiăpreg ti i,ăvorăfructificaăşiăseăvorăbucuraădeăUNITATEA ÎN DIVERSITATE!  

 
 

 

SEMNIFICAŢIA ZILEI DE 9 MAI – ZIUA EUROPEI 
Prof.ĂBîzdoac ĂAna-Maria 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu” 
 
 

Ziuaădeă9ămaiăesteăoădat ăcuămultipleăsemnifica iiă- ZiuaăIndependen eiăRomâniei,ăsfârşitulăceluiădeăalăII-leaăr zboiă
mondială şiăZiuaăEuropei.ă Înă fiecareăan,ă laă9ămai,ă peă totă cuprinsulă continentuluiă seă serbeaz ăZiuaăEuropei,ă pentruăaămarcaă
istoricaă declara ieă dină 9ă maiă 1950ă aă ministruluiă franceză deă externe,ă Robertă Schuman,ă prin care propunea un plan de 
colaborareăeconomic ăîntreăFran aăşiăGermania,ăpentruăeliminareaărivalit ilorăseculareădintreăceleădou ăstate.ăDeciziaăserb rii 
ZileiăEuropeiăînăfiecareăan,ălaă9ămai,ăaăfostăluat ădeăConsiliulăEuropeanădeălaăMilano,ădină1985. 

Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul,ă deviza,ă monedaă unic ă euroă şiă Ziuaă Europei, 9 mai. (Art. I-8, 
TratatulădeăinstituireăaăuneiăConstitu iiăpentruăEuropa). 

 
Steagul 
Steagul,ă cuă celeă 12ă stele,ă aşezateă înă cerc,ă peă ună fondă albastru,ă înseamn ă unitateaă şiă identitateaă popoareloră

Europei.ăCerculăreprezint ăsolidaritateaăşiăarmonia,ăiarăstelele,ăînănum rădeă12,ăreprezint ăperfec iuneaă(şiănuănum rulăstatelor 
membre UE cum s-ar putea crede).  

Istoriaăsteaguluiăîncepeăînă1955.ăÎntâi,ăelăaăfostăfolositădeăConsiliulăEuropei,ăorganiza ieăinterna ional ăap r toareăaă
drepturilorăomuluiă şiă valoriloră culturaleăeuropene.ă Înăanulă 1985,ă stateleămembreăUEă l-auăadoptată caă steagăalăComunit iloră
Europene (CEE),ăîncepândăcuă1986ăelăesteăutilizatădeăc treătoateăinstitu iileăUniuniiăEuropene.ă 

 
Imnul 

Apreciaz ădiversitatea!ăRespect -iăpeăceiădinăjurulăt u! 
 Împreun ăputemăfaceăcaălumeaăînăcareătr imăs ădevin ămaiăbun !     

                

http://80.96.220.95/Publicatii/Tratat%20constitutional_decembrie%202004.pdf
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Totă Consiliulă Europeiă aă fostă celă careă aă decis,ă înă 1972,ă caă “Odaă bucuriei”ă (ultimaă parteă aă Simfonieiă aă IX-a de 
Beethoven)ăs ădevin ăimnulăs u,ăiarăînă1985,ăStateleăMembre UE l-auăadoptat,ăşiăele,ăcaăimnăoficialăalăUniuniiăEuropene.ă 

Uniuneaă European ă nuă aă urm rit,ă prină aceast ă decizie,ă s ă înlocuiasc ă imnurileă na ionaleă aleă Stateloră Membre.ă
Alegereaăacesteiămelodiiă caă imnăsubliniaz ăaspira iaă spreă valorileă comune,ăunitateaă înădiversitateă şiă idealurileădeă libertate,ă
paceăşiăsolidaritateăcareăstauălaăbazaăUniuniiăEuropene.ă 

 
,,Unit ĂînĂdiversitate" 
,,Unit ăînădiversitate"ăesteădevizaăUniuniiăEuropene.ăAăfostăfolosit ăpentruăprimaădat ăînă2000ă(cuăaproxima ie)ăşiăaă

fost pentruăprimaădat ămen ionat ăoficialăînăTratatulădeăinstituireăaăuneiăConstitu iiăpentruăEuropa, încheiat în 2004. Articolul I 
– 8ăenumer ăsimbolurileăUE.ăSemnifica iaădevizeiăesteăca,ăprinăUniuneaăEuropean ,ăeuropeniiă îşiăunescăeforturileăpentruăaă
lucraăîmpreun ăpentruămen inereaăp ciiăşiăpentruăprosperitate,ăşiăcaănumeroaseleăculturi,ătradi iiăşiălimbiădiferiteăcareăcoexist ă
în Europa sunt un atu pentru continentul nostru. Deviza apare în cele 20 de limbi oficiale în postere publicate cu ocazia zilei 
de 9 mai, Ziua Europei. 

 
MonedaĂunic Ă– euro 
Laăorigineaăconceptuluiădeămoned ăunic ăseăafl ătratateleăcareăstauălaăbazaăUniuniiăEuropene.ăTratatulădeălaăRoma 

(1957)ădeclaraăc ăpia aăcomun ăesteăunulădintreăobiectiveleăComunit iiăEuropeneăceăvaăcontribuiă laăoă,,uniuneămaiăstrâns ă
întreăpopoareleăEuropei”.ăTratatulăUniuniiăEuropeneă(1992ă - Maastricht)ă introduceăUniuneaăEconomic ăşiăMonetar ăşiăpuneă
bazele monedeiăunice.ăIarăînădecembrieă1995,ăConsiliulăEuropeanădeălaăMadridădecideăcaămonedaăunic ăs ăpoarteănumeleădeă
,,euro”.ă 

Începând cu 1 ianuarie 2002, Euro a intrat propriu-zisă înăcircula ieăşiă înăbuzunareleăcet enilorăeuropeni.ă Înăacelă
moment, doar 12 din cele 15 state membre au adoptat-o, ulterior li s-aăal turatăGrecia.ăEuroăaădevenităunăsimbolăalăUniuniiă
Europene.ăMonedeleăşiăbancnoteleăna ionaleăaleăstatelorădinăZonaăEuroăauăfostăscoaseădinăcircula ieăpeă28ăfebruarieă2002. 

Reprezentareaăgrafic ăaămonedeiăuniceăaăfostă inspirat ădeăliteraăgreceasc ăepsilon,ăeaătrebuindăs ăfac ăleg turaă
atâtăcuăleag nulăciviliza ieiăşiădemocra ieiăeuropene,ăcâtăşiăcuăprimaăliter ădinăcuvântulă,,Europa”.ăCeleădou ăliniiăparalele din 
simbolul grafic sunt un indicator al stabilit iiăeuro. 

 
Ziua Europei - 9 Mai 
Ziuaădeă9ămaiă1950ăaăreprezentatăprimulăpasăc treăcreareaăaăceeaăceăesteăast ziăUniuneaăEuropean .ăÎnăaceaăzi,ălaă

Paris,ă Ministrulă deă Externeă ală Fran ei,ă Robertă Schuman,ă aă citită preseiă interna ionaleă oă declara ieă prină careă chemaă Fran a,ă
Germaniaăşiăcelel lteăpopoareăaleăEuropeiăs ăîşiăuneasc ăproduc iileădeăo elăşiăc rbune,ăcaă,,prim ăfunda ieăconcret ăaăuneiă
federa iiăeuropene”. 

Propunereaă luiă aveaă caă scopă creareaă uneiă comunit iă înă cadrulă c reiaă membriiă s ă îşiă pun ă subă control comun 
produc iaădeăo elăşiăc rbuneă– caăbaz ăaăputeriiălorămilitareă-,ăînăscopulăevit riiă izbucniriiăunuiănouăr zboi.ă rileăc roraă liăseă
adresaăînăprimulărândăaceast ăprovocareă– Fran aăşiăGermaniaă– fuseser ăînăr zboiătimpădeăaproapeă100ădeăani,ăiar cel de-al 
doileaăr zboiămondialăaproapeăc ăleădistrusese.ă 

Înă1985,ăcândăăproiectulăconstruc ieiăeuropeneăeraădejaăclarăconturat,ăceleăzeceăstateămembreăcareăformauălaăaceaă
dat ăComunitateaăEuropean ,ăauăhot râtăcaăziuaădeă9ămaiăs ădevin ăZiuaăEuropei.  

Dataădeă9ămaiăaăfostăaleas ăcaăZiăaăEuropeiădeăConsiliulăEuropeanădeălaăMilano,ădină1985,ăapreciindu-seăc ăpunctulă
deăpornireăalăconstruc ieiăEuropeiăuniteăaăfostădeclara iaăprinăcare,ă laă9ămaiă1950,ăRobertăSchuman,ăministrulădeăExterneăală
Fran ei,ăaăpropusăGermaniei,ăvechiăinamicăală riiăsale,ădarăşiăaltorăstate,ăs ăcontribuieălaărealizareaă,,uneiăsolidarit iădeăfacto"ă
şiăs ăpun ă,,bazeleăconcreteăaleăuneiăfedera iiăeuropeneăindispensabileăpentruămen inereaăp cii".ăLua,ăastfel,ăsfârşităoălung ă
istorie deăconfrunt riăsângeroaseăşiăseăinauguraăoănou ăetap ăînăevolu iaăcontinentuluiănostru,ăbazat ănuăpeăfor ăşiăviolen ,ă
ciă peă cooperareă economic ă şiă armonizareă legislativ .ă Dândă cursă apeluluiă luiă Robertă Schuman,ă şaseă riă - Belgia,ă Fran a,ă
Germania, Italia,ăLuxemburgăşiăOlandaă- auăsemnat,ălaă18ăaprilieă1951,ăTratatulădeălaăParisăprivindăprimaădintreăcomunit ileă
europene,ă Comunitateaă Economic ă aă C rbuneluiă şiă O eluluiă (CECO).ă Ulterior,ă celeă şaseă stateă auă decisă s ă edificeă oă
comunitateăeconomic ,ăbazat ăpeăliberaăcircula ieăaăbunurilor,ăpersoanelor,ăserviciilorăşiăcapitalurilorăşi,ăînă1957,ăprinăTratatulă
deălaăRoma,ăauăînfiin atăComunitateaăeconomic ăEuropean ,ăprecursoareăaăUniuniiăEuropeneădeăast zi. 

Sfârşitulă celuiă de-ală Doileaă R zboiă Mondială aă l sată înă urmaă saă oă Europ ă distrus ă dină punctă deă vedereă material,ă
fr mântat ă deă puterniceă crizeă politiceă şiă divizat ,ă prină ,,cortinaă deă fier”,ă înă dou ă mariă blocuri:ă Estă şiă Vest.ă Apare,ă înă acest 
context,ăunăputernicăcurentăînspreăoăpolitic ăinterna ional ăcareăs ăfieăcapabil ăs ăopreasc ăoăaătreiaăconflagra ieămondial ăşiă
s ăconsolidezeăEuropaădinăpunctădeăvedereăeconomică(înăfa aăS.U.A.ăşiăaăU.R.S.S.). 

Într-unămomentăcomplicatădinăprim varaăanuluiă1950,ăşiăanume:ăîncepereaăR zboiuluiăRece,ăluiăRobertăSchuman,ă
pe atunci ministrulăafacerilorăexterneăalăFran ei,ăîiăesteăîncredin at ădeăc treăomologiiăs iădinăMareaăBritanieăşiăStateleăUniteă
aleăAmericiiă oămisiuneă foarteă important :ă creareaăunuiă planăcareăs ăduc ă laă reintegrareaăGermanieiăFederaleă înă concertulă
european.  

Pentruăaăg siăoăsolu ie,ăRobertăSchumanărecurgeălaăgeniulăinventivăalăunuiăomănecunoscutăînc ămareluiăpublic,ădară
cuăoăexperien ăexcep ional ,ăacumulat ăînăurmaăuneiăîndelungateăcariereăinterna ionaleă- Jean Monnet.  

 JeanăMonnetăaăajunsălaăconcluziaăc ăeraăiluzoriuăs ăîncerceăcreareaădintr-oădat ăaăunuiăedificiuăinstitu ionalăcompletă
suprana ionalăf r ăaăîntâmpinaăoărezisten ăputernic ădinăparteaăstatelorărecentăieşiteădinăr zboi.ăÎnăopiniaăsa,ăpentruăaăreuşi,ă
trebuia ca obiectivele propuse în cadrul cooper riiă întreăstateleăeuropeneăs ăfieă limitateă laădomeniiăprecise,ădarăcuăputernică

http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?lid=1&cid=215&id=20591&qs=Constitutie
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impactă psihologică şiă s ă instituieă ună mecanismă deă decizieă careă s ă primeasc ,ă apoi,ă înă modă graduală noiă competen e.ă Elă aă
abordat într-oă manier ă nou ,ă deă ună pragmatismă prudent,ă problemaă construc ieiă europeneă şiă aă impusă principiulă
suprana ionalismului.ăMetodaăpropus ,ăşiăanumeăcaleaăcomunitar ădeăintegrare,ăacordaăprioritateăintegr riiăsectorialeăşiăcele i 
economice,ă înă detrimentulă celeiă globaleă şi,ă respectiv,ă politice.ă Aă fost,ă deci,ă abandonat ă schemaă tradi ional ă aă cooper riiă
economice între state, propunându-seăoăformul ănou ,ănumit ă„integrare”,ăînăcareăstateleătransfer ăuneleăcompeten eăpropriiă
înădomeniiăbineădelimitateăc treăoănou ăentitateăsuprana ional ,ăcreat ăprinăvoin aălorăsuveran . 

Totodat ,ă acestă momentă istorică ală prezent riiă ideiiă uneiă comunit iă deă intereseă paşniceă ofer ă premiseleă uneiă
cooper riă întreă vechiă inamici,ă trecândă pesteă resentimenteleă r zboiuluiă şiă poverileă trecutului.ă Originalitateaă ideiiă luiă Monnet 
const ă înă unireaă oameniloră şiă aă na iuniloră prină propunereaă unuiă obiectivă comună înă careă s ă îşiă (re)g seasc ă şiă s ă vad ă
intereseleăşiăs ăuiteădiferen eleăsauădivergen ele.ăSeădeclanşeaz ,ăastfel,ăunăprocesăcuătotulănouăînărela iileăinterna ionale – de 
exercitare în comună aă suveranit ii,ă înă anumiteă domenii.ă Europaă devineă astfelă continentulă careă aă construită primaă regiuneă
economic ăaălumiiă– unăedificiuăridicatătreptat,ăaăc ruiăactivitateăaăevoluatăînătimp. 

RevenindălaăMonnet,ătrebuieăspusăc ăelăaăurm rităîntotdeaunaăunitateaăeuropean .ăăMonnetănuăaăc utatăs ăfieăună
erou;ăînăschimb,ăistoriaăîiărecunoaşteăunărolăfundamentalăînătransformareaăpacifist ăaăraporturilorăintereuropene.ăElăesteădac ă
nuăp rinteleăEuropei,ăcelăpu inăprimusăinterăparesădintreăp rin iiăEuropeiăcontemporane. Un profesor francez spunea: „Monnet 
un erou? În nici un caz! Prefer imaginea unui Monnet – om al marilor începuturi.” Şi,ăîntr-adev r,ătotulăaăînceputăînăaceaăziădeă
maiă cândă aă fostă realizat ă primaă ini iativ ă înă direc iaă cre riiă aă ceeaă ceă ast ziă poarteă numeleă deă „Uniuneă European ”.ă Esteă
motivul pentru care, la Summit-ul liderilor europeni organizat la Milano în 1986, s-aădecisăaniversareaăzileiă9ămaiăcaă „Ziăaă
Europei”.ă Deă atunci,ă aceastaă ziă esteă destinat ă festivit iloră şiă evenimenteloră ceă subliniaz  cooperarea între popoarele 
Europei.  

„Pentruăaăîn elegeăEuropaătrebuieăs ăfiiăgeniuăsauăfrancez”,ăspuneaăsecretarulădeăstatăamericanăăMadeleineăAlbrightă
(1998)ăşiăputemăafirmaăc ăcelăpu inăoădat ăînăistoriaăUEăacestălucruăchiarăaăfostăadev rat.ăUniuneaăEuropean ăşiăcontinuatoriiă
s i,ăre-modelatoriăaiăEuropeiăOccidentaleăpentruăcelăpu inăjum tateădeăsecolăauăfostămarca iăînămareăm sur ădeăviziuneaăunuiă
omăcare,ă întâmpl tor,ăaăfostăşiăgeniuăşiăfranceză - JeanăMonnet.ăComparândăEuropaădeăast ziăcuăaceeaăcareăera acum mai 
bineădeă50ădeăaniănuătrebuieăs ăfiăgeniuăşiăniciăfrancezăpentruăaăconstataăfaptulăc ăUEăreprezint ăunăsuccesăpostbelicăpolitic 
deosebit,ăfiind,ăîns ,ăînăacelaşiătimp,ăunăprocesăînăcontinu ăevolu ie. 

ViziuneaăluiăJeanăMonnetăasupraăEuropeiăşiăaăproblemelorăeiăaăinfluen atăprofundăîntreagaăgenera ieădeăoameniădeă
stat care i-aăurmatăşiăaăschimbatăînăbineăistoria.ăAcum,ăceiăcareăl-auăascultatătrebuieăs ăreflectezeăasupraăcelorăauziteăşiăs ă
construiasc ă peă ceeaă ceă aă realizată Jeană Monnet,ă c ciă aă sosit momentulă înă careă procesulă integr riiă europeneă necesit ă
regândireaăsaăpentruăaămergeămaiădeparte;ăînsuşiăJeanăMonnetărecunoşteaălimiteleă inova ieiăsale,ăspunândăc ăsistemulădeă
integrareăvaăfunc ionaăpânaăcândădeălaăsimplaăuniuneăeconomic ăseăvaădoriătrecereaălaăoăuniuneăpolitic ;ălaăacestămomentăvaă
trebuiăinventatădinănouăunăsistemăoriginalăadecvatăconstruc ieiăeuropene.ăDinăaceast ăperspectiv ătrebuieăamintităfaptulăc ăla 
Conven iaă deă laă Bruxellesă privindă viitorulă Europeiă exactă acestă aspectă esteă discutat,ă lucr rileă Conven ieiă aflându-se în 
momentulăfinaliz riiăunuiăproiectădeăTratatăconstitu ionalăalăUE,ăcareăs ăofereăacesteiaăoănouaădimensiune. 

Dac ăEuropaăcaăatareăexist ădeăsecole,ăelementeleăcareăauăunit-o,ăînăabsen aăregulilorăşiăaăinstitu iilor,ăauăfost,ăînă
trecut,ăinsuficienteăpentruăaăpreveniătragediaăcelorădouaăr zboaieămondiale.ă 

Dac ălaăînceputăobiectivulăesen ial,ăimediatăeraăacelaăalăcooper riiăpaşniceădintreăstateleăeuropene,ăast ziăambi iaă
esteă diferit :ă construc iaă uneiă Europeă careă respect ă libertateaă şiă identitateaă tuturoră popoareloră ceă oă compun;ă numaiă prină
unireaăpopoarelorăsale,ăEuropaăîşiăvaăputeaăcontrolaădestinulăşiădezvoltaăun rolăpozitivăînălume.ăUEăesteăînăslujbaăcet eniloră
s i;ăp strându-şiăpropriileăvalori,ătradi iiăşiăpropriaălimb ,ăcet eniiăeuropeniăarătrebuiăs ăseăsimt ăînălargulălorăînăceeaăceăputemă
numiă„casaăeuropean ”. 

Lumeaădeăast zi,ă într-oăcontinu ăşiărapid ăevolu ie,ăareănevoieădeăEuropa.ăUEăesteădovadaăvieăaăceeaăceăpacea,ă
stabilitateaăşiăprosperitateaăpotăaduceăunuiăcontinentăalt dat ăm cinatădeăr zboaie.ăModelulăeuropeanăarat ălumiiăc ăoăuniune 
mereuămaiăstrâns ăaăpopoarelorăesteăposibil ăînăm suraăînăcareăse bazeaz ăpeăvaloriăşiăobiectiveăcomune.ăŞiănuăînăultimulă
rând,ătrebuie,ădeăasemenea,ăs ăneăamintimădeăideeaăcareăaăînso ităpermanentădemersulăluiăMonnet:ă„Noiănuăcoaliz măstate,ăciă
unimăoameni!”.ă 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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European Commission, 2000; 
  Europe Day – May 9, 2002 – Dr. Guenter Burghardt, Ambassador, Head of European Commission Delegation to 

the U.S.A. 
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9 MAI – ZIUA EUROPEI… ÎN TIMP ŞI SPAŢIU… 

Prof.ăLastovie chiăIleana 
Gr dini aăP.P.ă,,MihaiăEminescu” 

 
A fost odat ăcaăniciodat ăoăprin es ,ăfataăregeluiăAgenorăalăTirului,ădescendentăalăzeuluiăOcean,ănumit ăEuropa…ă

Aşaătrebuieăs ăînceap ăoriceălucrareădespreăEuropa,ăc ciăoriginileăacesteiaăseăpierdăînăvremuriădeălegend ,ăundeădivinulăseă
amestec ăcuăumanul. 
  O tradi ieăliterar ărepetat ăpân ălaăsa ietate,ăchiarăşiăînăzileleănoastre,ăpuneăînălegatur ădirect ănumeleăcontinentuluiă
EuropaăcuănumeleăoceanideiăEuropa,ă fiicaă regeluiăAgenorăalăTirului.ăConformă legendei,ăZeus,ă îndr gostitădeăoceanid ,ăs-a 
preschimbat în taurăalb;ăfascinat ădeătaurulăimaculatăieşitădinăspumaătalazurilor,ăEuropaăs-a urcat pe spinarea sa; acesta s-a 
zvârlită înăvalurileăm rii,ăaă înotatăpân ă înă insulaăCretaăundeăşi-a reluat chipul divin. Din unirea celor doi s-auăn scutăMinos,ă
Rhadamantysă şiă Sarpedon,ă regiă înă timpulă vie iiă şiă judec toriă înă infern,ă dup ă moarte.ă Conformă tradi ieiă literareă continentulă
europeanăarăfiădenumitădup ăiubitaăluiăZeus.ăAceastaăesteălegenda,ădarădeăundeăesteăoriginarăacestănumeădeăEuropa? 
 Înăciudaăeforturilorăşiăaă ipotezeloră formulateă (fieădeăorigineăasirian ,ă fieă indoeuropean )ănuăs-a putut stabili nimic 
precis.ă Origineaă r mâneă misterioas ,ă caă şiă procesulă deă extindereă deă laă denumireaă uneiă regiuniă neprecizateă aă Grecieiă
continentale la întregul continent. Poate descoperirea senza ional ăaăunuiăpapirusă înc ănecunoscutăneăvaăaduceă l muririleă
multă aşteptate.ă Pân ă atunciă s ă maiă not mă c ă exist ă destulă deă numeroaseă toponimeă şiă hidronimeă Europosă înă Macedonia,ă
Tesalia,ăSiria,ăMedia,ăceeaăceăarat ăc ănumeleăgeograficăeraădestulădeăr spândit. Dar, indiferent care-i va fi fost etimologia, 
chiarădeăseăvaădovediăoriental ,ănumeleăgeograficădeăEuropaăesteăoăcrea ieăaăgrecilor.ăCaăînăatâteaădomenii,ăsuntemăşiădină
acestăpunctădeăvedereătributariădescenden ilorăluiăHomer. 
 Dar conceptul de Europa?ăAăexistatăelăînăAntichitate?ăSauăesteăpurăşiăsimpluăoăinven ieăaămodernilor? 
 În secolul al V – leaă î.Hr.,ădup ă înfrângereaăperşilor,ăgreciiăauăstabilităc ăprincipiulă libert iiăesteădefinitoriuăpentruă
Europa, în timp ce, pentru Asia, definitoriu este celăalădespotismului.ăR zboaieleăgreco-persaneăauăfost,ăînăviziuneaăgreac ,ă
r zboaieăîntreădou ămentalit iăşiă tipuriădeăciviliza ieăincompatibile.ăIstoriciiă ImperiuluiăRomanăvorăspuneăc ăsuntădeăaceeaşiă
p rere.ăTradi iaăincompatibilit iiăEuropa-Asia a continuatăşiălaăromani,ăcontinuatoriiăciviliza ieiăgreceşti,ăcareăs-a manifestat în 
sensulă celă maiă pură laă nivelulă politic:ă pân ă laă împaratulă Diocle iană (284-305),ă împ ra iiă romaniă erauă «ceiă dintâiă cet eniă aiă
statului»,ădarăodat ăcuăDiocle ianăîmp ra iiăromaniăsuntăconsidera iăintermediariăîntreăsupuşiăşiăzei. 
 Teoreticieniiăideiiăeuropeneăauăc utatăînăistorieălucrurileăcareăleag ăna iunileăeuropene.ăEi s-au întrebat ce anume 
avemănoi,ăeuropenii,ăînăcomun?ăIarăr spunsurileănuăauăîntârziatăs ăapar .ăDinămultitudineaăacestoraăauăfostăeviden iateă3ăideiă
majoreăşiăanume :ăr spândireaămentalit iiăgreceşti,ăcontribu iaăRomeiăşiăcreştinismul. 
 Colonizareaăgreac ăaăr spândităînătotăspa iulămediteraneanăconcep iileădeăvia ăaleăgrecilor.ăCampanileăşiăcuceririleă
lui Alexandru Macedon au creat elenismul. Elenismulă aă contribuită înă modă esen ială laă concretizareaă mentalit iiă greceştiă înă
domeniiădeosebitădeăvariateăprecumăpolitica,ăstilulădeăvia ,ăreligia,ăarta,ăfilozofia.ăOăform ădeăelenizareăaălumiiăcunoscute în 
Antichitateăcareăareăleg tur ădirect ăcuătimpulănostruăistoricăesteăeconomiaădeăpia .ăNuăputemăvorbiădeădemocra ieăf r ăs -i 
amintimăpeăgreci.ăIat ădeciăargumenteăcareăfacădinăfilonulăgrecăunulădinăstâlpiiădeăbaz ăaiăideiiăeuropene. 
 Contribu iaăRomeiăaăfost esen ial ăînăuniformizareaăciviliza ieiăeuropene.ăRomaniiăsuntăinventatoriiădreptului,ăvalabilă
şiăast ziăînăceaămaiămareăparte.ăR spândireaălimbiiălatineăînătotăfostulăImperiuăRomanăaăf cutăs ăseănasc ,ăînăfosteleăprovincii,ă
stateleălatineă(Fran a,ăSpania, Italia, România). Înăp r ileăsaleăceleămaiăimportante,ăsistemulăadministrativăromanăesteăpastrată
şiăast zi. 
 Deădeparteă ceaămaiă important ă ideeăeuropean ăesteă creştinismul.ăEuropaăesteă singurulă continentă careăaă fostă înă
întregimeăcreştinat,ădeăcelăpu inăo mieădeăaniăpentruăregiunileăcelămaiătârziuăcâştigateălaăcreştinism…UnitateaăEuropeiăesteăoă
ideeăcreştin ădevenit ălaic .ă 
  ÎnăAntichitateănuăseăpoateăvorbiădeăistoriaăideiiăeuropene:ăGreciaăeraăEuropaăîns şi,ăiarăImperiulăRoman,ăpreluândă
culturaăgreac ăşi valorile postulate de elenism, s-aăidentificatăcuăaceeaşiărealitate.ăCuăalteăcuvinte,ăistoriaăGrecieiăşiăaăRomeiă
esteăistoriaăEuropei.ăPrinăadoptareaăcreştinismului,ăCetateaăetern ăaăconsfin ităoănou ăentitate:ăChristianitas. 
 Dup ăpr buşireaăImperiuluiăRomanădeăApus,ăunitateaăeuropean ăseăsf râm ăşiăpeăruineleăeiăaparăregateăpeăcareăleă
uneşteă doară credin aă creştin ă şiă oă vag ă amintireă aă ceeaă ceă aă fostă m re iaă roman ă deă alt dat .ă Acum începe istoria ideii 
europeneă prină planuriă şiă tentativeă deă refacereă aă Imperiuluiă Roman,ă prină încerc riă deă realizareă aă uneiă solidarit iă careă saă
consfin easc ădinănouăPaxăRomana. 
 Înăasemeneaăcondi ii,ăEuropaăesteătermenulăgeneralizatorăprinăcareăseăexprim ăoăunitateăoriginar ăpierdut .ăPreotulă
irlandezăColumbianusăîlănumeşteăîn anul 615 pe papa Bonifacius al IV – lea căpetenia tuturor bisericilor întregii Europe. 
 Cândă Renaştereaă aă dusă laă redescoperireaă şiă revenireaă definitiv ă înă actualitateă aă culturiiă şiă spirituluiă Antichit iiă
greco-latine,ădiscu iileădespreăEuropaăcap t ămai mareăamploareăşiăadâncime.ăEuropeniiărealizeaz ăc ăceeaăce-iăuneşteăesteă
maiăimportantădecâtărivalit ileăexistenteăîntreăregateleăaflateăpeăvechiulăcontinent. 
 InspiratădeăistoriaăRomeiăînăAntichitate,ăDanteăpreconizeaz ăîn De monarhia o unificare a Europei sub sceptrul unui 
monarh,ăcareăs ăpreiaărolulăpeăcareăodinioar ăîlăavuseseăîmparatulăroman.ă 
 Înă1603ăesteăredactat,ădeăc treăSully,ă Marele Proiect  al lui Henric al IV – lea,ăcareăprevedeaăîmp r ireaăEuropeiăînă
cincisprezeceăputeri,ăşaseămonarhiiăereditare – Fran a,ăAnglia,ăSpania,ăDanemarca,ăSuediaă şiăLombardiaă – cinci monarhii 
elective – Imperiul,ă Papalitatea,ă Polonia,ă Ungariaă şiă Boemiaă – patru republici – Vene ia,ă Italia,ă Elve ia,ă Belgia;ă pentruă
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asigurareaăechilibruluiăputerilorăeraăprev zut ăoăredistribuireăaăteritoriilor,ăpentruăaăasiguraătr inicieăedificiului,ăSullyăprevedeă
unămareăconsiliuăcareăurmaăs ăaib ărolulădeăarbitruăpentruămen inereaăconcordiei. 
 Mergem mai departe cu un alt proiect. În anul 1713, abatele de Saint-Pierreăelaboreaz ăună  tratat pentru pacea 
eternă  înăcareăconsider ăc ăunificareaăeuropean ăesteăunăprocesădestulădeăsimpluădeărealizat:ătrebuieăluatăcaămodelămodulăînă
care a fost creat Reich-ul german; nu trebuie făcut altceva decât să realizăm în mare ceea ce s-a făcut deja în mic,ăsus ineă
abatele. 
 SpreăsfârşitulăsecoluluiăalăXVIIIă– lea,ăsubăimpulsulă ideilorăr spânditeădeărevolu iaăfrancez ,ăauăfostăf uriteăplanuriă
careă s ă asigureă oă paceă etern ă dup ă încheiereaă r zboiuluiă sfânt,ă dusă pentruă emancipareaă popoareloră şiă aă oamenilor. 
Olandezul Jean-BaptisteăClootsă seăgândeşteă laă întemeiereaăuneiă republiciăuniversaleăorganizateăpeăprincipiiă centraliste,ă înă
careă s ădispar ă toateă celelalteăguverne;ă înăaceast ă republic ,ă drepturileăomuluiă voră cuprindeăşiă seă voră impuneă înă întreagaă
umanitate.ă Immanuelă Kant,ă autoră ală c r iiă Spre pacea eternă,ă socoteşteă c ă paceaă nuă poateă fiă realizat ă f r ă acceptareaă
dreptuluiăpopoarelor,ă iarăacestaănuăseăvaăputeaă impuneădecâtă înăcadrulăuneiă federa iiădeăstateă libere.ă Iat ăoă ideeădestulădeă
avansat ăpentruăvremeaăsaăşiăcareăîntrez reaăviitoareaăconstruc ieăeuropean . 
 Urc mămaiăaproapeăînătimpăşiăîlăamintimăpeăconteleăSaint-Simon.ăElăconcepeăoăconfedera ieăaăstatelorăeuropeneăcuă
şaizeciădeămilioaneădeălocuitori,ăînăcareăs ăseăg seasc ăunăparlamentădeă240ădeămembri.ăParlamentulăaveaăs ăfieăînzestratăcuă
competen eă pentruă chestiunileă deă interesă paneuropeană şiă trebuiaă s ă rezolveă litigiileă dintreă guverneleă diferiteloră riă
componenteăaleăconfedera iei. 
 Discu iileă despreă viitorulă Europeiă pasioneaz ă dină ceă înă ceă mai mult spiritele în secolul al XIX –lea. Acum se 
vorbeşteăpentruăprimaăoar ădeăStatele Unite ale Europei,ăf r ăs ăseăpoat ăprecizaăcineăanumeăaălansatăformula.ăConceptulă
«modern»ăalăunit iiăînădiversitateăaăfostăenun atădeăfilozofulăitalianăCarloăCattaneo. 
 Cuă toateă eforturileă depuseă deă intelectuali,ă cuă toateă apelurileă laă ra iuneă f cuteă deă vizionari,ă na ionalismeleă
prevaleaz :ăEuropaăvaăfiăzguduit ăînăprimaăjum tateădeăsecolăalăXXă– leaădeădou ăconflagra iiăcareădep şescăcadrulăvechiuluiă
continentăşiăseăextind asupra întregii planete. Dar,ăimediatădup ăîncheiereaăostilit ilor,ăcândăomenireaădevineăconştient ădeă
catastrofaă f r ă precedentă peă careă aă produs-oă Primulă R zboiă Mondial,ă dezbatereaă despreă Europaă seă reiaă cuă şiă maiă mareă
intensitate. Cancelarul german Bethman-Hollwegăaveaăs ăspun ,ăînc ăînainteaăîncheieriiăconflictului:ă 
 Dacă, la sfârşitul războiului şi după aceea, lumea realizează complet cumplita distrugere de vieţi şi de proprietăţi, 
în toată omenirea se va ridica un strigăt în favoarea aranjamentelor pacifiste şi se vor încheia acorduri care, atât cât este în 
puterea omului, vor împiedica revenirea unei asemenea catastrofe. Acest strigăt este atât de justificat, încât va avea în mod 
cert un rezultat. 
 Darăstrig tulăn-a fost suficient de puternic pentruăaăîmpiedicaăAlăDoileaăRazboiăMondialăşiăpr buşireaămaiăadânc ,ă
celăpu inăoăvreme,ăaăEuropei. 
 Înă perioadaă interbelic ,ă celeă maiă înalteă spiriteă aleă Europei,ă Paulă Valery,ă Hugoă vonă deră Hofmannstahl,ă Thomasă
Mann,ă Husserl,ă Benedettoă Croceă şiă al ii,ă caut ă s  defineasc ă Europaă şiă s ă contribuieă laă realizareaă uneiă st riă deă spirită
europene,ăcareăs ădep şeasc ăvechileăegoismeăşiărivalit i. 
 În 1922, contele Richard Coudenhove – Kalergiăpublic ăînăpresaăgerman ăşiăaustriac ăunăapelăpentruăcreareaăuneiă
Paneuropa, iară înă 1924ă public ă Manifestul paneuropean,ă deă faptă primulă documentă careă eraă altcevaă decâtă oă frumoas ă
construc ieă teoretic ,ă ună documentă susceptibilă s ă devin ă expresiaă unuiă puternică curentă deă opinieă înă favoareaă uneiă uniuniă
europene. 
 La 5 septembrie 1929, Aristide Briand, în calitate de prim-ministruăalăFran ei,ăaă inutălaăLigaăNa iunilorăunăimportantă
discurs,ăînăcareăaăîndemnatătoateăpopoareleăEuropeiăs ăseăuneasc ăîntr-oăfedera ie. 
 Dinănefericire,ăplanurileăintelectualeăşiăpoliticeănuădevinărealitateăşiănuăpotăîmpiedicaădeclanşareaăceluiădeăAlăDoileaă
R zboiă Mondial.ă R zboiulă n-a oprit planurile de unificare a vechiului continent. Paul Henri Spaak, ministrul de externe al 
guvernuluiăbelgiană înăexil,ăaă f urităplanulăuneiăuniuniă înădomeniulăeconomic,ăpolitică şiămilitară întreăFran a,ăBelgia,ăOlandaăşiă
Luxemburg. Jean Monet insista pentru o federaţie sau uniune aăstatelorăeuropene,ăcareăs ăpun ăindustriaăgreaădinăstateleă
componenteă subă oă conducereă interna ional ,ă pentruă aă puteaă astfelă controlaă industriaă militar  şi,ă implicit,ă evitaă izbucnireaă
conflictelor militare. 
 Toateăacesteăconstruc iiăauăr masăînăfazaădeăproiect,ădeoarece,ădinănefericire,ăsfârşitulăr zboiului,ăînălocăs ăconduc ă
spreă oă uniuneă european ,ă aă determinată rupereaă înă dou ă dină punctă deă vedereă politic a continentului: Europa de Vest, 
democratic ăşiăEuropaădeăEst,ăcomunist . 
 Înă parteaă occidental ă aă continentului,ă ideeaă european ă seă dezvolt ă imediată dup ă încheiereaă celeiă deă aă douaă
conflagra iiămondiale.ăIauăfiin ăprimeleăorganiza iiănonguvernamentale : în mai 1947, s-a constituit în Anglia, United Europe 
Movement;ăînăGermaniaăiaăfiin ăEuropaăUnion. 
 Tatăl Europei,ăAristideăBriand,ăaăfostăajutatăînăconstruc iaăeuropean ădeăRobertăSchuman,ăpersonalitateădeăfrunteăaă
Mişc riiă Catoliceă deă orientareă democrat-social-creştin .ă Lupt toră înă Rezisten ,ă aă fostă arestată deă germani,ă deşiă deă origineă
german ,ădarăaătrecutăpesteăoriceăresentiment,ăaărealizatăc ăfranceziiăşiăgermaniiănuăsuntănumaiăşiănumaiăfranceziăşiăgermani, 
darăsuntăşiăvecini,ăcreştiniăşiăeuropeniăşi,ăînăm suraăînăcareădoreauăs ăr mân ăproprietariăşiăliberiăeraănecesarăs ăuiteătrecutulă
plină deă r zboaieă şiă deă sânge.ă Activitateaă luiă european ,ă muncaă sus inut ă depus ă înă forurileă comuneă europene,ă nuă l-au 
împiedicatădelocă s -şiă fac ădatoriaădeăpatriotă şiă deăomădeăstată franceză înă calit ileă luiă deăprim-ministru sau de ministru de 
Externe. 
  Pe data de 28 aprilie 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman,ă iaă cunoştin ă deă oă not ă
redactat ădeăJean Monnet, comisar cu probleme de plan înăguvernulăFran ei.ăNotaăfuseseăadresat ăpreşedinteluiăconsiliuluiă
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deăminiştri,ădarăacestuiaănuăîiăre inuseăaten ia.ăTextulăcon ineaăoăideeăsurprinz toare:ăplasarea întregii producţii de cărbune şi 
oţel a Franţei şi Germaniei sub o înaltă autoritate comună independentă, ale cărei decizii să se impună statelor. 

C rbuneleăşiăo elulăsuntăbazeleăproduc ieiăindustriale,ămateriileăprimeăpentruăindustriaădeăarmament.ăPropunereaăluiă
JeanăMonnetăf ceaăpracticăimposibilăunănouăr zboiăîntreăceleădou ă ri. 

Robertă Schumană vedeă înă aceast ă ideeă oă mân ă întins ă Germaniei.ă Pentruă primaă dat ă înă istorie,ă ună înving toră
agresat propune reconcilerea agresorului învins.  
RobertăSchumanăaccept ăs ăapereăproiectulăpeăcareăîlăvedeăcaăpeăo lovitură de stat instituţională. 

PlanulăMonnetătrebuiaăîns ăpropusăînainteădeă10ămaiă1950.ăLaăaceaădat ăeraăprev zut ălaăLondraăoăîntâlnireălaăvârfă
franco-englez ,ăsubăpreşedin iaăsecretaruluiădeăstatăamericanăalăafacerilorăexterneăDeanăAcheson,ăîntâlnireălaăcareăurmaăs ă
se discute proiectulăamericanădeădistrugereăaăAutorit iiăinterna ionaleăaăRhurului. 
JeanăMonnetăşiăRobertăSchumanăîşiăpropunăs ă in ăsecretăproiectulălor,ămaiăalesăfa ădeăceiăcareăl-arăfiăpututăobstruc iona. 

Înăacelaşiătimp,ăRobertăSchumanăvreaăs ăseăasigureădeăsus inerea cancelarului german Konrad Adenauer. Pe data 
deă9ămaiăîiăscrieăacestuiaăoăscrisoareăpersonal .ăCancelarulăaccept ăpropunerea. 

Laă şedin aă Consiliuluiă deă ministriă dină 9ă mai,ă Robertă Schumană prezint ă liniileă generaleă aleă proiectului.ă Consiliulă îlă
îns rcineaz  pe Robert Schuman cu sondarea opiniei cu privire la proiect.  

RobertăSchumanăconvoac ăînăaceeaşiăziă(9 mai 1950)ăînăsalaăorologiuluiădeălaăQuaiăd’Orsayăoăconferin ădeăpres .ă
Esteăziuaăcareăvaăfiădeclarat ăZiuaăEuropei. 

Amădorităs ăar t măînăceleăcâtevaăpaginiădeămaiăsusăc ă ideeaăeuropean ăesteăfoarteăveche.ăChiarădac ălaăprimaă
vedereăUniuneaăEuropean ăesteăoăconstruc ieădeădat ărecent ,ănuătrebuieăs ăneăl s măînşela iădeăaceast ăeviden .ă Dac ă
dorimăs ăcre măoăimagineămetaforic ,ăputemăspuneăc ăeşafodajul UniuniiăEuropeneăseam n ăcuăunăcopac :ăr d cinileăsaleă
suntăadâncăînfipteăînăvechileăepociăistorice,ătrunchiulăesteăformatădinăideileăcareăauăcirculatăcaăoăsev ăd t toareădeăvia ăspre 
coroan ,ăcareăreprezint ăîns şiăUniuneaăEuropean ăpus ăînăpractic . 
 Amă dorită deă asemeneaă s ă ar t mă c ă istoriaă form riiă Uniuniiă Europeneă nuă începeă dup ă celă deă Ală Doileaă R zboiă
Mondial,ădup ăcumăuşorăputemăfiăînşela i,ăciădeămulteăsecole,ăîncepândăchiarădup ăc dereaăImperiuluiăRomanădeăApus. 
 Înă concluzie,ă putemă spuneă c ă Declara iaă Schumană deă laă 9ă maiă 1950ă nuă reprezint ă începutulă form riiă Uniuniiă
Europene,ă ciă chiară vârfulă mişc rii.ă Acumă esteă momentulă cândă toateă teoriileă formulateă de-a lungul timpului sunt puse în 
practic . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucuriaăîmpliniriiăunuiăvisăafişat  în diverse postere 
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GHICI, GHICITOAREA MEA! 
 

 
 
 

GHICITORI DESPRE INSECTE 
Culese de 

Ed. Mercurean Otilia 
Gr dini aĂP.P.Ă,,Mihai Eminescu” 

 
 
Zboar ,ădândădinăaripioare,  
Ca s-adune pentru noi 
Tot nectarul de la flori. 
(Albina)  
 
Cânt ăvaraăprinăgr din   
Şiănu-iăplaceăs ămunceasc ,ă  
Niciănuăvreaăs ăseăgândeasc ă 
Laătoamnaăceăoăs ăvin .  
(Greierele) 
 
Locuieşte-nămuşuroi 
Şi-i mai mic ădecâtănoi, 
Toat ăziuaăeaămunceşte 
Şiădeăgreuănuăseăfereşte. 
(Furnica) 
  
Cuărochi aăînfoiat , 
Roşie,ăîmbulinat , 
St ăpe-oăfrunz ăaziălaăsoare 
Ceăinsect ăesteăoare?  
(Buburuza) 
 
Gingaşiăşiămulticolori 
Zboar ăvaraăprintreăflori. 
(Fluturii)  

 
Inăgr din  lui îi place 
Roade iute, cu mult spor, 
Frunzele cartofilor. 
(Gândacul cartofului) 
 
Seam n ăcuăoăalbin  
Ins ămiereănuăadun , 
Are-unăacăinăcoad ăpus 
Şiăte-n eap ăpeăascuns.  
 (Viespele)  
              
 
Roşieăpeăaripioare,ă 
Cu buline pe spinare 
Cândăcopiiiăoăg sescăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
Repedeăaşaărostesc: 
-“Undeăveiăzbura 
Acolo m-oiăm rita!”ă 
(Buburuza)                   
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PROVERBE... ZIC TORI... MAXIME... 
CUGET RI... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toamna seănum r ăbobocii. 
Fructul nu cade departe de pom. 
Cândăm nânciăfructe,ăgândeşte-teălaăceiăcareăauăs dităpomii. 
Înăpomulămareăsuntăşiăcrengiăuscate. 
Aăaşteptaăs -iăpiceămur -năgur . 
Viermele roade chiar pomul în care a crescut.  
S- înfoiatăcaăvarzaăşiăs-a-ngâmfat ca barza. 
Se va alege neghina de grâu. 
Vreaăs ăfieăşiăgrâulăscumpăşiăf inaăieftin . 
S ănuăzic ăc ănuăaiăgrâuăpân ănu-l vezi în hambar. 
Umbl ăcuăcapulăpeăăsusăcaăspiculăgol. 
Porumbulănuăseăpoateăaşteptaălaădreptateăcândăjudec toriiăsuntăg ini. 
Fricaăp zeşteăbostănăria. 
Aăîmp caăşiăcapraăşiăvarza. 
Azi o ceapă,ămâineăoăiap ,ăpoimâineăhergheliaătoat . 
Mai bine varză acr ăcu-ndoial ,ădecîtăzah răcuăacreal . 
Nu strica orzulăpeăgâşte. 
Nu planta dovleci înăgr dinaăchelului. 
Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, 
Plopul nu face pere,ăniciăr chitaămicşunele. 
Se potrivesc ca nuca în perete. 
Laăpomulăf r ăpoame,ănimeniănuăarunc ăcuăpiatra. 
Pl cintaănuăcreşteăîn pom. 
Gâlceava e ca mărul înc rcatăcu fructe: cum îl scuturi, cum î iăcadămerele-n cap. 
Nu arunci cu piatra când e –oăsingur ănucă. 
Cineăvreaăs ăm nânceămiezul,ătrebuieămaiăîntâiăs ăsparg ăcoaja. 
Cineăm nânc ămul iăardei iu iăîiăiaăguraăfoc.ă 
La pomul l udatăs ănuăteăduciăcuăsacul. 
Peălâng ăunămăr putred,ăseăstric ăşiăcelăbun. 
Mărul roşuăcheam ăpietrele. 
Merele frumoaseăpotăfiăvierm noase. 
Calulăbunăm nânc ăşi mere p dure e. 
Pic ăpară m l ia ăînăguraăluiăN t flea . 
Cu timpul se coc strugurii. 
Vulpea când n-ajunge la struguri ziceăc ăsuntăacri. 
Adio,ăcoşuri,ăvia eăculeas . 
Cuăvremeaăşiăcuăr bdare,ăfrunzaădinădudăseăfaceăm tase. 
Vinziăcastrave iăgr dinarului.  
Cineăseătemeădeăp dureăănuăm nânc ămure. 
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CURIOZIT ŢI HAIOASE DESPRE PLANTE... 
 

 
 

                        Culese de  
Prof. Spineanu Ana-Maria 

                            Gr dini aĂP.P. ,,LumeaĂcopiilor” 
 
 

-Un gândac decapitatăpoateăs ăsupravie uiasc ăchiarăşiătimpădeădou ăs pt mâni.ăVia aăluiăvaălua sfârşit dinăcauzaăînfomet rii,ă
pân ălaăurm . 
-Crocodiliiănuăvorăaveaăniciodat  nevoieădeădentist.ăPeătoat ădurataăvie iiălor,ăauăunăsistemăpropriuăcareăîiăajut ăs ăînlocuiasc ă
imediatădin iiărup iăsauăstrica iăcuăal iiănoi. 
- Crocodilulăseănum r ăprintreăsingureleăanimaleăcareănu-şiăpotăscoateălimbaădinăgur . 
- În medie, inima unui arici bate de 300 de ori pe minut, fiind una dintre cele mai rapide inimi de animale. 
- Unăcopilădeă1,20ămăpoateăînc peaăstândăînăpicioareăîn gura unui hipopotam. 
- Oămoned ăesteămaiăgreaădecâtăo pas re colibri.  
-Unei cârti e îiăvaăluaădoarăoănoapteăcaăs  sape un tunel de 1 km. 
- Ceaămaiăsomnoroas ăvietate esteărâma,ăcareăpoateădormiăşiătreiăani,ădac ăseăstr duieşte. 
- Musca ne-arăputeaădaălec iiădespreăreciclare.ăOămusc ăregurgiteaz ăşiăm nânc ăiarămâncareaădeămaiămulteăori. 
- Stângacii nu mai au motive s ă seă simt ă ciuda i.ăExist ă numeroşiăurşiă polariă careă îşiă folosescă cuă maiămult ă uşurin ă labaă
stâng ădecâtăceaădreapt . 
- Creierul unui stru  esteămaiămicădecâtăochiulăs u. 
- Papilele gustative aleăunuiăflutureăseăafl ăînăpicioare,ădeăaceeaăelătesteaz ăşiăconsum ănectarulăflorilorăcuăpicioarele. 
- Câiniiăşiăpisicileăseănum r ăprintreăpu ineleăanimaleăcareăpotăfiădreptaceăsauăstângace. 
- Dac  amprentele umane seă potă luaă dup ă vârfurileă degetelor,ă laă câini,ă amprenteleă seă g sescă peă nas,ă careă esteă unică laă
fiecare animalăînăparteăşiăneăpoateăajutaăs -lăidentific m. 
- Oăg in ăpoateăzburaămaiămultădeă13ăsecunde. 
- Amplasarea ochilor unuiăm garăîlăajut ăpeăacestaăs -şiăvad ătoateăceleăpatruăpicioareăînăacelaşiătimp. 
- Cantitateaătotal ăaătermitelor existenteăpeăp mânt dep şeşteăînăgreutateăcantitateaăoamenilor.ăRaportulăesteădeă10:1. 
- Chow chow este singurul câine care nu are limba roz. 
 
 
 
 
  

 

 
                    Culese de 

Prof. Bîlg rĂOtilia 
Gr dini aĂP.P.Ă,,LumeaĂcopiilor” 

 
*CeaămaiămareăfloareăoăareăRafaleziaăArnoldi,ăcareăcreşteăînăp durileătropicaleădinăsud-estul Asiei pe insulele Filipine. Floarea 
eiăareă3ămăcircumferin aăşiăcânt reşteă10ăkg. Un boboc de floare este de 2-3ăoriămaiămareădecâtăoăc p ân ădeăvarz . 
*Celămaiăstr vechiăarboreădinălumeăesteăconsideratăunăbaobab,ăcareăcreşteăînăAfricaăr s ritean . Are 5000 de ani. 
*Cele mai mari frunze le are palmierul rafie de pe malurile Amazonului. Frunzeleăacestuiăpalmierăajungăpân ălaă22ămălungimeă
şiăcircaă12ămăl ime.10ăoameniăseăpotăad postiăsubăasemeneaăfrunz . 
*ÎnăpustiurileădinăPeruăcreşteăunăcactusăcareăpoateăs ămearg . În locădeăr d ciniăelăareănişteăexcrescen eăacoperiteăcuă epiă
ascu i i. Când bateăunăvântăputernic,ăcactusulăseădeplaseaz ăpeădistan eămari, luându-şiăumezealaăşiăhranaănuădinăsolăciădină
aer. 
*Trunchiul pinului este întotdeauna înclinat spre sud. Dup  acestăsemnăpo iădeterminaăpuncteleăcardinale. 
*Arborele-butoiă şi-aă primită denumireaă datorit ă înf iş riiă sale. În trunchiulă s u,ă careă areă aceast ă form ă curioas ,ă
înmagazineaz ă apaă pentruă zileleă secetoase. Acest lucruă esteă necesar,ă deoareceă acestă arboreă seă întâlneşteă înă regiunileă
deşertice. 
*Ştia iăc ăflorileănuăseădeschidătoateălaăaceeaşiăor ?ăMuşcataăseădeschideădiminea a,ăgaroafeleăspreăprânz,ă iar regina-nop iiă
seara. 
*Tulpinaănuf ruluiăalbădeăbalt ăpoateăatingeă4-5ăm.Floareaăseăofileşteăimediatăceăesteărupt ,ăchiarădac  esteăpus ăînăap . 
*Cafeauaăcreşteă înă tufişuriă veşnică verzi,ă înă regiunileă c lduroase. Dou ăsemin eăsauăboabeă crescă în untrulă unuiă fructă roşu,ă
asem n torăcuăcireaşa. 
*Bambusulăesteăplantaăcareăcreşteăcelămaiărepede.Într-oăor ătulpinaădeăbambusăcreşteăcuă2-3 cm, iar în 5-6ăs pt mâniăatingeă
în l imeaădeă18-20 m. 

CURIOZIT ŢI HAIOASE DESPRE ANIMALE... 
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CURIOZIT ŢI DESPRE INSECTE 
 

*Arboriiăsequoiaăatingăîn l imiădeă80ădeămetri. Eiăcon inăoăcantitateăde lemn din care s-arăputeaăfabricaă5ămiliardeădeăbe eădeă
chibrit. Aceştiăarboriăauăscoar aăfoarteăgroas ăşiăsuntărezisten iălaăincendii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Culese de 
Ed. Mercurean Otilia 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu” 
 
 

 

       Peăp mântăsuntămaiămultădeăpatruămilioaneădeăfurnici.ă
O colonie de furnici include mai mult de 20 milioane de 
furnici. 

 

      Oăfurnic ăpoateăc raădeă50ădeăoriăgreutateaăcorpuluiăeiă
iă poateă trageădeă30ădeăoriă greutateaăcorpului.ăFurnicileănuă

dormăniciodat . 

 

        Pentruăaăseăproteja,ăuniiă fluturiăauăînv atăs ăzboareăcaă
alte insecte pe care inamicii loră nuă leă m nânc ă înă modă
normal.ăUneleăspeciiădeăfluturiănuătr iescădecâtăcâtevaăzile. 

 

     Exist ă 20000ă deă speciiă deă albineă înă lume.ă Albinaă esteă
ceaă maiă important ă insect ,ă pentruă c ă ajut ă laă înmul ireaă
florilor.ă Înă cinciă minute,ă oă întreag ă colonieă de albine poate 
omorîă oă vac ă prină în ep turi.ă Dup ă ceă î iă pierdeă acul,ă eaă
moare. 

 

 

         Seăestimeaz ăc ă într-un an o colonie de albine poate 
produceăîntreă180ă iă225ăkgădeămiere 
 

 

 

 

 

           Oăl cust ăpoateăs riăoădistan ămaiămareădeă20ădeăoriă
decâtă lungimeaăcorpuluiăei.ăDarăunăpuriceăpoateăs riădeă350ă
deă oriă m rimeaă corpuluiă lui.ă Esteă caă iă cumă ună omă ară s riă
lungimea unui stadion de fotbal. 
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ŞTIAŢI C … 
 

 
 
 
 

Culese de 
Ed. Mercurean Otilia 

Gr dini aĂP.P.Ă,,MihaiĂEminescu” 
 

 Plantele iubesc muzica 
          Nişteăcercet toriăindieniăauădemonstratăc ăplanteleăsupuseăunuiă,,tratament”ăcuămuzic ăauăcrescutăînăîn l imeăşiăînă
num rulăfrunzelor,ămaiămultădecâtăplanteleăcareănuă,,ascultau”ămuzic . 

 ÎnăIndiaăexist ăunăarboreănumită,,uriaşulĂuriaşilor”.ĂCoroanaăacestuiaăpoateăad postiă20ă000ădeăpersoane. 
 Plantele pot ajunge la vârste foarte înaintate 

 Înă araănoastr ,ăînăapropiereădeăSuceava,ăexist ăunăstejarăînăvârst ădeăpesteă500ădeăani.ăSeăspuneăc ăacestăstejară
şi-aăpetrecutătinere eaăsubădomniaăluiăŞtefanăcelăMare. 

 Înămulteălocuriădeăpeăglobătr iescăplante carnivore. Ceaămaiăcunoscut  
asemeneaăplant ,ăîntâlnit ălaănoiăînă ar ,ăesteăroua-cerbului. Frunzele ei atrag 
insectele,ăcareăsuntăapoiăînf şurateăşiădigerate. 
 În America de Sud, într-unulădinăceleămaiăsecetoaseădeşerturi,ăseăpotăg siăsemin eădeăcactuşi careăaşteapt ăploaiaă

timpădeăpân ălaă25ădeăaniăpentruăaăputeaăîncol i. 
 Exist ăfloriĂşiĂfrunzeĂgigant 

 Înă Asiaă creşteă oă plant ă aă c reiă floareă cânt reşte 10 kg. Esteă ceaă maiă mareă floareă dină lume.ă Niciă oă insect ă nuă
viziteaz ăaceast ăfloare,ădeoareceăareăunămirosăfoarteăurât. 
 ÎnăBraziliaăcreşteăunănuf răaleăc ruiăfrunzeăauăunădiametruădeă2ămăşiăpotăsuportaăoăgreutateădeă23ădeăkg. 

 Exist ăşiăînă araănoastr ăcomori ale naturii 
 Înăjude ulăAlbaăexist ăunăarbore,ănumităgorun, înăvârst ădeă350ădeăani,ăcuăunătrunchiădeă2ămăgrosimeăşiăoăîn l imeă
de 32 de m.  
 Lâng ăHa eg,ăînăjude ulăHunedoara,ăexist ăunămolid care,ăpentruăc ăareăoăîn l imeădeă62ădeăm,ăesteăconsideratăcelă
mai înalt arbore din Europa. 
 LaăBlaj,ăînăgr dinaăuneiăşcoli,ăcrescăcâ ivaăperi care rodesc de 11 ori pe an. 
 Lâng ăBorsecăcrescă7ăbrazi într-oăsingur ătulpin . 

 Dac ăbaleneleĂşiĂdelfinii ar dormi,ăeleăară riscaăs ăseă înece,ădeoareceăpentruăaărespiraă trebuieăs ă ias ămereuă laă
suprafa . 

 Un ghepard poateăalergaăcuăoă vitez ădeă120ăkm/or ,ăpeăoă distan scurt . Aceasta esteăoăvitez ădeă trei ori mai 
mareădecâtăceaăatins ădeăomulăcelămaiărapid. 

 O balen  albastr  aă trasădup ă ea,ă timpădeă7ăore,ă unăvaporă careămergeaă ...cuă spateleă şiă cuă toateămotoareleă înă
func iuneălaăcapacitateămaxim . 

 Oăfurnic ,ăceănuăaveaăniciăm cară3g,ăaăfostăsurprins ădeplasândăoăgreutateădeă145ădeăg,ăadic ădeă50ădeăoriămaiă
mare decât greutatea ei. 

 ÎnăAustraliaătr ieşteăunăp ianjen careăîşiăconstruieşteăoăplas ăcuăunădiametruădeă2ăm.ăFireleăacesteiăplaseăsuntăatâtă
de rezistente, încât pescarii le pot folosi pentru plasele lor de pescuit. 

 Un purice, care are doar 2 mm lungime, poate face salturiădeăpân ălaă100ădeăoriămaiămariădecâtălungimeaăcorpuluiă
s u:30ăcmălungimeăşiă20ăcmăîn l ime. 

 Celămaiămareăînot tor,ădintreăanimaleleădeăpeăuscat,ăesteăursul alb. 
 O c mil  rezist ăf r ăap ă700ădeăzile. 
 Cei mai mici cai domestici din lume se întâlnesc înăArgentinaăşiăatingăîn l imeaămedieădeă75ădeăcmăşiăgreutateaădeă

35-45 kg. 
 Cel mai mare animal din neamul pisicilor este tigrul siberian. 
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ÎNVAŢ  O RUG CIUNE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOAMNE, DOAMNE, CE MINUNE! 

 
 

Doamne, Doamne ce minune 
Vineăc treămine 

Îngeraşii linăcoboar , 
Ce frumos, în pragădeăsear ! 

Copilaş, Domnul Iisus, 
Pe-oăraz ăvineădeăsus. 
FiuăalăTat luiăCeresc, 

Doamne, Doamne- iămul umesc! 
În minunea ce ne vine, 

Ne-ai trimis mare minune, 
Ceaămaiămareăpeăp mânt, 
Pa Iisus, pe Domnul Sfânt! 
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