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Editorial 
 

 

Începe noul an şcolar! 

Multe emoţii, multe pregătiri, planuri, aşteptări! Bobocii grupei mici păşesc temători în 

sala de grupă, ţinându-şi strâns de mână părinţii, temători în acea lume nouă, necunoscută. 

În acest număr vom deschide o nouă rubrică, dedicată creaţiilor colegelor noastre din 

alte grădiniţe, vă vom arăta cum ne serbăm noi zilele onomastice şi de naştere, cum ajutăm 

copiii defavorizaţi, cum suntem buni ecologişti, cum descoperim tainele cărţilor direct, printre 

rafturile bibliotecii pentru copii.  
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O ZI SPECIALA! 
 

            Prima zi de grădinită este un eveniment major în viata preşcolarilor si a părinţilor 

lor. Este o zi care, cu siguranţă nu va fi uitată niciodată. Cei mai mulţi părinţi sunt 

îngrijoraţi despre cum se va comporta copilul lor în prima zi de grădiniţă. Se va obişnui 

destul de repede sau va  face probleme? Îngrijoarea este un lucru normal, dar aceasta 

trebuie bine ascunsă, pentru a nu  afecta si copilul.  

            Pentru a-şi ajuta copiii, părintii trebuie să familiarizeze copilul cu grădiniţa la care 

se va duce, să îi arate clasa, copiii care merg acolo şi să îi explice care va fi programul lui 

zilnic. O experienţă nouă este mult mai puţin stresantă pentru copii atunci când aceştia 

sunt pregatiţi dinainte. Când copiii au deja vechi cunostinţe printre viitorii colegi, 

acomodarea se va face mai uşor.  

            Este bine să faceţi în aşa fel încât educatoarea să vă poată cunoaşte copilul mai 

bine. Descrieţi-i comportamentul şi puneţi-o la curent cu orice informaţie  importanta 

despre copil.  

           Foarte important este să fiţi calmi pentru a nu transmite neliniştea şi copilului 

dumneavoastră. Dacă părintele se va simţi  stresat şi nervos, este foarte probabil ca şi 

copilul să se simtă acelaşi fel. 

           Nu-l ameninţaţi niciodată pe copil cu grădiniţa pentru a-l determina să-şi schimbe 

o deprindere urâtă, nu-l minţiţi şi nu-i promiteţi ce nu puteţi onora. Pregătiţi-l pentru 

grădinită prin intermediul păpuşilor sau facând o activitate ce se practică în mod curent 

acolo: desenţi împreună, jucaţi-vă cu plastilină, interpretaţi un pasaj dintr-o poveste 

prezentaţi-i grădiniţa ca pe ceva pozitiv. 

             După toate acestea, părinţii ar trebui să sărbătorească prima zi de grădiniţă ca o 

schimbare importantă în viaţa copilului lor. 

 Nu uitaţi că acesta este un eveniment important pentru copil. Sărbătoriţi şi lăsaţi copilul 

să se bucure de ceea ce pentru el înseamnă  o împlinire semnificativă. Adaptarea la 

grădiniţă nu este întotdeauna uşoară dar este realizabilă cu mult efort şi răbdare. 

 

 

Prof. MARES DANIELA      

 



SARBATORI DE SUFLET         
„Vine,vine mosul drag!” 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           Pentru cei mai mici preşcolari de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 din 

Focşani farmecul Crăciunului se simte deja în sala de grupă şi în cântecele intonate de ei. 

Prima serbare… multe emoţii, multe pregătiri, planuri, aşteptări… şi a trecut atât de 

repede Pentru părinţi şi bunici, e un eveniment deosebit de important; te tot întrebi cum 

va fi, cum se va comporta "comoara‖, va spune poeziile cu la fel de multă vitejie ca şi 

acasă? o să-şi amintească toate versurile ? va sta cuminte ?  

             Copiii din grupa mică au participat  la serbarea de Crăciun, alături de 

educatoarele Mareş Daniela şi Chipăilă Emilia. Ei au cântat, au spus poezii şi au dansat. 

La finalul serbării efortul preşcolarilor a fost recompensat cu cadouri aduse de Moş 

Crăciun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

           Grupa mijlocie l-a primit pe Moş Crăciun, costumată în crăciunei şi fulgi de 

zăpadă, cântându-i şi recitându-i tot ce au pregătit pentru această mare sărbătoare. 

             Copiii grupei pregătitoare şi-au demonstrat talentul actoricesc în interpretarea 

rolurilor scenetei „Naşterea lui Isus‖. Ei au reuşit să-i interpreteze pe magi, pe Irod , dar 

şi pe păstori ori pe oamenii obişnuiţi care salutau naşterea lui Cristos. Preşcolarii, au mai 

fost spiriduşii lui Moş Crăciun, Zâne Clopoţel şi reni care în sceneta „Uite vine Moş 

Crăciun!‖ au pregătit jucării pentru copiii lumii întregi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Prof. MARES DANIELA 

          Prof.VOINEA ADRIANA 
 

 
 

 



 
 

PROIECTELE NOASTRE 
 

 

 Grădiniţa ―Flori de tei‖ participă ca partener activ la activităţile AEDR Vrancea, 

care a lansat Proiectul ,,Viitorul lor depinde şi de noi!”.  

După activităţile, desfăşurate de Asociaţia Rom pentru Rom Panciu, în anul şcolar 

2011, am continuat colaborarea în acest proiect cu concursul „Învăţ, mă joc şi trăiesc 

sănătos!” unde preşcolarii noştri au câştigat premii şi menţiuni.  

  În grădiniţă s-au desfăşurat activităţi de informare a copiilor şi parinţilor despre 

,,Drepturile copiilor‖, s-au afişat la vedere drepturile copiilor in imagini, s-au  purtat 

discuţii cu copiii pe această temă, dar s-au confecţionat şi jucării pentru copiii 

defavorizaţi. 

Alte activităţi în cadrul acestui proiect  se vor derula până la sfârşitul anului 2011, 

iar noi vom participa ca şi până acum, vom organiza cu preşcolarii vizite in centrele cu 

copii defavorizaţi, copii care sunt instituţionalizaţi, vom organiza lectorate cu  parinţii, pe 

grupe sau pe unitate, vom realiza lucrări pe teme ca:,,Sunt voluntar pentru o cauză 

nobilă‖, ,,Minorităţile sărbătoresc‖, ,,Avem nevoie de linişte să creştem mari !‘‘. 

 Am continuat derularea proiectului „În lumea poveştilor!”, colaborând şi în acest 

an cu trupa de teatru pentru copii „Trăistuţa cu poveşti‖ din Buzău, care ne poartă prin 

intermediul poveştilor, de la Fraţii Grimm la Ion Creangă, de la legende româneşti, în 

lumea mirifică a basmelor lui Joseph Jacobs sau Wilhelm Hauff. 

 

 

    
 

 



 
 

 

Noi suntem şi mari iubitori ai naturii. Pe lângă continuarea proiectului „Biodiver- 

sitatea insectelor‖, iniţiat şi coordonat de Muzeul Vrancei din Focşani, Secţia de Ştiinţele 

Naturii, am desfășurat activități de ecologizare a parcului din apropierea grădiniței. 

     

   
 

 Un proiect început în acest an şcolar este ‖Proiectul Educaţional Internaţional 

TIMTIM-TIMY‖ , organizat de Fundaţia Paralela 45 si MECTS, conform Protocolului de 

colaborare dintre Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului (MECTS) şi 

Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45(FSAP). În cadrul acestui proiect am participat 

în luna decembrie la prima etapă a „Concursului internaţional de activităţi integrate 

pentru antepreşcolari şi preşcolari TIMTIM–TIMY” cu un număr de 59 copii, care au 

obţinut premiile I, II şi III. Pentru etapa din 24 mai 2012 am făcut înscrierile on-line. 

 

    

                 Articol realizat de:  

 Prof.VOINEA ADRIANA 

       

 

 



Halloween 

22

 
     Halloween este sărbatorit în fiecare an pe 31 octombrie. Noaptea de la sfârșitul 

lunii octombrie este considerată a fi momentul în care spiritele morților vin spre lumea 

celor vii.  

Pentru a se proteja, cei vii apelau la diverse ritualuri : purtau măști, făceau 

zgomot, aprindeau focuri în preajma cimitirelor, cu scopul de a alunga spiritele celor 

morţi.                                                     

       Cei adormiți au ajuns să nască în cei vii fie teamă, fie ridiculizare - creând 

personaje de carnaval.Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de 

multe popoare din lumea occidentală. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși 

în unele tări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima 

sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' 

Even, numele sărbătorii creştine a tuturor sfinţilor, sărbătoare cu care Halloweenul a 

devenit asociat în ţările unde predomină creştinismul occidental — catolic şi protestant, 

deoarece în aceste culte creştine, ziua tuturor sfinţilor este sărbătorită pe 1 noiembrie. 

Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă ―Lanterna lui Jack‖.  

 
Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte 

personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?‖ (Păcăleală sau dulciuri?), ca o 

ameninţare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte 

ţări, Halloween este serbat prin parade şi carnavaluri.  Simbolurile şi obiectele artizanale 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cel%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83toarea_Tuturor_Sfin%C8%9Bilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Protestantism
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_noiembrie


asociate Halloweenului s-au dezvoltat în timp. De exemplu, sculptarea de jack-o'-lantern 

provine din obiceiul de Ziua Tuturor Sfinţilor de modelare a unor felinare din napi. Napii 

erau folositi tradiţional de Halloween în Irlanda şi Scoţia, dar imigranţii veniţi în America 

de Nord au folosit dovleacul indigen, care era mai uşor accesibil şi mai mare – fiind mai 

uşor de modelat decât napii.  Tradiţia americană de modelare a dovlecilor  a fost asociată 

iniţial cu vremea recoltei, nefiind specifică Halloweenului decât spre sfârşitul secolului al 

XIX-lea. Elemente ale toamnei, cum ar fi dovlecii, cocenii de porumb şi sperietorile de 

ciori sunt şi ele omniprezente.  

Casele sunt şi ele decorate cu aceste simboluri. Printre alte imagini de Halloween 

se numără temele morţii, răului şi ocultului, sau monştrii legendari. Culorile tradiţionale 

ale sărbătorii sunt negru şi portocaliu. Costumele de Halloween sunt tradiţional modelate 

după figurile supranaturale, monştri, schelete, fantome, vrăjitoare şi diavoli. De-a lungul 

timpului, printre costumele folosite apăreau cele ale unor personaje fictive, celebrităţi la 

ordinea zilei şi arhietipuri generice, cum ar fi prinţesele sau luptătorii ninja. Primele 

costume de Halloween produse în masă au apărut în magazinele americane când obiceiul 

de trick-or-treating devenea popular acolo.  În ziua de 31 octombrie Costumarea şi 

Colindatul cu ele era de actualitate în Scoţia de Halloween .Tradiţia a pătruns şi în sau în 

preajma ei, adesea în vinerea şi sâmbăta dinainte de Halloween, se ţin adesea petreceri cu 

costume.  

Grupa pregătitoare  de la Grădinița Nr.11 Focșani, Vrancea a petrecut de 

Halloween în  sala de grupă, pregătind felinare, dovlecei şi măști.  

     

 
Prof. Ilie Anca Adriana 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dovleac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moarte
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ocult
http://ro.wikipedia.org/wiki/Trick-or-treating


DIN CREATIA COLEGELOR 

NOASTRE! 

                  Sfântul Stelian 

- ocrotitorul copiilor si al mamelor - 

Sfântul Stelian (sărbătorit de biserica Ortodoxă pe 26 noiembrie) s-a născut în 

secolul al IV-lea la Adrianopolis în provincia Plafagonia din Asia Mică (pe teritoriul 

Turciei de astăzi). 

Ales de D-zeu, sălăsluieşte în sine Duhul Sfânt încă din pântecul mamei sale. 

  Din fragedă pruncie dovedeşte a fi un grabnic slujitor al lui Hristos şi tămăduitor 

sufletesc şi trupesc al omenirii.  

 Prima minune a fost vindecarea unui copil bolnav prin simpla atingere a capului 

acestuia, veste ce s-a răspândit cu repeziciune  în întreg ţinutul. 

 A doua zi chipul său iradia de o bucurie profundă şi era copleşit de o linişte 

lăuntrică pe care n-o cunoscuse până atunci. Au urmat şi alte minuni săvârşite asupra 

copiilor. 

 Astfel, Sfântul Stelian devine doctorul şi ocrotitorul mamelor şi pruncilor (născuţi 

şi nenăscuţi), ferindu-i de întristare şi boală sufletească şi trupească. Îşi împarte bunurile 

celor săraci şi porneşte drumul ascezei divine. 

 Îmbrăcat în haina smereniei, monahul Stelian tămăduieşte necontenit prin 

rugăciuni fierbinţi către Domnul pe cei bolnavi, arată bună călăuzire a celor rătăciţi, 

mângâie sufletele maicilor rămase fără prunci. 

 Iubitor de linişte, se izolează în pustie, într-o peşteră umedă şi întunecată, iar 

rugile lui răspândeau lumină şi o bună mireasmă. 

 Se vede clar că Dumnezeu îl însoţea şi îi purta de grijă, căci el este hrănit de un 

înger. 

 Asemeni unui luceafăr strălucind, a fost un far aprins continuu  şi o piatră  de 

temelie pe care s-a clădit creştinismul. 

 De-a lungul timpului, presărat cu smerenie şi osteneli mântuitoare îşi 

încredinţează sufletul în mâinile Domnului Său, iar îngerii îl aşează curat pe tronul înalt 

al cerurilor. 



 Moaştele sale se află la biserica Sfântul Stelian, numită ― Lucaci ‖din Bucureşti, 

lăcaş unde şi-au  găsit alinarea suferinţelor mulţi credincioşi.   

 

        Rugaciune catre Sfântul Cuvios Stelian 

 

 

Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, 

patimile trupeşti biruind şi  împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea 

gatită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. 

Acum, in mărirea cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe 

credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni  şi cer sprijinul tău.  

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, 

luând sub ocrotirea ta pe mame si pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te 

grabnic vindecător al suferinţelor şi al boliior sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe 

tine.  

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din 

pustiul inimilor noastre ţarina bine-placută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească 

crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; 

ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul 

Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să 

lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  

Amin. 

 

 

 

 

Prof.Neagu Monica 

 



 
 

Moment duios, unic am spune, 

Şi vreţi să ştiţi de ce anume? 

„-Ne despărţim de grădiniţă!‖ 

Răspunde-n lacrimi o fetiţă. 

 

 

 

 

Este serbarea de sfârşit, 

Cu mari emoţii-am pregătit 

Versuri frumoase despre vară 

Şi cântece în prag de seară. 

 

 

 

 

Cu somnoroase păsărele, 

Ce-adorm sub cerul plin de stele. 

Cu seri de vară-n asfinţit, 

Ce satul lin l-a  adormit. 

 

 

 

 

Program frumos, şi nu atât, 

Şi-un carnaval am pregătit, 

Cu Cosânzene, Feţi-Frumoşi, 

Şi cu pitici graşi şi bărboşi. 
 

 

Cu Mugurel şi Sprinteioara, 

Ce prin pădure umblă vara. 

SERBAREA  DE SFÂRŞIT DE  

AN 



Cu vânătorul iscusit, 

Ce lupul rău a pedepsit, 

Cu fata moşului cea bună 

Şi-a babei, ca o mătrăgună. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacol în splendoarea lui.  

Dar peste toate, ce să spui, 

Momentul greu de despărţire 

Ne-a întristat, fără de ştire. 

Să cânţi „Adio, grupa mare!‖ 

E greu, oricât ai fi de tare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. P. P. IOANA DRILEA 

   Grădiniţa Garoafa 

 

 

 

 

 



SĂ  FII  EDUCATOARE 
 

Cea mai frumoasă meserie 

Aşa o simt de-o veşnicie. 

Ce poate fi mai ‗nălţător 

Să-i vezi cum te salută-n cor 

Şi-ţi urmăresc timid mişcarea, 

Să-ţi simtă păsul, felul, starea? 

 

Cine-ar putea mai mult ca ei 

Să vadă totu-n ochii tăi? 

Şi-apoi, cu grijă să-nconjoare 

Pe doamna lor educatoare 

Cu dragostea lor mare? 

 

 

Mulţimea ochilor senini 

Căprui, albaştri, verzi, ―divini‖ 

Emană multă bunătate 

Căldură, viaţă, puritate, 

Ce-ţi dau doar sănătate 

 

 

Când uneori eşti răvăşit, 

O pasă proastă, obosit, 

Te-ncarcă din vigoarea lor, 

Şi simţi cum treci încetişor 

Peste ce-i  greu - uluitor! 

 

 

Ei sunt cei ce te-ntineresc, 

Cu profunzime te iubesc 

Şi uiţi de vârstă, uiţi de tine 

Şi-i înconjori cum se cuvine 

Dând lor ce ai mai bun în tine. 

 

 

 



 
 

 

Cea mai curată meserie                                                

O spun cu patos, cu tărie 

E cel mai tainic dar ceresc 

Când simţi ce cald te urmăresc 

Şi cât de sincer te iubesc… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E nobil, e înălţător  

Să  te-oglindeşti în ochii lor, 

Cu ochii lor te urmăresc 

Şi simţi că sincer te iubesc. 
 

 

 

ELENA VLAD 

EDUCATOARE PENSIONARA 

 



 

ESTE  ZIUA  MEA! 
             

 

 

 Să sărbătorim alături de părinţii, fraţii, bunicii noştri şi să ne lăsăm inspiraţi de 

bucuria lucrurilor simple, să nu uităm vreodată de evenimentele importante din viaţa 

noastră, a devenit o obişnuinţă. 

 Am promis  că vă vom arăta cum ne sărbătorim noi zilele onomastice şi de 

naştere. 

 Andreea şi Raluca, gemenele noastre de la grupa pregătitoare, au împlinit 6 ani şi 

ne-au făcut o mare surpriză aducând de ziua lor un tort imens cu figurine din marţipan 

pentru fiecare copil. După ce le-am cântat şi le-am urat fiecare, ne-am delectat cu 

elefanţii, căţeluşii, iepuraşii, maimuţele şi pisicuţele meşterite chiar de mama lor cu multă 

migală şi dragoste. 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colega lor, Alexandra, şi-a sărbătorit tot la grădiniţă împlinirea celor 6 ani. Pentru 

sărbătoarea specială, mama ei a adus pe lângă deliciosul tort şi măşti haioase pentru toţi  

colegii din grupă.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Ema, sora Alexandrei, din grupa mijlocie, a fost şi ea sărbătorită de colegii ei, 

împreună cu doamnele educatoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

        De Sf.Andrei am avut mai mulţi copii care poartă numele acestui mare sfânt, și 

tortul Andreei de la grupa pregătitoare a fost la fel de frumos şi gustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Acum,mai bine vă lăsăm în compania imaginilor surprinse la aceste zile minunate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Voinea Adriana 

 



 
Sfaturi pentru parinti 

 

 

O familie deosebită şi minunată 

 

 

 

 

 

                 „Unde eşti, mămico?‖ Aşa strigau ochii lui Daniel, care, nu de mult timp 

făcuse cunoştinţă cu lumea noastră. 

                 Daniel este unul dintre copiii abandonaţi la naştere în maternitate, apoi crescut 

la munte în grija unui asistent maternal. Autorităţile au avut grijă de el, dar el o căuta pe 

„mama‖. Mama adoptivă, care la rândul ei, căuta şi ea un copil care să-i spună mama, l-a 

găsit pe Daniel. Atracţia între cei doi a fost reciprocă. Nu se mai puteau dezlipi unul de 

celălalt. Familia Vasile şi Mioara Marin, părinţii adoptivi, au început degrabă demersurile 

de adopţie a lui Daniel, care au durat ... şi au durat...şi au durat...parcă prea mult pentru 

sufleţelul unui copil ce voia să aibă un loc al lui, o cameră unde să se joace, o mamă şi un 

tată care să-l strângă la piept cu dragoste, să-l sărute de noapte bună şi să-i aline suferinţa, 

să-i şteargă lacrimile. 

                 Într-un târziu, familia Marin şi-a văzut visul împlinit: aveau un copil în casă, 

pentru a cărui creştere şi educaţie erau acum responsabili. Mai întâi l-au ajutat cu multă 

dragoste, calm şi răbdare să se acomodeze cu familia; apoi au dorit să-l ajute să se 

integreze într-un colectiv de copii şi l-au adus la grupa mică din grădiniţa noastră. Eu, ca 

educatoare a lui, am apreciat în mod deosebit grija lor faţă de tot ce-l înconjura pe Daniel, 

ca să crească sănătos, respectuos, cuminte, harnic. Este o familie care se implică activ în 

activitatea instructiv-educativă din grupă, dar şi din punct de vedere administrativ, pentru 

ca Daniel să aibă cele mai bune condiţii să înveţe, să acumuleze cunoştinţe.  

                  Am fost impresionată când, în repetate rânduri, doamna Marin mă întreba 

dacă procedează corect în anumite situaţii. Domnul Marin, cu voce blândă, caldă, încerca 

să-i tempereze entuziasmul lui Daniel atunci când venea în sala de grupă pentru a sta de 

vorbă cu educatoarea. 

                  Aceşti părinţi sunt nişte oameni deosebiţi, cu suflet mare, pentru că nu s-au 

mulţumit să-i ofere copilului doar un cămin. La numai câteva luni după ce au făcut 

cunoştinţă cu Daniel, au fost anunţaţi că acesta va avea o surioară. Nu au stat prea mult 

pe gânduri, au demarat formalităţile de adopţie şi a Danielei, sora lui Daniel, pentru ca cei 

doi fraţi să nu fie despărţiţi. 

                 Dragi părinţi, vă rog să vă gândiţi dacă familiei Marin i-a fost uşor să treacă de 

la statutul de familie fără copii la cel de familie cu doi copii mici, ambii adoptaţi. Nu s-au 



plâns niciodată, dimpotrivă, pe feţele dumnealor se vede bucuria, fericirea de a fi părinţi, 

de a se ocupa de doi copii frumoşi, cu ochii albaştri, senini, care-i strigă „Mamă, tată, 

staţi puţin să termin de colorat !‖( sau de construit), iar dânşii, privindu-i cu multă 

dragoste, având în braţe deja pe Daniela, râd şi se bucură de bucuria lui, de fericirea lui. 

Poate în acele momente se gândesc la o soră mai mare a celor doi micuţi, o fată crescută 

de o bunică, fată care nu a avut norocul celor mici de a avea o familie care să-i îndrume 

paşii. Familia Marin nu a uitat-o. De multe ori îi trimite bani bunicii, ca să o ajute să-i 

ofere copilei un trai cât de cât decent. 

               Iar acum se impune o întrebare, care ar trebui adresată copiilor adoptaţi. Mulţi 

dintre ei, după ce află că au fost înfiaţi, îi critică pe părinţii adoptivi şi chiar îi reneagă. 

Am avut ocazia de mai multe ori să pun această întrebare : care este adevăratul părinte ? 

Cel care te aduce pe lume şi te părăseşte, sau cel care-ţi veghează copilăria, care îşi face 

griji pentru tine, care îşi cheltuieşte banii, timpul şi dragostea să te crească ? 

               Ca educatoare am stat tot timpul alături de părinţii care au grijă de copii şi de 

viitorul lor şi i-am apreciat în mod deosebit pe cei care au avut curajul de a-şi asuma 

asemenea responsabilităţi. Ca familia Marin poate sunt mulţi care-şi doresc să dăruiască 

dragoste unor copii abandonaţi, dar nu toţi reuşesc să-şi împlinească visul. Familia Marin 

este una norocoasă. Acum este fericită şi împlinită, iar eu le doresc din tot sufletul să aibă 

cu aceşti copii rezultate şi bucurii după sufletul lor bun. 
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Îmi fac singur jocuri/jucarii! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hai sa rezolvam! 

Item1  

          Colorează atâtea flori câte degete sunt la o mână!  
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Micii prozatori  

(creatii literare) 
Aventurile lui Wandy 

De Codrin Ghidiu 
 

Capitolul 3  

 Noi prieteni (partea 1)  

 

  Fetita merse pana ce ajunse la un drum stramt si slab. In fata ei aparura trei 

spiridusi. Deoarece greutatea era prea mare, spiridusii cazura, dar fata ii prinse si ii trase 

inapoi.  

  - Iti ramanem vesnic indatorati pentru ca ne-ai salvat! au spus spiridusii.  

  - Stiti cum pot iesi de aici?  

  - La capatul drumului este un portal.  

  - Multumesc!  

  Si cei patru mersera mai departe. Auzira de ei imparatul pieselor de sah negre, iar 

el hotari sa fie prinsi. Mai tarziu, degeaba fugeau ei, pentru ca supusii imparatului ii 

incercuia.u. Pe deasupra lor trecu un O.Z.N mare cat China si din el cazura doi 

extraterestri care speriara armata regelui, care fugi de i se rupeau picioarele..  

  - Cine sunteti? intreba Wandy.  

  - Eu sunt Ozy, iar ea este Wanda. Nava noastra a iesit pe portalul de mai incolo si 

trebuie sa ii urmam.  

Mersera si iar aparu armata regelui negru. De data asta, pionii aveau sulite din 

energie, nebunii puteau trage cu orice fel de sageata, iar turele aveau buzdugane care ar fi 

putut darama si muntele Everest. Nici macar exstraterestrii nu puteau face fata acestor 

arme. Atunci, aparu armate regelui alb.  

 - Tu?!  

  - Da, eu.  

  - Pleaca! Imi strici mereu planurile!  

  - Ba tu mi le strici!  

  - Ba tu!  

  - Ba tu!  

  Profitand de situatie, prietenii plecara, fara ca vreunul dintre cei doi regi sa bage 

de seama.  

 

 Capitolul 3  

 Noi prieteni (partea 2)  

 

  Mersera si deodata simtira un aer rece.  

  - E ci...ci....ineva acolo?  

  - Sunt Sir Horace, fantoma cavalerului Sir Horace. Caut o alta lume in care sa fiu 

din nou in carne si oase.  



  -Vino cu noi! Si noi cautam acea lume!  

 Mergand, au cazut intr-o groapa si apoi pe un topogan din zahar tare imbarligat. 

El ii aruncase intr-un bol imens cu aluat. Sir Horace o prinse pe Wandy, care ii prinse pe 

extraterestri, iar ei prinsera spiridusii, dar se porni un vant si cazura inapoi in bol. El se 

indrepta spre un cuptor, iar extraterestrii i-au protejat pe toti cu scutul lor termic, 

scutindu-i de soarta de a fi prajiti la 1354 de grade. Cand iesisera di cuptor, au sapat afara 

din giganta prajitura, care s-a pleostit. A aparut o baba cu riduri care aveau si ele riduri.  

  - Cine esti?  

  - Sunt Baba Cloanta si voi mi-ati stricat prima prajitura de dupa 35 de ani!Sunt 

lihnita si caut o lume in care sa fie de mancare!!!  

  -Vino cu noi!  

 -Voi veni.  

  Si au ajuns intr-o padure. Copacii acesteia s-au trezit si i-au prins pe toti, inafara 

de spiridusi. S-au inchinat in fata lor. Ei au spus sa le dea drumul si sa ii lase sa plece. 

Copacii au venit cu ei si au ajuns la un camp cu flori, unde un spiridus a calcat o floare. 

Florile s-au ridicat si au facut o substanta in aer, care a facut ca totul sa intre in stare de 

lesin. Cand s-au trezit, erau la regina florilor, o mandra Floarea-Soarelui.  

- Cine sunteti voi?  

 - Noi suntem.....  

 - Am sa va dau mancare florilor carnivore deoarece mi-ati distrus soldatul.  

 - Ti-l putem reface! Hai, copacilor!  

 Si copacii au reinviat floarea, regina florilor venind cu ei.  

  

Capitolul 4  

 Intoarcerea acasa  

 

  Au ajuns la portal, dar a aparut vrajitorul care a spus ca ii va lasa sa treaca daca ii 

implinesc doua porunci. La varful celui mai inalt munte, era o floare care readucea 

tineretea. Trebuia sa o ia. Acolo erau -159633 grade si era prea frig ca cineva sa mearga 

acolo. Dar regina florilor a chemat floarea din varful muntelui la ea si au adus-o 

vrajitorului. A cerut sa faca un suc din ea. Peste un lan de ciuperci se afla singurul si 

unicul obiect cu care puteai stoarce acea floare: storcatorul miraculos . Intrucat zona era 

plina de emanatiile toxice ale ciupercilor, Sir Horace a plutit pana acolo a luat storcatorul 

miraculos si a venit inapoi. Au stors floarea, iar in suc copacii au pus seva, florile polen, 

au dat bautura vrajitorului si au iesit din palarie.  

  De atunci, Wandy a ascultat mereu de bunica sa!  

 

Sfârşit. 

                                                                                                         

 

 

           


