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1.Copilăria-lumea mea

Copilăria este cea mai fericită
perioadă a vieţii. Îi conferă acest privilegiu
lipsa de griji, apoi dragostea celor din jur,
posibilitatea de a năzui către tot ce este mai
luminos sau mai greu de atins pe lume.

Indiferent de situaţia lui socială,
copilul trebuie ocrotit, tratat cu căldură și
dragoste, cu onestitate si înconjurat cu
afecţiune, cu acea tandreţe de care simte
nevoia numai el. Şcoala trebuie să fie factorul
major de educaţie înaltă și pilduitoare.
Educaţia este un proces complex și delicat,
este o artă și o știinţă, o înţelepciune. Dacă
până acum simţea că lumea era organizată în
funcţie de el, o dată sosit în școală, copilul
constată un mediu afectiv neutru și observă că
trebuie să-și ia răspunderea proprie pentru
tot ceea ce va trăi aici: bucurii, satisfacţii,
dificultăţi și realizări.

Important este rolul familiei, care
trebuie să-l pregătească și să-l susțină pe copil
pentru acest moment.

Prof.psihopedagog Mutaffof Melania



„Copilăria este inima tuturor vârstelor”
LUCIAN BLAGA  

Drăgan Gabriel clasa pregatitoare Dunca Ionuț clasa pregătitoare



„Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci 
pentru că a înţeles el însuși să nu înveţe știinţa, 
ci s-o descopere.”  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Prof.Mutaffof Melania



Literele trăiesc în
pace şi bună
înţelegere. Numai
odata, demult, nu 
ştiu ce le-a apucat
de-au început
gâlceava.

Se
ciondăneau
înţepandu-se una
pe alta şi
laudându-se 
fiecare.
Prof.Mutaffof Melania



Ca în orice altǎ activitate, cel mai greu este sǎ începi. Odatǎ
depǎşitǎ etapa asta, sunt convinsǎ cǎ vǎ veţi bucura de tot procesul

decupǎrii, gǎsirii unei teme şi lipitului. Şi evident, nimic nu se 

comparǎ cu bucuria de a vedea ceva fǎcut de mâinile unui copil!

Învățător –educator clasa pregătitoare Ardelean Rodica

elev Drăgan Gabriel elev Dunca Ionuț Eleva Chiliciuc Denisa



2. Culorile prin sticla icoanei

Axiuc Vasilica clasa I Axiuc Mihai clasa a IV-a



Icoana este, după cum bine spunea Michel Quenot,
<< o fereastră spre absolut>>, forma plastică ce pendulează între
artă și spiritualitate. Prof.Mutaffof Melania

Funer Alexandra Teaciuc Florin



Arta este principala
modalitate prin care se 
realizeaza relația estetică cu 
omul,relația de fericire cu 
copilul

Prof.Stefanoiu Daniela

Teaciuc Florin  

Gherasen Georgiana



Marea forță educativă a artei se explică prin aceea că ea 
ne oferă nu numai o cunoaștere plastică prin imagini, ci și una 
emoțională.A întelege o operă înseamnă înainte de toate
,,a o simți”,”a o trăi” ,”a o înțelege”.          

prof.Mutaffof Melania

ȚIFRAC DANIEL                     ILIEȘI DARIUS         CAVERNIUC ANTONIO

clasa  aIII-a



3.Culorile anotimpurilor
Toamnǎ,mândrǎ doamnǎ

Dragi copii,Toamna este cea de-a treia fiicǎ a
bǎtrânului An.

Odatǎ cu venirea ei, frunzele verzi de varǎ ale
copacilor se transformǎ în frunze colorate: roșii, maro,
galbene, portocalii.

Zilele încep sǎ se scurteze și soarele stǎ mai puţin pe
cer. Oamenii își schimbǎ și ei hainele și încep sǎ se
îmbrace în haine mai groase. Animalele fac provizii de
hranǎ pentru iarnǎ.

Fermierii încep toamna sǎ culeagǎ fructele și
legumele.Toamna mâncǎm mai multe legume și fructe:
morcovi,ardei,varZǎ,ceapǎ,struguri,mere,pere și nuci.

Pe lângǎ straiele multicolore pe care le dǎruiește
copacilor,ea ne aduce și bucuria primei zile de școalǎ,în
care ne revedem cu colegii și povestim peripeţiile din
vacanţǎ.

Toamna are câteva surprize pentru voi în coșul ei plin
cu bogǎţii : poezii, ghicitori și mici jocuri pentru ca voi sǎ
o cunoașteţi mai bine!

Sǎ le descoperim împreunǎ!

Prof.logoped Ioicaliuc Manuela



FRUNZE TRISTE
Frunze 
arămii,roșcate
Au bătut la mine-
n geam.
-Ne-a smuls 
vântul de pe ram
Și ne poartă fără 
rost,

Nu știm în ce pom 
am fost!

Inv.-educ.Petrovai  
Mariana 
CLASA A- III- A



Văntul bate și e rece,
Noaptea unde-o vom petrece?
Văntul bate și e ploaie

Dă-ne drumul în odaie..!

Inv.-educ.Petrovai  Mariana 
CLASA A- III- A



Vreau să ştii,
Că-n grădină dacă vii,
Vezi legume timpurii.
Vezi roșii, mărar, salată,
Pastăi, ridichi şi ceapă!



Cine ești tu,fatǎ dragǎ?
-Eu sunt Toamna cea bogatǎ!
-Spune-ne,ce ne aduci?
-Struguri,mere,prune,nuci,
Varzǎ,ceapǎ și ardei
Vinete și morcovei!

Prof.logoped Ioicaliuc Manuela



Add a Slide Title - 4

Adam Raluca clasa aIII-a Cherecheș Alex 

clasa pregătitoare



TOAMNA

Toamna vine pe furiş,
Prin păduri, prin stejăriş,
Şi cuprinde lumea roată
Şi ne-arată că-i bogată.
Frunzele foşnesc în vânt
Şi cad încet pe pământ,
Se rotesc uşor, uşor,
Veselindu-se în zbor.

Prof.logoped Ioicaliuc
Manuela

Ulici Gabriel clasa aIII-a



Chiar de –i rece și ploioasă
Ei de toamnă nu îi pasă!
Înflorește-n vii culori
Bucură pe trecători.
Floarea asta e vestită
Crizantemă e numită!

Prof.Moldovan Ileana

Tivadar Darius

clasa pregătioare



Eu frumos vă mulțumesc,
Mai departe socotesc:
Opt mere i-am dat în dar,
Trei le-am pus în buzunar,
Încă nouă în sertar
Și –ncă două -n abecedar.
Să îmi fie cu iertare,
Îmi puteți spune voi, oare,
În timp ce am socotit
Câte mere-am ronțăit?

Prof.Marfici Oresia

Gherasen Amadea clasa a II-a

Moldovan Naomi clasa aII-a

Savu Danuț clasa aII-a



Prof logoped Ioicaliuc Manuela

•paie-baie

•pară-bară

•pere-bere

•pir-bir

•prăşit-prăjit

•prună-brună

•pot-pod 

•parǎ-barǎ

•pături-păduri

•pun-bun                

•oi-voi

•coarnă-goarnă

•creier-greier

•fin-vin 

•fac-fag

•lată-ladă

•luncă-lungă

•nucă-nugă •roată-roadǎ

•şir –jir

•şcoală-scoală

•toamnă-doamnă

•topor-dobor

•ţeapă-ceapă

PERECHI DE CUVINTE JUCĂUŞE DESPRE TOAMNĂ:



IARNA este un 

anotimp de 

poveste! Totul 

este alb:pe 

câmp,pe 

dealuri.....
Este un peisaj 

mirific;covorul 

moale și pufos de 

zăpadă domină 

pământul......  

Natura întreagă îşi 

doarme somnul ei 

de iarnă, dar în 

liniştea ei se aude 

şi gălăgie cu 

strigăte de bucurie 

şi zarvă.

Prof.logoped 

Mihalca Bianca

Pop Damaris clasa aIV-a

Ghirasen Andreea clasa aIV-a

Axiuc Mihai clasa a IV-a



E iarnă grea, dar totuşi

Eu vreau să mă distrez,
Să ies cu săniuţa,
Sau chiar să patinez.

Iarnă, iarnă, dulce iarnă!

Cât te-am asteptat si noi

Cu frumoasele- ţi veşminte

Şi cu frigul ce- i în toi!

Prof.logoped Mihalca Bianca



Ghicitoare

Intră pe horn, cănd copiii dorm
Și știe la fiecare, ce nevoie are,
Ia ghiceste tu acum,
Cine-i moșul ăsta bun?

Barba alba, zâmbet blând,

Te așteptăm în Ajun,

Să-neaduci la toți de toate,

Fericire, sănătate.

Spune tu, de știi tu oare,

Care-i moșul asta oare?

Înv.educatoare Pop Ramona



Colindă

Cerul și-a deschis soborul

- Lerui, Doamne, Ler -

au pornit cu plugușorul

îngerii prin cer.

Merg cu pluguri de oglindă

și de giuvaier,

toți luceferii colindă

- Lerui, Doamne, Ler -

Prof.Mutaffof Melania



PRIMĂVARA
De cum vine primăvara
Înflorește toată țara.
Primul vestitor, firește,
Ghiocelul se numește.

Iarba verde când apare,
Înfloresc sub mândrul soare
Viorele, tămâioare,
Zambile  și lăcrimioare.

Prof.Ștefănoiu Daniela

Axiuc Vasilica clasa I

Mîndruțiu Nicolata

Clasa I



Tare scumpă, ca o floare
Eşti tu mamă iubitoare,
Inima mi-o dăruieşti,
Un vis drag îmi
împlineşti.

Bunătatea mă-nconjoară,
Eşti frumoasă
primăvară,
Să fii zâna din poveşti;
Calde zâmbete primeşti!

Prof.Recalo Lidia



RÂNDUNICA

Caisul nostru a-nflorit
Și-n ramul lui a poposit
Venind din depărtare
O rândunică, ce acum 
E obosită tare!

Ea a bătut din aripioare,
A început să cânte-n soare
Și-apoi cu-n ciripit ne-a salutat
Și-n cuibul de sub streșini a zburat.

Prof.Ștefănoiu Daniela



Buburuza
Prof.Ștefănoiu Daniela

Pe un fir de 
margaretă,
Buburuza cea 
cochetă
Se sucește, se 
înclină
Ca o mică 
balerină.
- Ia te uită, ce-
ndrăzneală,
M-ai călcat pe o 
petală!
Ce-ar fi vântul 
să te-apuce?
- Nu fi tristă, 
margaretă,
C-am făcut o 
piruetă!
Azi m-am 
înnoit, vezi 
bine,
Fustă roșie cu 
buline!

Axiuc Vasilica 
clasa I



Adam Raluca clasa a III-a                 

Mîndruțiu Nicoleta clasa  I



Galbene și  colorate
Frumoase și minunate.

Care-s florile mirate?
Prof.Herbel Alina

Tivadar Darius clasa pregătitoare

Grijac Casiana
clasa pregătitoare

VARA



Prof.Herbel Alina Soarele dogorește

Teiul înflorește,

Grâul aurit

Cine a sosit?

(Vara)

Mai frumos și aurit,    

Chiar din cer a răsărit.

Ziua -ntreagă strălucește

Și pământul încălzește.

Cine e?

(Soarele)

Dunca Iounuț clasa pregătitoare



Moșnean Ionuț clasa I

Drăgan Gabi

clasa pregătitoare



Dobroschi Ionuț clasa I

Zsurzs Andrei 

clasa I
Chiliciuc Denisa

clasa pregătitoare
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Axiuc Mihai clasa a IV-a

Chiliciuc Denisa clasa pregătitoare



Descoperind totul în nimic, în timp ce oamenii mari
nu găsesc nimic în toate, copilul este avid de cunoaştere, de 
creativitate iar noi, cei învestiţi cu misiunea de deschizători
de drumuri, suntem datori să le oferim mijloacele prin care 
să se formeze, căci după spusele lui Platon :

"Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă 
în joaca lui cu lucruri frumoase."

Echipa de redacție


