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DIN SUMAR
♥ Noi…
♥ Întâmplări
fermecate de la grădi
adunate!
♥ Ne jucăm, învăţăm,
multe lucruri noi aflăm!
♥ Să fii copil e lucru
serios!
♥ Clubul curioşilor
♥ Pagina părinţilor
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A FI EDUCATOARE
V-aţi întrebat vreodată oare
Ce-nseamnă “A FI EDUCATOARE”?
Cum e să dăruieşti iubire
Fără un pic de părtinire?
Să poţi să te faci înţeleasă
Şi când tu ai probleme acasă?
Să fii cochetă, zâmbitoare
Chiar dacă ceva te doare?
Să ştii cum să creezi suspansul,
Să-ţi placă muzica şi dansul
Şi chiar mai mult la o adică
Să fii tu însăţi mama ori bunică?
Să nu mai spun de câte ori
Fără să vrei, te trec fiori
De spaimă sau de bucurie
C-aşa este -n copilărie?
Sau cum se-ntâmplă câteodată
Când un băiat ori chiar o fată,
Ţipă, izbeşte, că nimic nu vrea
Şi te sfidează uite-aşa!?
Să ştii oricând cum să te joci
S-apreciezi, dar să provoci efervescenta dezvoltare
Până ce puiul este mare?
Să poţi fi zâna din poveste,
Oricând s-arăţi că totul este posibil, dacă ai voinţă
Talent şi multă îngăduinţă?
Şi iar să-ţi dovedeşti iubirea
Nerenunţând, păstrându-ţi firea?
Să fii mereu atentă
Şi neapărat… inteligentă?
TU ŞTII CUM SĂ LE FACI PE TOATE
CU-NŢELEPCIUNE ŞI DREPTATE.
EFORTUL E DESTUL DE MARE
DA-L FACI, CĂ EŞTI …EDUCATOARE!

Culeasă de Educ. DORINA MARIN
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SA NU UITĂM SĂ FIM COPII!
Prof. înv. preşcolar Dima Gigea
„ De ce zâmbim atunci când vedem un copil? Poate pentru că avem în faţa noastră pe
cineva care nu are toate acele straturi de protecţie: diplome, titluri, demnitate, statut
social... pe cineva al cărui zâmbet ştim cu siguranţă că este absolut natural şi
neprihănit. Şi atunci... sufletul de copil din noi zâmbeşte trist... în semn de
recunoaştere.”
Într-adevăr, un copil întotdeauna ne aduce zâmbetul pe buze. De ce ? Pentru că are în
permanenţă acea inocenţă de care noi, adulţii,am uitat demult.
Dar există o singură meserie în lume care nu ne lasă să uităm ce înseamnă copilărie
şi această meserie este cea de educatoare. In mijlocul copiilor uităm, ne detaşăm de tot
ce înseamnă pentru noi grija zilei de mâine,stresul de zi cu zi.
Ţi se umple sufletul de bucurie atunci când un copil îţi spune “TE IUBESC” cu acea
seninătate caracteristică doar lui. Şi atunci îţi doreşti să nu fi crescut, să mai ai măcar o
secundă dreptul la copilărie.
Şi ca să poţi practica meseria de educatoare, trebuie în primul rând să iubeşti la
rândul tău copiii, să fii tot timpul în primul rând prietena lor.
Când copilul simte iubirea, tot ce îţi propui să îl înveţi este receptat într-un mod cu
totul diferit.
Pentru copii dragostea este cel mai important lucru pentru că dragostea părinţilor, a
educatoarelor, a tuturor celor din jurul lor le păstrează în suflet puritatea, seninătatea
şi zâmbetul lor fermecător.
Putem măcar să ne amintim cât de plăcut era când mama ne citea poveşti,când ne
mângâia pe frunte atunci când eram bolnavi, când singura noastră grijă era să ne
jucăm cât mai mult, când pândeam la uşă sau ascultam din pat să-l vedem sau să-l
auzim pe Moş Crăciun?
Cu siguranţă că nimeni nu a uitat şi nici nu va uita vreodată aceste minunate lucruri
pentru că toate aceste amintiri ne întregesc ca adulţi.
Sunt, poate momente, în care avem prea mari pretenţii de la un copil (al nostru sau
poate din grupa pe care o avem) şi atunci trebuie să ne amintim că am fost şi noi, odată
copii şi că în suflet trebuie să păstrăm veşnic o fărâmă de copilărie .Şi, că un copil nu
trebuie tratat niciodată ca un adult, nu trebuie împovărat cu lucruri pe care are toată
viaţa înainte să le cunoască .Trebuie să învăţăm să devenim noi din când în când copii .
Aşa, sunt sigură că vom îmbătrâni frumos, zâmbind.
Aş vrea să dau un exemplu concret. Copiii grupei mele sunt nişte copii iubitori pe
care pot să spun că îi iubesc pentru că îmi imaginez ce a fost în sufletul lor în primele
zile de grădiniţă când s-au trezit dintr-o dată fără mama lângă ei mai mult de jumătate
de zi. Mi-am propus atunci să fiu pentru ei o persoană de care să se ataşeze în primul
rând, să nu fiu “Doamna”şi atât. Şi privindu-i acum, după un an, îmi dau seama că am
reuşit ce mi-am propus. Mă uit la ei, de multe ori, atunci când se joacă şi zâmbesc. De ce
zâmbesc? Pentru că nu poţi să nu zâmbeşti în preajma lor.
Şi chiar dacă nu mai pot întoarce timpul, prin ei, o parte din mine va rămâne veşnic
copil.
“ Copilăria-i o poveste
Ce te cuprinde şi apoi te lasă
Ajungi bătrân şi zici că nu mai este.
A fost atunci,azi nu mai este.”
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ASOCIAŢIA “TINERI MUGURAŞI”
LA ANIVERSARE
Într-o instituţie de învăţământ preşcolar de anvergura celei în care ne
desfăşurăm activitatea, în care zilnic intră în jur de 250 de copii însoţiţi de tot
atâţia părinţi, care funcţionează ca o adevărată “uzină” a vieţii sigure şi frumoase,
există nevoi materiale şi financiare, dincolo de acte contabile, normative şi legi, ori
bugete trimestriale şi anuale.
Născută tocmai din aceste nevoi, la initiativa unei directoare inimoase, d-na
prof. LAURA MĂRGINEAN, cu aportul necondiţionat al d-nelor prof. MARIOARA
STANCIU şi educ. MIHAELA DAVID, precum şi cu acceptul tuturor cadrelor
didactice din Grădiniţa Nr. 18, în anul 2009, a luat fiinţă ASOCIAŢIA NON- PROFIT
A EDUCATOARELOR – “TINERI MUGURAŞI”.
Scopul Asociaţiei a fost acela de a colecta cei 2%din impozitul pe veniturile
salariale ale părinţilor ce aduceau copiii în grădiniţa noastră, bani ce oricum ar fi
fost direcţionaţi de către stat spre alte nevoi.
Începutul a fost entuziast, dar nu uşor, primit cu reticenţă, dar acceptat ca soluţie
legală pentru rezolvarea unor probleme cu impact financiar. Timid, scopul pentru
care a fost înfiinţată Asociaţia “TINERI MUGURAŞI”, şi-a arătat roadele.
Anul acesta Asociaţia noastră va împlini 5 ani de existentă. Îi vom spune din toată
inima “LA MULŢI ŞI RODNICI ANI!, pentru toate “darurile”: mobilier adecvat
fiecărei grupe, jocuri şi jucării, aparate de joacă în curte, aparatură audio-video
(calculatoare, retroproiector, combine muzicale, camera fotodigitale), fonduri
pentru derularea unor Parteneriate şi Proiecte socio-umanitare sau educaţionale.
Din toată inima mulţumim părinţilor care au înţeles că “PUŢIN CU PUŢIN FAC
MULT” în beneficiul copiilor nostri şi pentru o grădiniţă modernă.
Prof. MĂRIOARA STANCIU
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Prima zi la grAdiniȚA
Deși dureros, ,,înțărcatul afectiv” produs la vârsta preșcolară, când copilul este
adus la grădiniță, este foarte necesar. El obligă copilul să iasă din ,, cochilia protectoare a
familiei pentru a deprinde existența în mijlocul societății”
( Rose Vincent, Cunoașterea copilului)
Prima zi de grădiniţă a copilului venit din
mediul familial, este o adevărată aventură. Pe de o
parte el pierde tot ceea ce-i devenise familiar :
locuinţa, jucăriile, vecinii, bunicii, părinţii. Toate
acestea rămân în urmă, acasă, iar el se trezeşte brusc
într-un mediu nou, înconjurat de adulţi necunoscuţi
care îl asigură de bunele lor intenţii, dar pe care nu-i
vrea pentru că nu-i cunoaște. Iar copiii.... sunt atâţia,
că se simte pierdut printre ei.
Nu înţelege de ce este lăsat singur într-un loc plin cu străini. Pur şi simplu se simte
abandonat şi neiubit. Plânsul reprezintă singura lui
cale de comunicare în aceste momente de teamă și
nesiguranţă.
Dacă până acum simţea că lumea era organizată
în funcţie de el, odată sosit în grădiniţă, constată un
mediu afectiv neutru şi faptul că trebuie să-şi ia
răspunderea proprie pentru tot ceea ce va trăi aici :
bucurii, satisfacţii, dificultăţi, succese, mici necazuri.
Pătruns în noul univers, își dorește să-l
exploreze dar, fără îndoială, este deocamdată,
reținut, chiar reticent. Din centrul atenției, cum era
până atunci în propria familie, devine aici un copil
într-o mulțime, care trebuie să învețe să respecte
anumite reguli: să se joace cu ceilalți copii, să
împartă jucăriile, să fie atent la tot ce spune
doamna educatoare, să mănânce, să se îmbrace și
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să se dezbrace singur, să-și așeze lucrurile în locurile speciale, să se adreseze respectos, etc.
Grădinița de copii constituie o mică societate în care
fantezia copilului și dorințele sale naturale sunt stimulate
și satisfăcute: dorința de a afla, de a experimenta, nevoia
de a se juca. Aici el este supravegheat, ocrotit și îndrumat,
într-un mod discret, lăsându-i libertatea să caute și să
găsească , după mintea lui, modalități de acționare și căi de
rezolvare. Este plasat într-un mediu care-l stimulează, este
pus în situații care îl determină să acționeze permanent,
într-un mod sau altul, învață să coexiste cu cei de seama
lui, să intre în competiție cu ei, să colaboreze, să respecte
reguli , norme de conviețuire socială.

Așadar, copilul ajunge să-și restructureze
imaginea de sine, să accepte imaginile pozitive
ale celorlalți copii, despre el însuși. Mediul
grădiniței este ideal pentru realizarea unor
schimbări la nivel de interacțiune de grup.
Aceasta îl ajută să comunice, să-și formeze o
nouă viziune asupra celorlalti și să își renegocieze
dimensiunile egoiste ale personalității sale. Se pune accent pe cooperare, determinându-l să
primească și să dăruiască în același timp, accentuând bazele unor prietenii solide.

GrUpA “MiChey MoUse”
Prof. înv. preșc. Veronica Necula
Prof. înv. preșc. Luminița Turbatu
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PE-UN PICIOR DE PLAI, DIN VRANCEA, COLŢ DE RAI!

Copiii de la Grupa mare”B” au descoperit LADA DE ZESTRE a bunicii în care au
intrat cu privirile ca-ntr-o lume fermecată: COVOARE ţesute de străbunici uitate,
ŞTERGARE cusute cu fir de borangic, COSTUME POPULARE pline de flori rupte de la
poarta Raiului, FURCA şi FUSUL de tors lâna oiţelor, VÂRTELNIŢA ce degrabă te
ajută să faci gheme jucăuşe, ANDRELELE ce o ajutau pe buna-bătrâna să-i
împletească nepoţelului drag, ciorapi călduroşi, LUTUL din care olarul satului
meşterea ULCIOARE ŞI OALE pe care apoi le împodobea cu păsări măiastre, dar şi
JOCURILE, HORELE, GHICITORILE şi CÂNTECELE pe care bunicile le îngânau lucrând;
toate acestea şi încă altele s-au întâlnit într-o frumoasă şi autentică ŞEZĂTOARE
POPULARĂ VRÂNCENEASCĂ. A fost o adevărată întoarcere în timp, benefică pentru
cunoaşterea PLAIULUI NATAL, A OBICEIURILOR POPULARE precum şi pentru a ne
arăta RESPECTUL FAŢĂ DE STRĂBUNII NOŞTRI.
Educ. MIHAELA DAVID – Prof. ŞTEFANA PIRONESCU
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CINE E NĂZBÂTIE?
A fost odată, că aşa încep toate poveştile, o casă ca toate casele
planetei.În această casă locuiau:un tată ca toţi taţii de pe pământ,o mamă
ca toate mamele din lume şi un băieţel. Era un băieţel cu ochii de
ciocolată,obrajii din petale de bujori şi părul de aur, veşnic ciufulit.
Dar pentru că v-am spus,piciul era special, le făcea toate pe dos, adică
nu-i asculta niciodată pe cei mari şi de aceea, toată lumea îl striga ,,
NĂZBÂTIE,,.
Din zori şi până seara, de luni până duminică, Năzbâtie facea pozne şi iar
pozne. Asta… acasă, pe stradă, în bloc, dar mai ales la grădi.
Avea ciudă pe fetiţele cu părul lung , le trăgea de codiţe râzând apoi în
hohote, băieţilor le ascundea jucăriile şi creioanele colorate. Când copiii
primeau acuarele era cel mai mare meşter! Pe foaia lui, dar mai ales pe ale
colegilor, apăreau tot felul de pete de toate culorile pentru că Năzbâtie,
era mereu dornic sa-i ,,ajute,, stricându-le desenele şi apoi distrându-se.
Să vă spun cum era la fotbal?...
Piciul cu ochii de ciocolată era campion la pus piedici şi împins copiii.
Dar… nici o faptă fără răsplată!
A venit ziua în care şi Năzbâtie să aibă o surpriză… cam neplăcută, ce-i
drept! Toată grădiniţa a mers la teatru. Pe scenă: actori, păpuşi fel de fel
şi un clown numit Claunică.
Spectacolul a fost frumos, copiii au cântat,
au aplaudat, dar de unde o fi ştiut Claunică de Năzbâtie, nici până azi nu
am putut să aflu…
-Cine e Năzbâtie? a întrebat Claunică?
În sală se auzeau murmure şi voci şoptite. Toţi copiii chicoteau.
Ceea ce o să vă spun este că toate prostioarele pe care Năzbâtie le
făcuse acasă, pe stradă, la grădiniţă, le-au aflat toţi copiii din sală, iar
bietul Năzbâtie simţea cum obrăjorii îi iau foc de ruşine. Să se distreze o
sală întreagă şi toţi copiii să râdă de el?
“- Aşa nu se mai poate ! Nu mai vreau asta!” zicea băiatul în gând. “De
mâine voi fi un băieţel cuminte. Promit! Nu-mi place numele Năzbâtie!”
Şi chiar aşa s-a întâmplat! Din acea zi, pe stradă, pe scara blocului,la
grădiniţă, nu a mai trecut Năzbâtie, ci un băieţel cuminte.
Cum să-l cheme oare? Spuneţi voi!!!!!!!!!!!!
Prof. RODICA ANGHEL
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Ce înseamnă lumea fară mişcare?
De ce trebuie să dăm importanţă mişcării?
Mişcarea este strâns legată de trăirile sufleteşti, de emoţii. Ea aduce în sufletul
copilului bucurie, căldură, linişte şi preocupare.
În fiecare copil există o dorinţă de comunicare foarte puternică, fapt ce infuenţează
dezvoltarea unor conexiuni care duc la motivaţia exprimării. Exprimarea prin mişcare
se concretizează ca o completare a exprimării verbale.
Şi unde poate începe această exprimare artistică mai bine decât la gradi prin
activităţile de euritmie. Noi, grupa „Tom şi Jerry” experimentăm des această sete de
mişcare şi în acelaşi timp de dezvoltare a aptitudinilor artistice.
Un moment deosebit a fost în cadrul unei activităţi în care am pătruns în lumea
minusculă a insectelor, unde gărgăriţe mari şi mici, fluturaşi multicolori au participat
la carnavalul gâzelor.
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR – AVRAM LOREDANA
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FISA DE LUCRU
1. Colorează imaginea caracteristică anotimpului iarna.

2.Uneşte punctele şi spune ce imagine ai obţinut! Spune ce-i lipseşte omului de zăpadă şi
completează desenul!

Dacă ai lucrat corect, încercuieşte figura veselă.
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24 IANUARIE
Românii din Moldova
Și Țara Românească
Pe Cuza l-au ales
În pace să domnească.
În zi de ianuarie
Cu toții s-au unit
Și într-o horă mare
Atunci s-au înfrățit.
Cu Vodă-Cuza în frunte
Românii se uniră

Hotarele de atuncea
De tot ei le zdrobiră.
Și-n zi de sărbătoare
Cu toții să venim
Să facem hora mare
Și să ne veselim.
Și să trăim ca frații
Mereu pe acest pământ
Și să-l păstrăm de-a pururi
Că-i tot ce-avem mai sfânt.

BUCURIILE IERNII
Copilăria , iarna parcă-i mai frumoasă
Și vin și sărbătorile la noi acasă.
Miroase-a brad, a cozonaci, a scorțișoară
Nici nu ne mai gândim la frigul de afară.
Iar când la joac-apoi ieșim cu toții,
E veselie mare.
Se bucură bunicii, se bucură nepoții.
Apar ici-colo oameni de zăpadă
Și săniuțele-și fac vânt în mare grabă.

Prof.RODICA PLETEA

Frumoasă este iarna, ne bucurăm de ea,
De fulgii de zăpadă, de strălucirea sa.
Veniți copii cu toții, la joacă să ieșim,
Chiar dacă frigul crește, noi tot îl
păcălim.
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NOUTĂŢI
DIN
MOTANUL ÎNCĂLŢAT

LUMEA POVEŞTILOR!
CAPRA CU TREI IEZI

Motanu-ncălţat

Altă noutate,

Se plimbă pe stradă,

Cine vrea să creadă

Cu ciubote noi

Capra cu trei iezi

Doar când e zăpadă.

Are şi o iadă.

Vara, pe căldură,

Într-una din zile

L-am văzut în şort,

Nu a fost cuminte

Cu şepcuţă albă

Şi făcând pe lupul

Şi pantofi de sport.

Şi-a pilit un dinte,

Astfel echipat

Dar s-a infectat,

Fuge şi mai tare,

Lucru foarte trist,

Şi a mărit spaima

Şi-a plecat cu fraţii

Printre rozătoare.

Fuga la dentist.
Ea, să se trateze,
Ei cu alt motiv:
Să-şi facă din vreme
Control preventive

CENUŞĂREASA
Azi Cenuşăreasa

SCUFIŢA ROŞIE

Mi-a şoptit discret,

Azi vă spun o veste

Să n-audă nimeni,

Cu Scufiţa Roşă:

Ultimul secret:

A-nvăţat Karate

Orice domnişoară,

Şi poartă sacoşă.

Cu sufletul bun,

Iar bunica ei,

Care foloseşte

Nici nu mă mai mir,

Apă cu săpun

A cumpărat puşcă

Şi se spală zilnic

Şi merge la tir.

Cu pasta pe dinţi,

Lupul când le vede,

Joi la discotecă

Stă înmărmurit

Va dansa c-un prinţ!

Cu aşa sportive,
Nu e de glumit!
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POEZII – GHICITORI
-Material ajutător pentru tema despre meseriiPROF.DOINA DIMA
La grădiniţă te primeşte
Te-nvaţă, te sfătuieşte,
Ea îţi spune poezii,
Cântece pentru copii,
Te-nvaţă să numeri bine
Cine este, haide spune!
EDUCATOAREA
Dacă azi te doare capul,
Nasul curge, vai, săracul,
Ori urechea, ori burtica
Doare tare mititica,
Pe cine-o să vizitezi
Să te vindece, ce crezi?
DOCTORUL
Cine hrana o găteşte,
Prăjitura nimereşte
Cum ne place nouă, ştii?
Aici, la cămin copii,
Din făină, ouă, lapte,
Bunătăţi ies, ca la carte!
Este chiar…BUCĂTĂREASA
Ce ne pregăteşte masa!
Stă aici la magazin
Şi m-aşteaptă ca să vin
De la ea să cumpăr tot:
Pâine, lapte şi compot.
Chiar şi haine, jucării,
Pantofiori pentru copii.
Îi plătesc la cumpărare
Şi este chiar…VÂNZĂTOARE!
El ne apără de hoţi,
Are grijă de noi, toţi,
Liniştiţi să circulăm
De la grădi când plecăm;
Are-un câine ajutor
Şi-o maşină cu… sonor!
Să văd dacă ai ghicit
Că- vorba de…POLIŢIST.
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SĂ FACEM UN ŞORICEL!
Când ai timp, împreună cu mama, poţi lucra o
jucărie amuzantă. Pentru aceasta, ai nevoie de:
carton, carioca, aracet şi un capăt de şnur.
SPOR LA LUCRU!
1. Împătureşte în două bucata de carton. Roag-o pe
mama să traseze cu carioca o linie curbă şi o linie
dreaptă, scurtă, ca în imagine. Decupează pe aceste
linii.

2.Desfă cartonul şi desenează nasul şi mustăţile.Desenează
ochii sau decupează-i din hârtie şi lipeşte-i. Taie o bucată
de şnur şi lipeşte-o drept codiţă.

3. Şoricelul are nevoie de urechiuşe! Aşa că pe
bucata de carton împăturită în două,desenează şi
decupează ca în imagine, apoi desfă cartonul.
Dacă vrei, decupează două bucăţele de hâtie roz
şi lipeşte-le pe urechiuşe.
Împinge urechiuşele în tăietura dreaptă din vârf,
apoi pliază şoricelul.

Ai grijă să-l păzeşti de motănel!!

Prof. OANA PANAITE
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În “LUMEA FERMECATĂ A COPILĂRIEI”, purtând în suflet larma bucuriei,
am invitat la o LECŢIE DE SĂNĂTATE pe tătici, bunici şi pe mămicile toate.
Apoi, le-am arătat COŞURILE CU VITAMINE pe care livada ori grădina le
conţine: FRUCTE ŞI LEGUME, care de care mai delicioase; verzi, roşii, galbene şi
toate FOARTE GUSTOASE! Fiecare în parte are în ea un gram de bucurie,
înlocuind un tub de pastille de la farmacie.
Lecţia de sănătate nu am încheiat, pentru că toţi, fructe şi legume am avut de
desenat, iar desenele într-o expoziţie le-am aşezat!
Astfel, AU AFLAT TOŢI CEI APROPIAŢI CĂ URSULEŢII NĂZDRĂVANI
SUNT VITAMINIZAŢI! Şi înc-un lucru au putut afla: CU TOŢI MICROBII VOR
PUTEA LUPTA!
Activitate propusă şi condusă de către prof. ŞTEFANA PIRONESCU.
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DIN EXPOZIŢIA DE LUCRĂRI PRACTICE ALE COPIILOR DE LA GRUPA
“ALBINUŢELE”- Prof. LUCIA ISMANĂ şi Prof. JENICA MODREANU

ELENA FĂTU - “Bradul de Crăciun”

ANDREI POCOVNICU – “Omul de zăpadă”

FRANCESCA STRĂUNEANU-“Copacul”

GABRIEL SOARE – “Ariciul”

ANDREEA ENACHE – “Barca”

CONSTANTIN ŞTEFAN MARIN – “Crizantema”
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GRUPA INIMIOARELOR SE PREZINTĂ!
GRUPA INIMIOARELOR, coordonată de doamnele
educatoare DORINA MARIN şi NICOLETA
PETREA, donează fructe şi legume copiilor cu
nevoi speciale din centrul “Elena Doamna” din
Focşani.

Micuţele gospodine din GRUPA INIMIOARELOR, în
cadrul activităţii demonstrative “Toamna – cântec,
joc şi poezie,”, la care au participat şi părinţii.

Băieţii inimoşi din GRUPA INIMIOARELOR
şi-au luat rămas bun de la anotimpul toamna
printr-o expoziţie de lucrări specifice acestui
anotimp.

“Mă mândresc că sunt român
Şi cu drag la toţi o spun:
România-i ţara mea,
Drag mi-e să trăiesc în ea!”

Aşa am sărbătorit noi
ziua de 1 Decembrie – Ziua României !
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EU ŞTIU CEL MAI BINE!
- Cum se înţeleg păsările, animalele între ele?
- Păsările, animalele vin unele lângă altele şi vorbesc în şoaptă şi nouă
ne spun numai “miau” sau “cip”!
- Ce sunt amprentele?
- Amprentele sunt când punem mâna pe clanţă şi ne rămân degetele
acolo!
- De ce ne spălăm cu săpun?
- Ca să dăm clăbuc în ochi la microbi şi să-i orbim!
- Dacă bretelele ţin pantalonii să nu cadă, ce tine cravata?
- Cravata ţine gâtul să nu cadă într-o parte!
- Dacă Pământul se învârteşte, cum de nu cădem de pe el?
- Nu se învârteşte decât pământul, asfaltul pe care stăm noi, stă pe
loc!
- Ce sunt lacrimile?
- Lacrimile sunt când creierul transpiră şi apa iese prin ochi!
- Ce mănâncă pomul de creşte mai înalt decât casa?
- Pomul nu mănâncă, el bea doar apă şi creşte din ea că nu face pipi
deloc!
- Ce este zâmbetul?
- Zâmbetul e atunci când râzi cu gura închisă, ca să nu-I deranjezi
pe ceilalţi!
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Experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii consideră
necesar ca ambii părinţi să aibă în vedere următoarele
zece sfaturi pentru ca familia să fie „leagăn de iubire”:

 Să vă iubiţi copilul şi să vă apropiaţi de el, pentru a-l cunoaşte şi ajuta să crească !
 Să-l protejaţi !
 Să fiţi un bun exemplu pentru el !
 Să vă jucaţi cu copilul !
 Să îl antrenaţi la lucru, alături de dumneavoastră !
 Să lăsaţi copilul să dobândească experienţă de viaţă, chiar dacă întâmpină
greutăţi !
 Să-l învăţaţi să fie ascultător !
 Să-l lăsaţi să se adapteze în societate !
 Să aşteptaţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de
maturizare a propriei experienţe !

 Să-i oferiţi copilului trăiri cu valoare de amintire !
SI… NU UITAŢI!
"Copiii învaţă ceea ce trăiesc!
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători.
Daca trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească.
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine.
Dacă trăiesc înconjurati de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un
ţel.
Dacă trăiesc împărtind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea.
Dacă trăiesc în bunavoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul.
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume."
-DOROTY LAW NOLT-
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Piramida alimentaţiei pentru copii ne arată
cât de mult ar trebui sa mănânce copiii, din
fiecare categorie de alimente, zilnic. Cele
mai multe porţii ce ar trebui consumate
sunt de cereale, iar grăsimile sunt la polul
opus. Copiilor mici li se recomandă 30
minute de exerciţiu fizic moderat, iar copiii
mai mari ar trebui să ajungă la 60 minute
de activitate fizică, de cel puţin 5 ori pe
săptămână. Următoarea listă arată
cantitatea de alimente recomandată în
fiecare zi :
● pâine, cereale, orez şi paste: copiii de 2-8
ani au nevoie de 3-5 porţii, iar copiii de 918 ani au nevoie de 5-7 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de pâine, 1/2 cană de cereale, orez fiert sau
paste).
● lapte, iaurt şi brânzeturi: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 căni de lapte, iar cei de 9-18 ani au
nevoie de 3 căni de lapte (o porţie poate fi 1 cană de lapte, 1 iaurt sau 2-3 felii de brânză).
● carne, peşte, fasole uscată, ouă, nuci: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 până la 4 porţii, în timp
ce copiii de 9-18 ani au nevoie de 5-6 porţii (1 porţie poate fi 1 felie de friptură, 1 ou, 1/4 cană de
fasole boabe gatită, 1 lingură de unt de arahide).
● fructe: copiii de 2-8 ani au nevoie de 1-2 porţii, iar cei de 9-18 ani, de 2 porţii în fiecare zi (o
porţie poate fi: 1 măr mediu, banană, portocală sau piersică, 1 cană de suc proaspăt de fructe,
1/2 cană de fructe uscate, 1 cană de fructe congelate).
● legume: copiii de 2-8 ani au nevoie de 2 porţii, iar copiii de 9-18 ani au nevoie de 3 porţii (1
porţie poate fi 1 cană de supă –cremă de legume, 1/2 cană de piure de legume, 1/2 cană de
legume sote).
● grăsimi şi uleiuri: sunt esenţiale pentru buna funcţionare a organismului, dar trebuie
consumate cu masură (copiii de 2-8 ani au nevoie de 3-4 linguriţe, iar copiii de 9-18 ani de 5-6
linguriţe pe zi.

Asistent medical – MARIANA GOGU
Asistent medical – ECATERINA CRISTEA
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COPIII ŞI OAMENII MINUNAŢI DIN VIAŢA LOR
“Există întotdeauna în copilăria noastră un moment când uşa se deschide şi lasă să
intre viitorul!” Deepak Chopra
Rădăcinile cresc în jos, iar planta se dezvoltă -n sus, şi nimeni nu ştie de ce, şi toţi suntem la fel,
până şi noi ... oamenii. Cu cât ne dezvoltăm mai tare cu atât spunem că avem rădăcinile mai bine
înfipte. Parte din rădăcină ne sunt primii ani de viaţă: familia, sentimentele, emoţiile, dragostea ce
o resimţim, educaţia ce o primim acasă şi mai apoi la grădiniţă. Mai târziu vom putea dărui ceea ce
am primit...
Emoţia părintelui este la fel de puternică cu cea a copilului atunci când el face primii paşi în
grădiniţă. În perioada în care copilul e la grădiniţă, părintele pierde o parte dintre bucuriile oferite
de copil. Fără să conştientizăm, ducând copilul la gradiniţă, unde va sta mai bine de 8 ore, noi,
părinţii ne ajutăm copilul să devină autonom şi mai independent. Autonomia este un ingredient
indispensabil al dezvoltării armonioase a personalităţii copilului.
Copiii au o mare capacitate de adaptare, dar părinţii trebuie să-i lase să şi-o descopere. E chiar
binevenit pentru copil a fi lăsat să-şi experimenteze propriile emoţii. În timp, el va descoperi
plăcerea de a împărtăşi bucuria cu ceilalţi copii din colectivitate.
Cea mai importantă parte a meseriei de părinte este dragostea, apoi timpul şi energia pe care
le consumă ca să-şi ajute copilul. Iubirea e o cerinţă importantă, dar nu e şi suficientă. Un copil nu
este el însuşi fără a relaţiona cu semeni de aceeaşi vârstă sau ceva mai maturi. Singur, părintele nu
va înţelege toate nevoile copiilor. El poate dărui iubire, dar pentru a se dezvolta sănătos aceasta
trebuie completată cu acţiuni, programe bine gândite sub forma jocurile şi activităţilor ce se
derulează într-o grădiniţă.
Beneficiile sociale ale grădiniţei sunt de necontestat. Ca mamă, sunt mândră să descopăr în
copilul meu o fiinţă dornică să înveţe să trăiască în comunitate, pentru care este o provocare şi o
plăcere să se implice cu ceilalţi copii în activităţi colective. E bine să gândim şi să credem că
grădiniţa este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în viaţa unui copil.
Timpul zboară..., şi apreciem doar în timp la câte minunăţii au fost părtaşi copiii noştri în
grădiniţă. Stresul de la începerea grădiniţei este acum preluat de nostalgia că am crescut prea
repede şi suntem înspăimântaţi, însă pregătiţi şi gata să intrăm într-o altă etapă a vieţii: şcoala.
Începe să ni se facă dor de educatoare, parcă ne lipsesc desenele, picturile, cântecele, dansurile,
voia bună de zi cu zi şi emoţiile, lacrimile şi zâmbetele când micuţii noştri încercau să ne arate ce
noutăţi au învăţat.
Puţină matematică, câteva cuvinte noi, propoziţii care ne uimesc, poveşti şi basme, poezii, teatru,
costume, carnaval şi concursuri, diplome şi flori, reguli şi comportament, mândrie, satisfacţie şi
împlinire,... cine ar mai avea curaj să recunoască că nu-i pare rău ? Să ne gândim în ce lume bună
am trăi, dacă noi toţi am mânca prăjiturele şi am bea lapte, ne-am face treaba bine în rolul ce ne-a
fost dat, că e atât de simplu să ne amintim că am fost învăţaţi ce e bine şi ce e rău ... Şi cât de
confortabil ar fi dacă ne-am permite să punem păturica pe noi şi să tragem un pui de somn în
fiecare după-amiază, sau cât de relaxant ar fi să nu uităm să ne punem întotdeauna lucrurile la loc
şi să strângem mizeria după noi.
Câte şi mai câte nu au învăţat copiii noştri în grădiniţă! Imaginaţia educatoarelor pare a fi fără
limite, copiii sunt dornici de curiozităţi şi parcă le seacă cu întrebări şi explicaţii, însă mereu, cu
răbdare şi căldură reuşesc să ofere copilului ceea ce noi, părinţii, nu putem face singuri. Iată de ce,
de ghiduşiile copiilor noştri se bucură aceste minunate doamne, ... educatoarele, care ştiu să ne
ofere cea mai frumoasă recompensă: educaţia.
Copilul trebuie să crească zâmbind, iar grădiniţa rămâne căminul cu poveşti minunate în care se
zâmbeşte crescând. Nu s-au inventat cuvinte de mulţumire pentru cei ce ne ajută să ne creştem
copiii..., dar în viaţă ne vom alimenta mereu din amintiri, apelând la „rădăcini”.
Mulţumim !

SÎRBU SILVANA , părinte
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UN ZÂMBET PENTRU CITITORI MARI ŞI
MICI!

►O fetiţă o întreabă pe mama ei:
-

Mamă de ce unele fire din părul tău sunt atât de albe?
Vezi tu, de fiecare dată când faci vreo boacănă, unul din
firele mele de păr se albeşte.
Fetiţa stă puţin pe gânduri şi spune:
- Mamă, atunci cum se face că toate firele de păr ale bunicii
sunt albe!?
►- Mămico, am reuşit să scot petele acelea de pe rochiţa roşie pe
care tu nu ai reuşit să le scoţi cu cei mai buni detergenti.
- Cu ce? întreabă mama mirată.
- Cu foarfeca!

►Ai venit la ţanc bunico, mami tocmai spunea că numai tu mai
lipseai!
►Gigel merge la dentist. Doctorul, politicos îl întreabă:
- Gigel, cu ce vrei să îţi plombez măseaua?
- Cu ciocolată, domnule doctor!

