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SERBAREA FLORILOR 

-  serbare de sfârşit de an şcolar, pentru grupa mică 
 - textele au fost prelucrate şi cuprind 26 de roluri 

 
Prof. Radu Ioana 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Sibiu 
 

Copiii sunt dispuşi în semicerc. În mijlocul semicercului sunt aşezaţi cei trei prezentatori. 
În partea dreaptă a semicercului sunt aşezate florile, în ordinea recitării poeziilor: ghiocelul, 
vioreaua, lăcrămioara, zambila, bujorul, macul, albăstreaua, crinul, trandafirul, păpădia, 
garoafa şi margareta. În partea stângă a semicercului sunt dispuşi soarele, norul alb, norul gri, 
fluturele roşu, fluturele galben, fluturele alb, cărăbuşul, albina, crăiasa albinelor, greierele şi 
furnica. 

Copiii care joacă roluri de flori sunt îmbrăcaţi în haine de culoare verde şi cu alte 
culori, similare florilor respective. De asemenea, poartă flori naturale, în coroniţe sau prinse pe 
umeri şi pe piept. Ceilalţi copii sunt costumaţi în soare, nor alb, nor gri şi în insectele pe care le 
înfăţişează. 

 
PREZENTATOR 1: (1) 

Pentru noi, cei mici şi mari,  
Toţi cei adunaţi aici,  

Astăzi este sărbătoare,  
Noi, copiii-avem serbare! 

 
PREZENTATOR 2: (2) 
Vom fi flori în grădiniţă,  
Vom fi maci şi garofiţe,  
Margarete, albăstrele,  
Greieraşi şi cu furnici,  

Albine şi licurici.  
Vom avea şi fluturaşi,  
Jucăuşi şi drăgălaşi! 

  
PREZENTATOR 3: (3) 

Vă prezentăm tuturor  
“Serbarea florilor”. 

Bine aţi venit în împărăţia florilor! 
E o lume de basm şi nestemate, 

De zâmbete şi puritate. 
Bine aţi venit în lumea culorilor, 

Începe “Serbarea florilor”! 
  

GHIOCELUL: (4) 
Eu sunt alb şi mititel 

Şi mă numesc “ghiocel”. 
De cum vine Făurar,  
De sub zăpadă răsar 
Şi cu clopotul ceresc 

Toate florile trezesc!  
(sună dintr-un clopoţel) 
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VIOREAUA: (5) 
Sunt şi eu o floare mică, 

Mi se spune viorică. 
Deşi-mi este dor de soare, 
Cresc la umbră, la răcoare! 

Sub covorul alb de nea 
A-ngheţat inima mea. 

Vai, ce frig e şi răcoare 
Şi ce bine e la soare! 

 
LĂCRĂMIOARA: (6) 

Sunt o mică lăcrămioară, 
Cu parfum de primăvară; 
Am flori mici şi dantelate, 

Pe tulpină aşezate.  
  

ZAMBILA: (7) 
Sunt floare vitează, ca şi fraţii mei, 
Viorelele-albastre şi albii ghiocei. 

Sunt a primăverii tânără copilă 
Şi numele meu este “zambilă”. 

  
BUJORUL: (8) 

Sunt bujorul roşior, 
Parcă-aş fi un obrăjor. 

Gospodina mă-ngrijeşte 
Şi cu apă mă stropeşte. 

Nu mă laud, dar ştiu bine  
  Că nu-s multe flori ca mine! 

  
CÂNTEC: HAI, VENIŢI FRAŢI ŞI SURORI 

1. Hai veniţi fraţi şi surori, 
Să culegem mândre flori, 

Flori ce noi le-am semănat 
Şi cu apă le-am udat. 

Refren :Tra, la, la, la, la, la, la,  (bătăi din palme) 
Şi cu apă le-am udat. (bis) 

2. În mănunchi să le legăm, 
Mamei noastre să le dăm 

Şi aşa să-i arătăm 
Că iubire îi păstrăm. 

Refren :Tra, la, la, la, la, la, la,  (bătăi din palme) 
Şi cu apă le-am udat.  (bis) 

  
MACUL: (9) 

Eu sunt macul din câmpie 
Şi port haină purpurie. 
Am petale roşu-aprins, 
Desprinse parcă din vis. 
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ALBĂSTRIŢA: (10) 
E frumoasă coroniţa, 

Dacă-i pui şi albăstriţa. 
Am petalele crestate, 

Ca cerul sunt colorate! 
 

CRINUL: (11) 
Eu sunt floarea cea de crin, 

Am petale parfumate. 
Îţi mulţumesc, gospodină, 

Că mă uzi la rădăcină! 
 

TRANDAFIRUL: (12) 
Voi pe rând v-aţi prezentat,  

Dar de mine aţi uitat... 
Floarea cea mai parfumată  

Şi de fete adorată! 
 

 Florile formează o horă în partea dreaptă a scenei, iar insectele formează o altă horă în 
partea stângă. În timp ce cântă “Înfloresc grădinile”, copiii se învârt în cele două 
cercuri. Cei trei prezentatori, soarele şi norii stau la locurile lor şi privesc dansul florilor 
şi al gâzelor. 

  
CÂNTEC: ÎNFLORESC GRĂDINILE 
1. Înfloresc grădinile, ceru-i ca oglinda, 
Prin livezi albinele şi-au pornit colinda. 

2. Cântă ciocârliile imn de veselie, 
Fluturii cu miile joacă pe câmpie. 

3. Joacă fete şi băieţi hora-n bătătură, 
Ah, de ce n-am zece vieţi  
Să te cânt, natură! (bis) 

  
PĂPĂDIA: (13) 

Sunt micuţa păpădie,  
Prima apar pe câmpie. 

Floarea mea-i o pălărie,  
Gălbioară, aurie. 
Mă culeg fetiţele  
Şi-şi fac coroniţele. 

  
GAROAFA: (14) 
Priviţi-mi rochiţa, 
Eu sunt garofiţa. 
Petalele crestate 

Sunt frumos parfumate! 
  

MARGARETA: (15) 
Floare albă şi cochetă, 
Sunt micuţa margaretă. 
Cu coroana albă, mică, 

  Eu sunt tare frumuşică! 
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SOARELE: (16) 

Sunteţi minunate, toate parfumate. 
Dacă eu n-aş fi, toate aţi muri, 

Eu vă dau mereu lumină şi căldură 
Şi trezesc la viaţă întreaga natură! 

Ei, dar ce s-a întâmplat? Cerul s-a întunecat! 
Norii vin şi-s furioşi, plini de toane, mofturoşi. 

Vin cu tunete şi ploi. 
  

NORUL GRI:  (17) 
Dă-te, frate, la o parte,  

Ce-ai venit în drumul meu? 
  

NORUL ALB:  (18) 
Dar de ce n-aş trece eu? 

Să pleci tu din drumul meu! 
De mă supăr, nu e bine 

Nici pentru tine, nici pentru mine! 
  

CÂNTEC: PLOAIA 
 Pic, pic, pic, pic, pic,  

Cine-i oare, cine? 
Pic, pic, pic, pic, pic, 

Iată ploaia, vine! 
Pic, pic, pic, pic, pic,  
Vine pe furiş, plici! 
Pic, pic, pic, pic, pic, 

Pe acoperiş, plici! 
Pic, pic, pic, pic, pic,  

Printre rămurele, 
Pic, pic, pic 

Şi pe floricele. 
 Pic, pic, pic, pic, pic, 

 Ba o simt şi eu, 
Pic, pic, pic, pic, pic,  

Pe năsucul meu. 
  

FLUTURII: 
Suntem fluturaşi 
Mici şi dragălaşi, 

Prin grădini zburăm, 
Printre flori dansăm. 

  
FLUTURELE ROŞU: (19) 

Eu sunt Roşior,  
Micul dansator,  
Aici, între flori,  
Vin adeseori. 
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FLUTURELE GALBEN: (20) 

Iar eu Gălbior,  
Am venit în zbor,  
Să dansez şi eu  

Cu prietenul meu! 
  

FLUTURELE ALB: (21) 
Ascultaţi, fârtaţi,  

Ce vă lăudaţi? 
Voi, nişte vopsiţi,  
Nişte zmângăliţi! 
Sunteţi fluturaşi  

Mici şi drăgălaşi?  
Atunci cum sunt eu,  
Cu costumul meu?  

NORUL GRI:  (17) 
Sunt norul de sus  
Şi aud orice.  

Haide, nu vorbiţi  
Ori poate doriţi  
Să fiţi potoliţi  

De fraţii mai mari!  
  

FLUTURELE GALBEN: (20) 
Să văd, parcă-s nori. 
Repede, sub flori!  

Bujor, bujorel,  
Lasă-ne niţel  

Ca să stăm sub tine,  
Că furtuna vine! 

  
BUJORUL: (8) 

Tu stai, Roşioare,  
Că-mi eşti de-o culoare! 

Eu sunt Bujorel  
Roşu, frumuşel,  

Cea mai mândră floare  
Ce se vede-n zare!  

   
FLUTURELE ROŞU: (19) 

O! ce mândre flori, 
Dar ieri mi se pare  
Că nu v-am zărit.  
Am avut noroc  
Să vă întâlnim. 
De azi înainte,  
Aici poposim! 
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NORUL GRI:  (17) 
A, le ţineţi parte?  
Atunci, dragii mei  
Veţi pieri toţi trei, 

Chiar acum mă duc, 
Fraţii să-mi aduc! 

 
CĂRĂBUŞUL: (22) 
Eu, micul cărăbuş, 

Am sosit, uite, acuş, 
Să văd hora veseliei, 

Hora-ntinsă pe cîmpie! 
  

BONDARUL: (23) 
La umbra stejarului 

E casa mea, a bondarului. 
Bâz, bâz, bâz, zbor mereu, 
Dar la muncă-mi este greu. 

Mi-e ruşine de copii 
Şi de albinele zglobii, 

Dar cu-n bondar să nu glumeşti 
Şi de el să te feresti, 
Că de nu te vei feri,  
Cu acul te va răni! 

 
ALBINA 1: (24) 

Eu, albina hărnicuţă 
Strâng de-aici miere-n cofiţă. 

Florile sunt frumuşele 
Şi-mi place să vin la ele. 

Până aţi cântat,  
Eu am alergat 
Colo, pe imaş  
După o furnică 
Şi un greieraş. 

   
ALBINA2: (25) 

Sunt regina stupului, 
Crăiasa albinelor 
Şi stăpâna florilor. 

Acum haideţi să cântăm, 
Cu florile să ne jucăm! 

 
 Cele două albine rămân în faţa semicercului, se prind de mâini şi dansează, iar toţi 

ceilalţi copii interpretează cântecul “Albiniţa mea”. 
 

CÂNTEC: ALBINIŢA MEA 
1. Zum, zum, zum, albiniţa mea! 

Prin câmpii şi prin răzoare 
 Alergăm din floare în floare, 

   Zum, zum, zum, albiniţa mea! 
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2. Zum, zum, zum, albiniţa mea! 
Căutam prin floricele 

Şi-adunăm mierea din ele. 
Zum, zum, zum, albinita mea! 

3. Zum, zum, zum, albiniţa mea! 
Ne-am întors cu toate-acasă 
Şi-am adus mâncare-aleasă. 

   Zum, zum, zum, albiniţa mea! 
 

GREIERELE: (26) 
Hei, tuşică mărunţică, nu te obosi prea tare 

Poate creşti şi tu mai mare, 
Că-ţi spun drept, dragă furnică, 

Prea eşti mică, mărunţică! 
 

FURNICA: (27) 
Ce folos că eşti mai mare  

Şi-mi ceri iarna de mâncare? 
Dacă nu munceşti un pic 

Vei rămâne de nimic, 
Nu-i mereu vreme frumoasă, 

Va veni iarna geroasă! 
 

GREIERELE: (26) 
Cri, cri, cri, ciudat vorbeşti. 
Fugi de aici, mă plictiseşti! 

Să muncesc?… vai! nu se poate, 
Să muncească cui îi place! 

De aceea, chiar acum 
Îmi strunesc vioara mea,  
Ca să cânt voios cu ea. 

  
 Greierele şi furnica se prind de mâini şi dansează. Toţi ceilalţi copii cântă: 

  
CÂNTEC: SPUNE-MI, IUBITE COPILAŞ 

1. Spune, iubite copilaş, cum cântă micul greieraş? 
Cri, cri, cri, cri,cri, cri, cri, cri, cri,  

Aşa cântă micul greieraş. 
2. Spune, iubite copilaş, cum râde micul greieraş? 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha ha ha, ha, ha, ha, 
Aşa râde micul greieraş. 

3. Spune, iubite copilaş, cum doarme micul greieraş? 
Mmmm,mmmm,mmmm,mmmm, 

Aşa doarme micul greieraş. 
 

PREZENTATOR 1: (1) 
Frumoasă vară, iar ai sosit, 

Vacanţă mare, bine-ai venit! 
Noi, prichindeii, mult ne bucurăm, 

Vacanţa mare toţi o aşteptăm! 
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CÂNTEC: VARA A SOSIT  
1. Vara, vara a sosit, 

 Hai copii, haideţi la joc 
Şi câmpia a-nverzit, 

Hai, copii la joc! 
Refren: Hai, cu mare bucurie, 

Hai la joc! 
Să jucăm mingea-n câmpie, 

Hai la joc! 
2. Păsărelele din zbor, 

Hai copii, haideţi la joc, 
Ciripesc cu glasul lor, 

Hai copii la joc! 
Refren: Hai, cu mare bucurie, 

Hai la joc! 
Să jucăm mingea-n câmpie, 

Hai la joc! 
3. Să cântăm şi noi cu ele, 
Hai copii, haideţi la joc, 
Ale noastre cântecele, 

Hai copii la joc! 
Refren: Hai, cu mare bucurie, 

Hai la joc! 
Să jucăm mingea-n câmpie, 

Hai la joc! 
 

PREZENTATOR 2: (2) 
  Piesa noastră s-a sfârşit, 

  Vom pleca cu toţii-ndată. 
  V-a plăcut ce-aţi auzit? 
  Vă poftim şi altă dată! 

 
PREZENTATOR 3: (3) 

Micii actori vă mulţumesc, 
  Numai bine vă doresc. 
  Dacă v-a plăcut cumva, 

  Poate veţi aplauda! 


