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PLANIFICARE ANUALĂ 
Grupa mare, an şcolar 2015/2016 

 
 
 
 

 Prof. Radu Ioana 
Grădinița cu program prelungit nr.16 Sibiu 

 
 
 

SEMESTRUL I 
 

SĂPTĂMÂNA PERIOADA TEMA PROIECT SUBTEMA 
1. 14 – 20 sept.  EVALUARE 

INIŢIALĂ 
„Grupa mea e grupa 
mare,/Unde-nvăț, mă 
joc și cânt” (M. 
Moscu) 

2. 21 – 27 sept.  EVALUARE 
INIŢIALĂ 

„Suntem copii 
cuminți” (N. 
Mureșan) 

3. 28 sept. – 4 
oct. 

„Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

1. 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

„Galbene și roșii 
frunze” (L. 
Muntean) 

4. 5 – 11 oct. „Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

„Mere, prune, 
struguri, pere...” (C. 
Marta)  

5. 12 – 18 oct. „Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

„Legumele toamnei” 
(A. Luchian) 

6. 19 – 25 oct. „Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

„Au înflorit iar 
crizanteme” (G. 
Zarafu) 

7. 26 oct. – 1 nov. „Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

„Toamna-i darnică și 
bună!” (G. 
Berbeceanu)  

8. 2 – 8 nov. VACANŢĂ 
9. 9 – 15 nov. „Cine 

sunt/suntem?” 
2. MICUL 

MEU 
UNIVERS 

„Simțurile” (N. 
Nasta) 

10. 16 – 22 nov. „Cine 
sunt/suntem?” 

 MICUL MEU 
UNIVERS 

„Sunt copil ca 
fiecare” (A. 
Păunescu) 

11. 23 – 29 nov. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea 
ce simţim?” 

3. ȚARA MEA 
ÎN HAINĂ DE 
SĂRBĂTOARE

„Frumoasă mi-e țara 
străveche” (O. 
Cazimir) 
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12. 30 nov. – 6 
dec. 

„Cu ce şi cum 
exprimăm ceea 
ce simţim?” 

ȚARA MEA ÎN 
HAINĂ DE 

SĂRBĂTOARE

„Moș Nicolae” (S. S. 
Scladon) 

13. 7 – 13 dec. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea 
ce simţim?” 

ȚARA MEA ÎN 
HAINĂ DE 

SĂRBĂTOARE

„E vremea 
colindelor” (M. 
Eminescu) 

14. 14 – 20 dec. „Cu ce şi cum 
exprimăm ceea 
ce simţim?” 

ȚARA MEA ÎN 
HAINĂ DE 

SĂRBĂTOARE

„Moș Crăciun cu 
barba albă,/Moș 
Crăciun cu traista 
plină” (O. Goga) 

21 – 27 dec. 
28 dec. – 3 ian. 

VACANŢA DE IARNĂ 

15. 4 – 10 ian. “Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

4.  VIS DE 
IARNĂ 

„A căzut zăpada, 
iată!” (T. 
Constantinescu) 

16. 11 – 17 ian. “Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

VIS DE 
IARNĂ 

„Omul de zăpadă” 
(I. Sebastian) 

17. 18 – 24 ian. “Când, cum şi 
de ce se 
întâmplă?” 

 VIS DE 
IARNĂ 

„La poli” (C. Marta) 

18. 25 – 31 ian.  EVALUARE 
SUMATIVĂ 

„Tot ce e pe 
lume/Are-un rost 
anume” (D. D. 
Stancu)  

 
 

1 – 7 feb. VACANŢA INTERSEMESTRIALA 

 
SEMESTRUL AL II-LEA 

 
SĂPTĂMÂNA PERIOADA TEMA PROIECT SUBTEMA 

19. 8 – 14 feb. „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

5. PRIETENI 
FĂRĂ GRAI 

„În pădurea 
minunată” (E. 
Dragoș) 

20. 15 – 21 feb.  „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

PRIETENI 
FĂRĂ GRAI 

„Am grijă de 
animale” (N. 
Mureșan) 

21. 22  – 28 feb. „Cum este, a fost şi 
va fi aici, pe 
Pământ?” 

PRIETENI 
FĂRĂ GRAI 

„La Grădina Zoo” 
(M. Moscu) 

22. 29 feb. – 6 
mar. 

“Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

6. 
ZÂMBETUL 

PRIMĂVERII

„Rândunica cea 
voioasă/La noi 
iarăși a venit” (V. 
Alecsandri) 

23. 7 – 13 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 
ZÂMBETUL 

PRIMĂVERII

„Mama-i cântec, 
/Mama-i floare” (L. 
Muntean)  
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24. 14 – 20 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 
ZÂMBETUL 

PRIMĂVERII

„A-nflorit o 
păpădie!” (O. 
Cazimir) 

25. 21 – 27 mar. “Cu ce şi cum 
exprimăm ceea ce 
simţim?” 

 
ZÂMBETUL 

PRIMĂVERII

„Legumele 
timpurii” (M. 
Bosnea-Murgu) 

26. 28 mar. – 3 
apr. 

  
ZÂMBETUL 

PRIMĂVERII

„Fluture de aur,/ 
Fluture ceresc” (I. 
Hasdeu) 

27.  
4 – 10 apr. 
 

 
„ŞCOALA ALTFEL” 

 
11 – 17 apr. VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 

28. 18 – 24 apr. 
 
 

“Ce şi cum vreau să 
fiu?”  

7. 
CUCERIRILE 

TEHNICII  

„Sunt, să știe 
fiecare/Inventatorul 
cel mai mare” (M. 
Rascu) 

29. 25 apr. – 1 
mai 
 

„Cine si cum 
planifică/organizează 
o activitate?” 

 
– 

„Peste noapte a 
înflorit mălinul” (I. 
Pillat)  

30. 2  – 8  mai 
 
 
 

“Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

 
CUCERIRILE 

TEHNICII 

„Astăzi eu sunt 
doctoriță” (C. A. 
Munteanu)  

31. 9 – 15 mai 
 

“Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

 
CUCERIRILE 

TEHNICII 

„Mijloace de 
transport” (N. 
Mureșan) 

32. 16 – 22 mai 
 

“Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

 
CUCERIRILE 

TEHNICII 

„Planeta albastră” 
(C. Jiana) 

33. 23 – 29 mai 
 

“Ce şi cum vreau să 
fiu?” 

 
CUCERIRILE 

TEHNICII 

„Universul fără 
nume” (G. 
Berbeceanu) 

34. 30 mai – 5 
iun. 
 

„Cine sunt/suntem?” – „Fă-te, suflete, 
copil” (T. Arghezi) 

35. 6 – 12 iun. 
 

 EVALUARE 
FINALĂ 

„Bun rămas, cămin 
iubit!” (M. Pop) 

36. 13 – 19 iun. 
 

 EVALUARE 
FINALĂ 

„Cu bine, doamna 
mea educatoare!” 
(A. Luchian) 

20 iun. – 11 sept. VACANŢA DE VARĂ 
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EVALUARE INIȚIALĂ 

 (14 – 20.09.2015) 
Vis de înălțare 

de Marin Moscu 
Iată, merg la grădiniță 
Pe zăpadă, ger și vânt. 
Grupa mea e grupa mare, 
Unde-nvăț, mă joc și 
cânt. 

 
De-aș putea m-aș înălța 
Printre păsări, pe sub nor, 
Doamne, însă nu am aripi 
Și visez la zborul lor ! 
 

 (21 - 27.09.2015) 
Copii cuminți 

de Niculina Mureșan 
Suntem copii cuminți 
Și ne jucăm frumos, 
Nu stricăm jucării, 
Suntem cuviincioși. 
 
Știm: orice jucărie 
Are un loc al ei. 
Când joaca este gata 
Fetițe, băieței,  
Fac ordine în sală 
Și pun totul la loc. 
 
Să fii harnic înseamnă 
Și muncă, nu doar joc. 
 
 

1. FESTIVALUL  
TOAMNEI 

 
1.1. Aspecte specifice 
anotimpului toamna 

(28.09.2015 - 4.10.2015) 
         Toamna 

de Lucia Muntean 
Galbene și roșii frunze 
Din copac s-au desfrunzit. 
Joacă-n aer obosite, 
La pământ toate-au căzut. 

Păsărelele prin crânguri 
Ciufulite sunt de vânt, 
Stoluri pleacă spre țări 
calde, 
Aripioare fluturând. 
 
Noi, cu coșuri prin pădure 
Ciupercuțe adunăm 
Și cu toamna pe cărare 
Ne-ntâlnim, ne salutăm. 
 

1.2. Fructe de toamnă 
(5 - 11.10.2015) 

Toamna 
de Cornelia Marta 
A venit cu vânt și ploi 
Toamna iarăși pe la noi, 
În copaci și prin livezi  
Mulțime de culori vezi. 
Frunzele cad rând pe rând 
Și se aștern pe pământ. 
Mere, prune, struguri, 
pere, 
Noi le punem în panere, 
Că ni le aduce-ndată 
Toamna cea bogată. 
 

1.3. Legume de toamnă 
(12 - 18.10.2015) 

Legumele toamnei 
de Aurora Luchian 
Într-un dans de 
frunzişoare 
Sosi toamna călătoare, 
Având daruri pentru toţi, 
Un coş plin cu bunătăţi! 
Bogată-n legume coapte, 
Toate vitaminizate, 
Pe tarabe le depune, 
Să alegem, că sunt bune: 
Ardei gălbui, rotofei, 
Delicioşii morcovei, 
Vinete ispititoare, 
Coapte delicat la soare; 
Roşia cea delicioasă 
Şi conopida gustoasă. 
Verzuliul castravete, 
Ce-l ronţăim pe-ndelete; 
Şi ceapa usturătoare, 

Ce ne scoate lăcrămioare; 
Usturoi-mirositor, 
Însă bun vindecător! 
Îndrăgitul păstârnac, 
Dulceag, bun şi aromat. 
Să nu uit ridichea neagră, 
Ea rezistă iarna-ntreagă! 
Ce să zic de cartofior? 
E pe placul tuturor! 
Mai lipseşte cineva? 
Să-mi iertaţi greşeala 
mea! 
Însă copiii, ştiu bine, 
Sunt mai isteţei ca mine, 
Vor descoperi degrabă, 
Când le-or vedea la 
tarabă! 
 

1.4. Flori de toamnă 
(19 - 25.10.2015) 

Crizanteme 
de Gheorghe Zarafu 
Au înflorit iar crizanteme, 
Că-i prea târziu, nici nu le 
pasă, 
A fost și soare mai 
devreme 
Și-acuma ploaia se 
revarsă. 
 
Hai să privim cu nostalgie 
Uimiri de gingașă lumină, 
Dragi crizanteme din 
grădină, 
Simțim că iarna vrea să 
vină. 
 
1.5. Evaluare – anotimpul 

toamna 
(26.10.2015 - 1.11.2015) 

Toamna-i harnică și 
bună 

de Gabriela Berbeceanu 
Toamna a adus în dar 
Unui mare gospodar: 
Fructe, flori, legume 
bune, 
Doldora de vitamine. 
Mere, pere, nuci și prune, 
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Roșii, ceapă și alte 
legume, 
De toate-i cămara plină. 
Toamna-i darnică și 
bună!  
 
 

2. MICUL MEU 
UNIVERS 

 
2.1. Descoperim 

împreună corpul uman 
(9 - 15.11.2015) 

Simțurile 
de Nicolae Nasta 
Eu cu ochii, dragi copii,  
Văd păpuși și jucării.  
Cu urechile, oricând,  
Aud fiece cuvânt.  
Limba și cu cerul gurii 
Îmi spun gustul prăjiturii.  

Degetele-mi spun și ele  
De sunt moi hainele 
mele.  
 
Iar cu nasu-adeseori,  
Sorb parfumul tot din 
flori. 
 

2.2. Familia mea 
(16 - 22.11.2015) 

    Sunt copil ca fiecare 
de A. Păunescu 
Sunt copil ca fiecare  
Şi mă joc mereu,  
Jucăria cea mai mare  
Este tatăl meu.  
 
Şi când tata nu-i acasă,  
Ci-i altundeva,  
Jucăria cea frumoasă  
Este mama mea. 
 
Şi când mama şi cu tata  
Sunt plecaţi de-aici,  
Pentru joc, să ţineţi 
seama,  
Am nişte bunici.  

Scumpă mamă, dragă 
tată,  
Roata nu stă-n loc,  
Că voi fi şi eu odată  
Jucărie-n joc. 
 
 

3. ȚARA MEA ÎN 
STRAIE DE 

SĂRBĂTOARE 
 

3.1. Țara noastră, 
România 

(23 - 29.11.2015) 
Țara mea 

de Otilia Cazimir 
Frumoasă mi-e ţara 
străveche,  
Întinsă pe munţi şi pe 
văi,  
Cu fete cu flori la ureche,  
Cu mândri şi ageri flăcăi! 
 
Frumoasă mi-e ţara cea 
nouă, 
Când râde cu râs 
tineresc,  
Cum râde grădina când 
plouă 
Şi florile când înfloresc. 
 

3.2. Sărbătoarea de 
Sfântul Nicolae 

(30.11.2015 - 6.12.2015) 
Moș Nicolae 

de Simina Silvia Scladon  
1. Povestea moșului 
începe de demult, 
Căci el cu secole în urmă 
s-a născut. 
Om credincios, el a făcut 
multe minuni 
Și-a ajutat mereu oamenii 
blânzi și buni. 
 
2. Se spune că trei fete 
sărace a ajutat. 
Când a văzut că nu au 
zestre pentru măritat, 

A coborât pe horn un 
ciorăpel cu bani, 
Așa el reușind s-ajute pe 
sărmani. 
 
3.Se spune că Moș 
Nicolae a făcut minuni, 
S-ajute copiii credincioși, 
cuminți și buni, 
De-aceea mereu el vine și 
lasă în ghetuțe 
Turtă dulce, cărți, jucării 
sau vărguțe. 
 
4. Căci el aduce multe 
bunătăți copiilor cuminți, 
Ce s-au purtat frumos, 
ascultând de părinți, 
Copiilor obraznici le dă o 
nuielușă 
Și-o lasă în ghetuțe seara 
lângă ușă. 
 
5. Așa că, dragi copii, 
mereu să fiți cuminți, 
Să învățați ce-i bine,       
s-ascultați de părinți, 
Ca Moș Nicolae, atunci 
când va veni, 
În ghetuțele voastre să 
pună numai bucurii! 
 

3.3. Obiceiuri și tradiții 
de iarnă 

(7 - 13.12.2015) 
Colinde, colinde 

de Mihai Eminescu 
Colinde, colinde,  
E vremea colindelor!  
Căci gheața se întinde 
Asemeni oglindelor.  
Și tremură brazii,  
Mișcând rămurelele,  
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele.  
 
Se bucur' copiii,  
Copiii și fetele!  
De dragul Mariei 
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Își piaptănă pletele.  
De dragul Mariei  
Și al Mântuitorului,  
Lucește pe ceruri,  
O stea călătorului. 

 
3.4. Sărbătoarea de 

Crăciun 
(14 - 20.12.2015) 

Moș Crăciun 
de Octavian Goga 
Moș Crăciun cu barba 
albă, 
Moș Crăciun cu traista 
plină, 
Vechi stăpân atât de 
darnic 
Al copilariei mele. 
 
Azi la noi în sat te-
așteaptă 
Toată casa cu lumină, 
Cu colinde și cu cântec 
Și cu crai, cetăți de stele. 
 
Să cobori și-n seara asta, 
Sol batrân de gânduri 
bune, 
Toți te-așteaptă-n sat la 
mine, 
Du-te, du-te, Moș 
Crăciune! 
 
De nu ți-o fi peste mână, 
Treci și pe la casa 
noastră. 
Tu, măcar o rază-n suflet 
Îi trimite pe fereastră. 

 
 
 
 
 
 

4. VIS DE IARNĂ 
 

4.1. Aspecte 
caracteristice 

anotimpului iarna 
(4 - 10.01.2016) 

Zăpada 
de Titel Constantinescu 
A căzut zăpada, iată,  
Câmpu-i alb ca niciodată.  
Alb și alb!  
Fulgi albi de nea  
Ușori, prin aer zboară.  
Cling - cling!  
Trece-o sănioară 
 
Cu doi voinici în ea.  
Și-ntr-un colț alb de 
livadă  
Râde omul de zăpadă. 
 

4.2. Jocurile copiilor 
iarna 

(11 - 17.01.2016) 
Omul de zăpadă 

de Ion Sebastian 
Sprijinit într-un toiag, 
Stă-n ogradă un moșneag. 
Poartă-n cap o oală veche, 
Răsturnată pe-o ureche. 
 
Ochii negri și lucioși 
Sunt cărbuni din vatră 
scoși. 
Nu-i lipsește nici lulea, 
Parcă pufăie din ea. 
 
Iar pe piept, perechi, 
perechi, 
Are moșul nasturi vechi 
Și mai are un nas roș, 
Ca o creastă de cucoș. 
 
 
 
 

4.3. Zonele polare 
(18 - 24.01.2014) 

La Poli 
de Cornelia Marta 
Pinguini, foci, urși polari, 
Trăiesc toți printre 
ghețari. 
Mai sunt vulpi și lupi 
hoinari, 
Morsele cu colții mari. 
(Îmbrăcați în frac, vezi 
bine!) 
Pinguinii stau la poli, 
Intră-n apă, stau la soare 
Și-și țin puii în picioare. 
Când repede vor să fugă,  
Își fac sanie din burtă. 
 
 

EVALUARE 
SEMESTRIALĂ 
 (25-31.01.2016) 

Tot ce e pe lume 
de D. D. Stancu 
Tot ce e pe lume 
Are-un rost anume: 
Părul ne dă perele, 
Mărul ne dă merele, 
Norii ne dau ploaia, 
Lâna ne-o dă oaia. 

 
Tot ce e pe lume 
Are-un rost anume: 
Somnul ne dă visele, 
Caisul-caisele, 
Grâu ne dau ogoarele 
Și lumină soarele. 
 
Tot ce e pe lume 
Are-un rost anume: 
Flori ne dau grădinile, 
Ouă dau găinile, 
Miere dau albinele,  
Omul ne dă binele! 
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5. PRIETENI FĂRĂ 
GRAI 

 
5.1. Animale sălbatice 

(8 - 14.02.2016) 
În pădurea minunată 

de Elena Dragoș 
Cărăruie de argint 
Dinspre munți bătrâni 
venind, 
Înstelată cu zăpezi, 
Unde mergem? 
 
– Hai să vezi 
Casa caprei cu trei iezi. 
... Uite, iese fum pe horn, 
Cei trei iezi încă nu dorm, 
Lecțiile-și fac întâi, 
Că-s școlari de căpătâi, 
De-asta vezi lumină, șezi 
Lângă geam și-o să mă 
crezi. 
Pentru iezii cei cuminți 
Maica lor coace mălai, 
Cât de aromat e... simți? 
 
– În bârlog stă Moș-
Martin. 
Să oprim și-aici puțin: 
Gemulețu-i astupat 
Cu oblonul. S-a culcat. 
Toată iarna doarme dus. 
Tii… ce sforăie… auzi? 
 
Ce păcat că bietul urs 
Pierde vremea hibernând, 
Neștiind ce minunat 
Zboară fulgii pe pământ. 
Nu-i așa că e păcat? 
 
Iepurașii mici ce fac? 
– Iată-i patinând pe lac: 
Au mănuși din lână 
groasă, 
Au căciuli de puf pe cap, 
Au fular și nu le pasă, 
Că e vremea friguroasă.  
 
De la joc când vin acasă, 

Își pun hainele-n dulap, 
Nici măcar vreun ciorap 
Pe podea, uitat nu-și lasă. 
 
– Unde suntem?  
– Ești acasă, 
E târziu, am tot umblat 
Prin pădurea minunată, 
Dar acum s-a înnoptat. 
– Ne-om mai duce și-altă 
dată? 
– O să mergem neaparat !  

 
5.2. Animale domestice 

(15 - 21.02.2016) 
Am griijă de animale 

de Niculina Mureșan 
Dimineața, zarvă mare! 
Toată lumea vrea 
mâncare. 
Păsările ciugulesc 
Grâu, grăunțe, ce 
primesc. 
 
Porcii guiță-n coteț 
Și așteaptă să-i hrănesc 
Cu grăunțe și ce-o fi, 
Parc-ar fi niște copii. 
 
Cei mititei sug de zor 
Lapte de la mama lor. 
Missy, pisicuța mea, 
Lăptic așteaptă și ea. 
 
Știu că vrea, dar soro, hei! 
Prinde câțiva șoricei! 
Laptele-l primești îndată, 
După faptă și răsplată. 
 
Iar în grajd așteaptă vaca, 
Vițelușul, mânzul, iapa, 
Să le dau iarbă sau fân 
Și le dau, că-s bun stăpân. 
 
Le-ngrijesc cu bucurie, 
Că și ele îmi dau mie 
Carne, ouă, brânză, lapte. 
Ce mai? Ele-mi dau de 
toate. 

5.3. Animale exotice 
(22 - 28.02.2016) 

La Grădina Zoo 
de Marin Moscu 
Râde la mine maimuța 
Când fac semne cu 
mânuța, 
Elefanții-ngenunchează 
Când mă văd așa vitează. 
 
Căprioara Pete Mici 
Are în ochi licurici, 
Numai vulpea cea șireată 
Stă la pândă, parcă-i 
moartă. 
 
Ursul, lupul, leul, toți 
Fac rondul la gard și 
porți, 
Să găsească de mâncare, 
Bucurându-se de soare. 
 
Lebedele, cormoranii 
Stau sub duș, numără 
anii, 
Aud glasuri la ferestre - 
Păsăret cu voci maestre. 
 
Șerpii stau încolăciți, 
Melcii parcă-s adormiți, 
Doar fazanii țipă-ntr-una, 
Să răsară pe cer luna. 
 
Păunii rotesc din coadă, 
Poneii fac promenadă, 
Vizitez toată grădina 
Și tucanul și găina. 
 
La plecare-aud maimuța 
Și fac semne cu mânuța, 
Bun rămas, la revedere 
Zoo, dulcea mea plăcere! 
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6. ZÂMBETUL 
PRIMĂVERII 

 
6.1. Aspecte 

caracteristice 
anotimpului primăvara 

(29.02.2016 - 6.03.2016) 
    Primăvara 

de Vasile Alecsandri 
A trecut iarna 
geroasă, 
Câmpul iată-l înverzit, 
Rândunica cea 
voioasă 
La noi iarăși a venit. 
 
Dintr-o creangă-n alta 
zboară 
Sturzul galben aurit, 
Salutare, primăvară, 
Timp frumos, bine-ai 
venit! 
 
Turturelele se-ngână, 
Mii de fluturi vezi 
zburând 
Și pe harnica albină 
Din flori miere 
adunând. 
 
Cântă cucu-n 
dumbrăvioară 
Pe copacul înflorit, 
Salutare, primăvară, 
Timp frumos, bine-ai 
venit! 

 
6.2. Ziua mamei 
(7 -13.03.2016) 

Mama este numai una 
de Lucia Muntean 
Mama este numai una  
Pentru fiecare pui, 
Cum e soarele și luna, 
Ca și mama nimeni nu-i! 
 
Când în brațe mă 
cuprinde 
Și mă leagănă ușor, 

Sufletul mi se aprinde 
De iubire și de dor. 
 
Mama-i cântec, mama-i 
floare, 
Mama-i toate câte sunt, 
Cum e mama iubitoare, 
Nu e nimeni pe pământ! 
 
Când cu dragoste-mi 
șoptește 
“Dragul mamei puișor”, 
Sufletul meu înflorește 
De iubire și de dor. 
 

6.3. Flori de primăvară 
(14 - 20.03.2016) 

A-nflorit o păpădie 
de Otilia Cazimir 
Nici o floare: 
Numai pete mari, de 
soare... 
 
Dar din frunza cafenie 
Putrezită-n umbra rară, 
Iese-un pui de păpădie, 
Să mai vadă ce-i pe-afară. 
 
Se întinde drept spre cer 
Pe codița lui de gumă, 
Dar când vede că nu-i 
glumă,  
Că-i tot brumă 
Și-i tot ger -  
 
Îsi adună pămătuf,  
În tecuța-i vătuită,  
Pentru-o zi mai potrivită,  
Soarele calduț, de puf! 

 
6.4. Legume de 

primăvară 
(21 - 27.03.2016) 

Legumele timpurii 
de Maria  
Bosnea-Murgu 
Primavară, vreau să ştii, 
Că-n grădină dacă vii, 

Vezi legume timpurii. 
Vezi spanac, 
mărar, salată,  
Usturoi, ridichi şi ceapă, 
Adunăm pe rând din 
toate, 
Că-s izvor de sănătate. 
Apoi, bine le spălăm 
Şi cu grijă le tocăm. 
Facem din ele îndată, 
O salată aromată. 
S-o mâncăm ne face bine, 
C-are multe vitamine. 

 
6.5. Insecte 

(28.03.2016 - 3.04.2016) 
Fluturele 

de Iulia Hasdeu 
În cer albăstriu 
Zboru-i e zglobiu, 
Fluture de aur, 
Fluture ceresc, 
Ce mult îl iubesc, 
Chiar de nu e faur! 
 
Aripi argintii 
Îi dau raze vii 
Zboară spre hotar; 
Formă luminoasă, 
Trece bucuroasă 
Şi scânteie iar. 

 
Sărbătorile Pascale 
(18 - 24.04.2016) 

La Paști 
de Ion Pillat 
Peste noapte a 
Înflorit mălinul, 
Peste noapte s-a 
Luminat seninul. 
 
Puişori de puf 
A clocit găina, 
Berzei cuib de stuf 
A-ntocmit vecina. 
 
Zmeii pe uluci 
Zbârnâind se-nalţă. 
Raţele-n papuci 
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Galbeni se încalţă. 
 
Rândunele mici 
Ciripesc prin ţară, 
Pluguri ca furnici 
Au ieşit pe-afară. 
 
Flori de ghiocel 
Vând ţigănci cu coşu. 
Dă-mi de Paşti un miel 
Alb şi un ou roşu. 
 
 

7. CUCERIRILE 
TEHNICII 

 
7.1. Progresul tehnic  

(25.04.2016 - 1.05.2016) 
Inventatorul 

de Mihaela Rascu 
- Bună, eu sunt Bogdănel, 
Un inventator model! 
Din hârtie colorată 
Avioane fac îndată, 
Iar piloţii mei, se ştie, 
Sunt soldaţi de jucărie. 
 
Din puţină plastilină 
Fac pe loc orice maşină 
Şi mai mică şi mai mare, 
Orice tip, orice culoare, 
Cu roţi, cu tălpi sau pe 
şine, 
Să te plimbi cu ele-ţi 
vine! 
 
Cu cartoane, cu lipici, 
Nişte foarfeci şi sclipici, 
Construiesc rachete verzi, 
Cum numai la mine vezi, 
Ce te-ndeamnă către stele 
Să porneşti, zburând cu 
ele. 
 
Orice pot să-ţi inventez 
Şi pe loc să modelez, 
Mâinile mele dibace 
Să le folosesc îmi place. 
Sunt, să ştie fiecare, 

Inventatorul cel mai 
mare! 
 
7.2. Mijloace de transport 

(2 - 8.05.2016) 
Mijloace de transport 
de Niculina Muresan 
Știi să mergi pe bicicletă, 
Dar, de te uiți pe șosea, 
Cu mașina e mai bine, 
Altfel te poți deplasa. 
 
Și autobuzul are 
Călători destui, ehei! 
Iar pe tren e lume multă. 
Gălăgie... câtă vrei! 
 
Dacă vrei rapiditate, 
În avion poți urca. 
Și elicopterul zboară, 
Prin aer îl poți vedea. 
 
Pe apă de vrei plimbare, 
Ia vaporul sau bărcuța, 
Dar când ninge și-i 
zăpadă, 
Tot mai bună-i săniuța. 
 
De tansport, mijloace-s 
multe. 
Pe uscat, prin aer, pe-apă, 
Cu ce vrei să mergi? Ia 
spune! 
Și plecăm la drum îndată. 
 

7.3. Meserii 
(9 - 15.05.2016) 

       Doctorița 
de C. A. Munteanu 
Cu șorț alb peste rochiță,  
Astăzi eu sunt doctoriță.  
Am seringa și-i făcută  
Dintr-un cui  
Și-un dop de plută.  
Patru boabe de fasole  
Sunt injecții în fiole.  
Pe păpușă și pe Vlad  
Grijulie i-am culcat;  
O să-i spăl,  

Le fac injecții,  
Îi mai încălzesc cu frecții. 
Și-ntr-un ceas îi scol 
voioși,  
Odihniți și sănătoși! 
 

7.4. Planeta Pământ 
(16 - 22.05.2016) 

Planeta albastră 
de Constantin Jiana 
Opt planete în formă de 
sfere, 
Toate se-nvârt şi sunt 
austere; 
Unele sunt scăldate de 
soare, 
Altele-n beznă 
nemuritoare, 
Cu atmosferă din munţi 
de gheaţă, 
Pe ele nu este loc pentru 
viaţă. 
 
Singura, singura din cele 
nouă, 
Este planeta pe care 
plouă, 
Cosmicul nostru 
aşezământ: 
,,Planeta albastră” – 
planeta Pământ! 
 

7.5. Sistemul solar 
(23 - 29.05.2016) 

    Universul fără nume 
de Gabriela Berbeceanu 
Luați o foarfecă acum 
Și faceți doar ce eu vă 
spun! 
Pe cartoanele din față  
Am desenat de dimineață: 
Stele, lună, comete, 
soare,  
Galaxii și nave spațiale. 
Cu grijă le vom decupa 
Și ață albă le vom atașa. 
În clasa noastră, într-un 
colț anume 
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Vom face Universul fără 
nume! 
 

Ziua Internațională a 
Copilului 

(30.05.2016 - 5.06.2016) 
Creion 

de Tudor Arghezi 
Fă-te, suflete, copil 
Şi strecoară-te tiptil 
Prin porumb cu moţ şi 
ciucuri,  
Ca să poţi să te mai 
bucuri. 
 
Strânge slove, cărţi şi 
pană.  
Dă-le toate de pomană. 
Unui nou învăţăcel,  
Să se chinuie şi el. 
 
Gândul n-o să te mai fure 
Prin zăvoaie şi pădure, 
Cu ecoul de cuvinte 
Care-ngână şi te minte. 
 
Când tristeţile te dor, 
Uită tot şi tâlcul lor. 

 
 
EVALUARE FINALĂ 

 (6 - 12.06.2016) 
Unu și cu unu 
de Georgeta Moraru 

Unu și cu unu, 
Iei întâi săpunul, 
Doi și cu trei 
Și-un burete iei, 
Patru, cinci, hop-hop, 
Vin cu un prosop,  
Șase și cu șapte, 
Trec apoi la fapte.  
 
 
 
 
 

Opt, cu apă caldă 
Repede te scaldă,  
Nouă și cu zece 
Și cu apă rece  
Fac neapărat 
Un copil curat!  

 
  (13 - 18.06.2016) 

Bun rămas, cămin iubit! 
 de Mircea Pop 

Bun rămas, cămin iubit, 
Dragi educatoare, 
De plecare s-a gătit 
Astăzi grupa mare. 
 
Dulăpioare, jucării, 
Cuburi, plastilină – 
Le lăsăm la alți copii, 
Grupei ce-o să vină. 
 
Deci plecăm. Am împlinit 
Șase ani cu soare… 
Bun rămas, cămin iubit, 
Dragi educatoare! 
 
 


