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ARGUMENT
„Pe-un picior de plai,pe-o gură de rai”ne-am născut şi trăim,şi datoria noastră este de a
păstra şi a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu,cât şi altora,frumuseţea datinilor şi
obiceiurilor noastre.
Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inimaginabile şi incontestabile ale
poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le
uităm. Alături de literatură,care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie ,arta
populară are şi ea o contribuţie de seamă.În primul rând ,copiii încep să înţeleagă specificul
poporului din care fac parte ,aspiraţiile lui ,idealurile de ieri şi de azi,care sunt oglindite în
obiceiurile locurilor şi creaţiile meşteşugarilor ;în al doilea rând,punându-i pe copii ,încă de la
vârsta preşcolară în contact direct cu creaţia populară,le insuflăm respectul pentru tradiţiile
noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune.
Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum
deapănă firul unui basm sau a unei legende ,în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului
român,îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei,din proverbe şi zicători ,din ghicitori
din doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri.
Exprimată în cele mai diverse forme,creaţia populară românească este caracterizată de
autenticitate şi ingeniozitate,o trăsătură aparte fiind puternica ei unitate ,care nu exclude însă
o mare varietate de manifestări în arhitectura populară,port,ţesut,olărit,prelucrarea lemnului,a
metalului şi nu în ultimul rând pictura icoanelor pe sticlă.
Costumul popular românesc reflectă suprapus influenţe date de tradiţiile
locale,aşezare geografică,posibilităţi economice zonale,starea socială sau ocazia cu care este
purtat.
Toate acestea ,precum şi faptul că se observă o îndepărtare a tinerilor de la tradiţiile
populare ne face să insistăm pe cunoaşterea de la cea mai fragedă vârstă a tradiţiilor
populare,pe educarea copiilor în spiritul respectului şi păstrării acestora.
Dezvoltarea dragostei pentru arta populară poate fi realizată prin activităţi de
observare a costumului popular, prin dansuri, şezători, serbări,colinde,realizarea unor obiecte
de artă populară, proverbe, ghicitori.
În activităţile de observare a costumului popular începem prin menţionarea regiunii
din care fac parte, iar la prezentarea costumelor ţinem seama de elementele componente ,
începând cu podoaba capului şi terminând cu încălţămintea.
Copiii pot cunoaşte mai bine elementele componente ale costumului popular prin
îmbrăcarea lor cu ocazia serbărilor sau a diferitelor manifestări dedicate unor evenimente
locale.
Totodată copiii au făcut cunoştinţă cu produse artizanale reuşite care care pot fi
apreciate ca artă propriu-zisă.În legătură cu obiectele de artizanat existente la colţul de artă
populară amenajat în interiorul grădiniţei, nu ne-am mărginit să prezentăm obiectele doar ca
valoare intrinsecă, ci am căutat să atragem atenţia copiilor şi în ce priveşte munca depusă de
către creatori, arătându-le în acelaşi timp că această muncă constituie o veche tradiţie a

poporului nostru:cioplitul în lemn, olăritul, ţesutul, cusutul pe fir, confecţionarea unor obiecte
din materiale din natură.
La activităţile estetice şi creative, copiii au reailzat obiecte artizanale cu care am
îmbogăţit colţul de artă din grădiniţă. În felul acesta au avut satisfacţia unei munci finalizate,
cât şi satisfacţii de ordin estetic.În legătură cu formarea sentimentelor de preţuire a
obiceiurilor populare legate de începutul Anului nouexistă tradiţia ca în fiecare an să
organizăm serbarea pomului de iarnă.
Împodobirea bradului este un prilej de mare bucurie pentru copii dacă acesta este
împodobit cu podoabe realizate de ei.Cu acest prilej copiii află că bradul simbolizează viaţa
lungă, veşnic tânără, iar podoabele lui dorinţa omului pentru bunăstare şi frumuseţe.
Prin textele colindelor, copiii transmit urările de bine în legătură cu unele străvechi
îndeletniciri ale poporului nostru legate de muncile agricole ca:aratul, semănatul şi păstoritul.
O ocazie în care se valorifică tradiţiile populare cu care copiii au făcut cunoştinţă în
diverse situaţii este şezătoarea.În acest cadru copiii lucrează şi în acelaşi timp petrec degajaţi
spunând poveşti, glume, proverbe, ghicitori, cântă şi dansează.
Prin lucrul manual al copiilor desfăşurat în cadrul şezătorilor se urmăreşte
capacitatea lor de a realiza lucrări originale, valorificând experienţa acumulată, iar prin
materialele pe care le punem la dispoziţiea copiilor le stimulăm creativitatea.Am urmărit ca
aceste materiale să fie cât mai bogate şi mai diverse.Fetiţele şi-au ales după preferinţă
cusături naţionale pe etamină, înşirări de mărgele, iar băieţii ţesături la gherghef şi pe carton,
împletituri din pănuşi de porumb.
În cadrul şezătorilor, folosirea zicătorilor, proverbelor, ghicitorilor, dă naştere unei
atmosfere recreative şi antrenante.
Zicătorile şi proverbele au fost întotdeauna preţuite de poporul nostru pentru
conţinutul valoros şi pentru realizarea lor artistică.Ele au fost păstrate ca tradiţii populare şi
sunt o dovadă a înţelepciunii poporului , având o latură morală, satirizând lenea, lăcomia,
urâţenia şi lăudând frumuseţea, hărnicia, şi bunătatea omului.
Exemple:
„ Lenea e cucoană mare
„Munca este brăţară de aur”
Care n-are de mâncare”
„Bună dimineaţa căciulă
„Copilul răsfăţat
Că stăpânul n-are gură”
Rămâne nemâncat”
Ghicitorile spuse la şezătoare au un caracter instructiv-educativ. Ele dezvoltă în
primul rând gândirea. Din acest motiv pot fi folosite cu succes şi în alte activităţi mai ales în
consolidarea unor cunoştinţe despre lume şi viaţă.
Ghicitorile spuse în situaţii concrete conduc gândirea copiilor spre răspunsul corect şi
sunt memorate de ei cu multă uşurinţă.Cu ocazia şezătorilor ei le spun cu multă satisfacţie.
„O mulţime de pitici
Hai acuma să ghicim
Despre ce casă vorbim?”
( grădiniţa)
„Subţirel şi mititel
Joacă lumea după el”
( fluierul)
Am introdus în cadrul şezătorilor şi o suită de dansuri populare ca Ţarina,
Haţegana,Hora.

Jocurile populare româneşti, prin frumuseţea costumelor şi a melodiei, prin supleţea
şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o dă copiilor, contribuie în mare măsură
la realizarea educaţiei estetice a preşcolarilor.
Dansurile sunt însoţite de obicei de strigături, adecvate tematicii şi integrate în raport
cu conţinutul dansului şi a ritmului.De obicei, strigăturile au un caracter satiric, legat de
începutul jocului, de obiceiurile locului, de evenimentele comunităţii sau sărbători specifice
zonei.Dacă la acestea se adaugă şi chiuituri atunci dansul popular devine mai dinamic, mai
antrenant, plin de elan şi de invitaţie la joc.
Frunză verde şi una
Mândru-i jocul Ţarina.
Frunză verde baraboi
S-o jucăm doi câte doi.
Mândru-i jocul Haţegana
Numai să iei bine seama.
Înainte şi pe sub mână,
Să jucăm o săptămână.
Folclorul este o carte a vieţii, un îndrumător pentru demnitate,muncă, cinste,
omenie.Educând copiii în spiritul valorilor morale ale poporului nostru aducem folclorul ca
izvor nesecat de valori culturale şi naţionale.
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