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Ce sunt microorganismele? şi Parada microorganismelor au fost două dintre
activităţile din cadrul proiectului Să ne păstrăm sănătatea, activităţi care urmăresc formarea
deprinderilor de igienă personală şi importanţa menţinerii sănătăţii. Iată impresiile unui
părinte, participant la activitatea susţinută la Teatrul “Arcadia”: De-a lungul a trei scenete
tematice inedite, micuţii „actori” au reuşit să re-nvie veşnica gâlceava dintre Bine şi Rău,
într-un loc comun al unei normalităţi căreia cu toţii îi intuim importanţa - sănătatea. Rând pe
rând, am asistat la trei lectii predate cu mijloace specifice unei astfel de abordări, într-un
astfel de loc. Costumele şi măştile originale, recuzita şi decorul pe măsură, lumina şi sunetul,
toate s-au împletit cu jocul şi joaca micilor vedete într-un carnaval în lumea plină de mister şi
pericole a microorganismelor. Personaje malefice, microbi, streptococi, bacili, viruşi,
ingenios surprinse în trăsăturile şi culorile măştilor şi costumelor s-au perindat prin faţa
spectatorilor într-o paradă ce a trecut în revistă pleiada de „duşmani” ai sănătăţii pentru ca
mai apoi, firesc, să-şi facă loc în dialog, apariţii şi acţiune, printr-o la fel de reuşită colecţie
de măşti şi costume, partizanii igienei, apa şi săpunul, pasta şi periuţa de dinţi, precum şi alţi
prieteni buni ai sănătăţii, fructele, legumele, mâncarea sănătoasă şi pentru că uneori e
nevoie, medicamentele. (M. D.)

Clasa a II-a am încheiat-o cu o tabără de studiu la sfârşitul lunii mai, la Lunca
Vişagului. N-a fost uşor să stăm o săptămână fără părinţi, dar am vrut să le demonstrăm că
ştim să ne facem singuri patul dimineaţa, să ne spălăm pe dinţi, să păstrăm curăţenie în
cameră şi să mai şi învăţăm. Aşa că ne-am luat La revedere! şi am plecat.

Părinţii ne-au răsplătit pentru munca noastră, noi le-am oferit ocazia de a participa la
diferite serbări sau activităţi fiindu-ne sprijin întotdeauna.

Cu sprijinul lor avem şi o revistă a clasei - ALBINUŢELE! Aici au şi părinţii o pagină a lor!

Sunt mândră că îndrum asemenea elevi, sunt mândră de ceea ce am realizat împreună
până acum, sunt mândră de părinţii acestor copii fără de care nu am fi putut ajunge aici.
Vorba ceea: Aşa copii, aşa părinţi.

