
( grupa mica,,Iepurasii”)
,,IEPURAŞII ISTEŢI”

,,DIN PUŢINUL NOSTRU, DĂRUIM CELOR NEVOIAŞI”

Uneori avem hăinuţe şi încălţăminte care ne-au rămas mici, jucării de care ne-am plictisit şi nu 
ştiu părinţii ce să facă cu ele. 

De aceea,  împreună cu doamnele educatoare:  Doina,  Lenuţa şi  Anamaria,  ne-am gândit  să 
facem o bucurie copiilor de la grădiniţa cu P. Normal Nr.18 din Mureşeni-sat. Cu ajutorul mămicilor 
am adunat ceea ce ne era de prisos, le-am împachetat în saci pe care ne-am scris numele. Şi în data  
de  1.04.2010,  am  plecat  la  drum  doar  o  delegaţie  de  copii  din  grupa  noastră,  dar  care  ne-a 
reprezentat  pe toţi:  Rusu Codrin,  Bărăbaş Marius,  Vodă Victor,  Raţiu Maria şi  Damian Rareş, 
însoţiţi de părinţii lor, care au asigurat şi transportul. Desigur s-au cumpărat şi dulciuri pe care le-
am împachetat frumos pentru fiecare copilaş.

Când am ajuns acolo am fost primiţi cu multă căldură şi emoţie de copii şi de domnişoara 
educatoare Adriana Cândea.

Am rămas foarte impresionaţi văzând ce sală de grupă mică au şi jucării puţine. Erau copii  
români şi rromi mari şi mici în aceeaşi grupă. Erau destul de sfioşi la început şi nu au îndrăznit să se 
joace cu noi. 

Noi le-am cântat, am recitat poezii şi ne-am aşezat  între ei. Timizi, ne-au recitat şi ei, apoi au 
cântat, iar noi i-am aplaudat.

Când li  s-au împărţit  pachetele  cu dulciuri  au fost  foarte bucuroşi.  Împreună cu d-şoara 
educatoare am stabilit ca hainele, încălţămintea şi jucăriile să fie împărţite de ea părinţilor 
după nevoia fiecăruia. La sfârşit am fost şi noi serviţi cu fursecuri şi sucuri. Ne-am fotografiat 
împreună, după care ne-am luat rămas bun şi ne-am întors la grădiniţa noastră unde le-am 
povestit şi celorlalţi copii experinţa noastră. 



,,SĂ NE CUNOAŞTEM ŞI SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ ”

Era o zi de primăvară, 22.04.2010, când noi, cei din grupa ,,Iepuraşilor”, ne-am îmbarcat în 
autocar şi am plecat în excursie în comuna Râciu- judeţul Mureş. Am fost însoţiţi de d-na director 
Goia Rozalia, de d-nele educatoare: Lenuţa, Doina şi Anamaria, de d-na îngrijitoare şi de foarte 
multe mămici. 

Cu ajutorul preotului greco-catolic al comunei Râciu, d-l Dulău Teodor, tatăl Biancăi, colega 
noastră de grupă, am realizat un frumos protocol de colaborare cu Gimnaziul de stat ,,Gheorghe 
Şincai”  şi  cu  grădiniţa  din  comuna  Râciu,  prin  reprezentantele  lor:  d-na  director  Bordeianu 

Minerva şi d-na educatoare Goidescu Florina, însoţiţi permanent de d-na Iuga Lucica – educatoare 
pensionară şi  fostă directoare  din Râciu,  la  rândul ei  fiind bunica  Lorenei  Chibulcutean,  o  altă 
colegă a noastră.Călătoria a fost plăcută, peisajele frumoase.

Când am ajuns în comuna Râciu, am fost întâmpinaţi de d-l preot Dulău, şi de d-na director a 
Gimnaziului şi de colegele educatoare.

Am vizitat şcoala şi grădiniţa, care ne-au lăsat o impresie deosebit de plăcută. Ambele sunt 
foarte frumoase, curate şi bine dotate. 

Încă de la intrarea în şcoală, am simţit un miros plăcut de gogoşi şi pâine proaspătă, deoarece  
alături se află o brutărie.  Am făcut cunoştinţă cu copiii  grupei pregătitoare, copiii  clasei I, care 
aflând că şi noi suntem grupă pregătitoare ne-au confecţionat frumoase semne de carte, iar noi ca să 
nu ne uite le-am oferit iepuraşi, confecţionaţi special.

        

Ne-am deplasat apoi cu toţii la biserica greco-catolică din sat, unde d-l preot Dulău a 
avut un musafir italian, care a rămas impresionat de cele ce vedea: împreună cu copiii şcolii am 
spus rugăciuni, iar d-l preot ne-a ţinut o frumoasă predică; după care am poposit la Căminul 
Cultural unde noi, grupa ,,Iepuraşilor” am prezentat un frumos spectacol de cântece, poezii  şi 
dansuri,  iar  copiii  grupei  pregătitoare  din  Râciu  ne-au  încântat  cu  spectacolul  lor  în  cinstea 
noastră.



          Pe mese frumos aranjate, ne aşteptau o sumedenie de bunătăţi:prăjituri, pălăneţe cu varză şi 
brânză, prăjituri mălai, care mai de care mai gustoase.

După ce n-a mai rămas nimic din bunătăţi, ne-am jucat împreună în curtea şcolii; până a venit 
autocarul, care ne-a adus înapoi în Tg-Mureş.

A fost o zi foarte plăcută şi relaxantă pe care n-o vom uita niciodată. 

Prima zi de grădiniţă a „iepuraşilor începători” din grupa mică
-  13 septembrie 2010.

     Prima zi de grădiniţă pentru copiii din grupa mică ”Iepuraşii”. Pentru unii dintre noi a 
fost o zi tristă, ne-am despărţit greu de mama, de tata şi am plâns foarte mult.Nu ştiam de ce 
plâng, dar aici la grădiniţă este tare frumos şi bine.Ne jucăm cu jucării, cântăm cântece şi 
poezii, mâncăm mâncare bună şi-n pătuţuri mici dormim.

     
 În cadrul proiectului tematic „Ziua Toamnei” grupa mică „Iepuraşii”(copiii) alături 
de  educatoare au întâmplinat în natură venirea toamnei.



    Era o zi  frumoasă de toamnă în care educatoarele cu ajutorul părinţilor Matei Mircea, 
Bendriş  Camelia,  Oprea  Eugenia,  Obreja  Cristina,au  decorat  curtea  grădiniţei  cu  flori, 
legume,fructe de toamnă şi cu multă multă dragoste.Nici noi piticii nu am rămas mai prejos,  
am  întâmpinat-o  pe  Zâna  Toamnă  cu  cântec,  dans  şi  veselie,  după  care  am  gustat  din 
bunătăţile ei.

    22.10.2010         

În aşteptarea lui Moş Crăciun la Grădiniţa „Dumbrava Minunată”

Pentru majoritatea dintre noi Sărbătoarea Crăciunului vine şi pleacă înainte de a avea 
timp să mai respirăm, însă pentru copii lucrurile stau altfel. Aceştia aşteaptă cu nerăbdare 
sosirea lui Moş Crăciun.
Aici la grădiniţă trăim din plin această perioadă a anului, ne însuşim, fiecare colind , fiecare 
poezie ,, ne pregătim intens pentru venirea celui mai iubit şi îndrăgit personaj Moş Crăciun!

14.12.2010

Ne mândrim cu ei!



       Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2009-2010 mai mulţi copii din grupa 
mare  pregătitoare  ,,Iepuraşii”  au  participat  la  diverse  concursuri  organizate  pentru 
preşcolari şi s-au deplasat pe locuri fruntaşe aducănd bucurii şi mîndrie în rândul colegilor, 
al educatoarelor, al grădiniţei şi părinţilor, precum şi conducerii grădiniţei.

        

                     20.05.2010                              

      Astfel Radu Diana a participat la concursul”Cel mai bun povestitor” şi a obţinut premiul 
I la faza zonală, faza municipală şi faza judeţeană. Ea a avut ca îndrumător pe Goia Rozalia-
director,  Gliga  Anamaria-educatoare.  Diana  s-a  remarcat  prin  naturaleţe,  joc  de  scenă, 
interpretarea personajelor din poveste într-o manieră elegantă, literară şi actoricească.

      Un grup de 12 copii; 10 fetiţe şi 2 băieţi: Mureşan Florina, Bloj Nicoleta, Raţiu 
Maria,Chibulcutean Lorena, Precup Luana, Stoica Andreea, Dulău Bianca, Oroian Darius au 
alcătuit                     

6.05.2010   formaţia”Auraş  –păcuraş”  şi  au  participat  la  concursul  „Jocuri  din 
folclorul copiilor”.La faza zonală au obţinut premiul I, la faza municipală au obţinut premiul 
de excelenţă, la faza judeţeană au obţinut- premiul I.

Formaţia „Auraş păcuraş” a avut ca îndrumători:  educatoarele  Burbulea Doina şi 
Filip Elena.
            La toate fazele concursului copii au fost însoţiţi de părinţi care au ajutat la transportul 
copiilor  în unităţile  unde s-a desfăşurat concursul şi-au manifestat bucuria şi  mulţumirea 
pentru modul în care a evoluat formaţia „Auraş –păcuraş.”

Copiii au dat dovadă de spirit de echipă, maturitate, exactitate, frumuseţe şi fair-play 
în participarea la acest concurs.

La concursul judeţean „Cântă, cântă ca mine”-ediţia I faza zonală a participat Bloj 
Nicoleta unde a obţinut un meritat premiul II, având ca îndrumător pe educatoarea Filip 



Elena. Nicoleta a interpretat un cântec frumos de muzică populară specific zonei noastre şi a 
impresionat prin frumuseţea costumului popular pe care l-a purtat.

Pentru eforturile depuse toţi copiii au fost felicitaţi şi apreciaţi şi răsplătiţi cu aplauze 
prelungite.
         Le urăm din toată inima succes şi multe relizări la  şcolile pe care le vor frecventa.

                26.05.2010


