
,,ŞI NOI MĂMĂRUŢELE DUMBRAVEI, NE-AM PRINS ÎN HORA TOAMNEI,,ŞI NOI MĂMĂRUŢELE DUMBRAVEI, NE-AM PRINS ÎN HORA TOAMNEI””
                            ( grupa mare-pregatitoare)

A venit pe dealuri, toamna     
 Cu frunze şi flori 
O primim cu bucurie 
Şi-i cântăm în cor:
Fructe parfumate şi legume coapte
În dar le primim şi îi mulţumim
Au plecat şi păsărele în stoluri pe sus
Vânturi, ploaie, nori şi ceaţă

Toamna ne-a adus.

             Zâna Toamnei a trecut şi pe la grădiniţa noastră presărând  frunze, 
pănuşi, legume şi fructe, ştiuleţi de porumb, dovlecei, flori de toamnă. 

        Şi noi ,,mămăruţele” am participat în 22 octombrie la Ziua Recoltei încărcând mesele împreună cu 
părinţii noştri cu fructe proaspete, dovlecei şi mere coapte, prăjituri gustoase cu mere şi nuci, tarte, 
fursecuri, plăcinte cu varză, vinete, zacuscă, compot, sucuri naturale, iar din teasc a curs mustul dulce-
acrişor.
         Ne-am prins în horă împreună cu Zâna Toamnei, Floarea-soarelui, Lizuca şi Patrocle, am dansat,  
am cântat şi ne-am distrat împreună cu educatoarele Ani, Aura, Ioana şi teacher Anamaria şi cu toţi 
copiii din grădiniţă.

   

    



HAPPY  HALLOWEENHAPPY  HALLOWEEN

        
Deja a devenit  o  tradiţie,  ca în fiecare an să sărbătorim halloween-ul în grupa Mămăruţelor. 
Aşadar ajutaţi de părinţii am împodobit sala de grupă cu ornamente specifice acestei sărbători,  
dovlecei scobiţi şi decoraţi. Sărbătoarea s-a desfăşurat în data de 29 octombrie 2010 după-masa, în 
acest fiind invitaţi şi părinţii noştri. Costumaţi în vrăjitoare, fantome, piraţi, prinţese, copiii au 
prezentat  un program artistic  cuprinzând poezii  şi  cântecele.  Apoi  s-au desfăşurat  mai multe 
concursuri în care au fost implicaţi şi părinţii, iar câştigătorii au primit diplome. Sărbătoarea s-a 
încheuat cu un party halloween cu dulciuri, fursecuri şi sucuri.

                                                

        
Sărbătoarea  de  halloween  a continuat şi  la Hipermarketul Auchan, 

în  dat  de  31  octombrie  2010,  la invitaţia Clubului de joacă pentru copii 
Maxi Joy, care au organizat concursul între grădiniţe numit Carnavalul Toamnei. Grupa noastră 
a prezentat poezii şi cântece de toamnă iar în limba engleză poezii şi cântece de halloween. La 
concursul de desene am obţinut un premiu special (Şoş Anemona) şi locul III (Maşca Andrei). 



      ,,PACEA  MEA  DIN VIS”,,PACEA  MEA  DIN VIS”

      Toţi copiii pământului 
     Toţi copiii au dreptul la soare
     La un zâmbet, un cântec, o floare
     Toţi copiii pământului
     Să se bucure de-o mângâiere
     De felia de pâine cu miere
     Toţi copiii pământului.

            În cadrul parteneriatului educaţional, dintre Grădiniţa cu P.P. ,,Dumbrava Minunată” şi 
Palatul Copiilor, grupa Mămăruţelor a fost participant direct la proiectul „Pacea şi nonviolenţa 
pentru toţi copiii lumii”.
        Copiii noştri au participat la un şir de activităţi  interesante conduse de domnii Chincişan 
Ana şi Datcu Ovidiu maiştrii- instructori  la Palatul Copiilor, culminând cu un program cultural-
artistic sub genericul ,,Pacea mea din vis”, desfăşurat la sala mică a Palatului Culturii în data de 
17 noiemrie 2010.
      D-nele educatoare Guţă Ana, Rusu Aura, Costea Ioana şi teacher Gliga Anamaria, părinţii,  
copiii au invocat ,,pace de vis” pentru toţi copiii planetei.
       Evenimentul a fost transmis la postul local de radio, emisiunea pentru copii.

              

     



NAŞTEREA DOMNULUI ISUS HRISTOSNAŞTEREA DOMNULUI ISUS HRISTOS

                    În atmosfera minunată de sărbătoare, în lumina făcliilor aprinse în bradul împodobit, 
a venit mult aşteptatul Moş Crăciun, încărcat cu jucării. Copiii costumaţi în fulgi de zăpadă, l-au 
încântat pe Moş Crăciun cu poezii, cântecele şi jocuri muzicale de iarnă, într-o frumoasă serbare 
în data de 21 decembrie 2010.

                                                
Vine, vine la fereastra mea 

Vine, vine pe aripi de nea
Într-o săniuţă de cristal
Iarna vine iar,
Cu o periuţă de argint
Se apucă iar de văruit

Şi albeşte căciuliţa mea,
Că aşa vrea ea.

 



                    Iubite Moş Crăciun, 
           Noi îţi dorim drum bun
           La anul de-i veni,
           Mai mari ne vei găsi.

  


