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ARGUMENT 

MOTO: 

,,Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu  

 Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai , copilul meu,  

   Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun:  

  Să fii mereu cuminte , ascultător şi bun!    

Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş, 

                               Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş, 

                               Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii, 

             Ca să ciocniţi şi voi,  precum ciocneau strămoşii .’’ 

              Anotimpul Primăvara aduce cu ea una dintre cele mai frumoase sărbători: 

,,Paştele,,. Ştim că sărbătorile sunt un prilej de bucurie pentru toţi dintre noi. La fel şi 

copiii aşteaptă cu drag venirea vreunei sărbători, mai ales că aceste sărbă tori sunt 

pline de cadouri. Dar sărbătorile nu înseamnă doar cadouri, ci înseamnă bucurie, 



bunătate, inimi curate. Pin derularea acestui proiect dorim să-i conştienti zăm pe copii care este 

semnificaţia Paştelui, să stimulăm curiozitatea, interesul lor pentru a cunoaşte tradiţiile şi 

obiceiurile de Paşte şi să încercăm să cultivăm un comportament moral-religios.                                             

             Implicarea copiilor în desfăşurarea acestui proiect va conduce la conştien tizarea faptului 

ca tradiţiile trebuie păstrate si transmise mai departe. 

EVENIMENT DE DESCHIDERE 

       In timpul derularii proiectului tematic  ,,DARURILE PRIMAVERII’’ am citit      impreuna  

cu copiii imagini reprezentând aspecte caracteristice anotimpului Primăvara.  Deoarece se 

apropia  vacanta de Paste si copiii nu pareau  interesaţi de acest subiect , printre acestea am 

strecurat o felicitare care avea  o imagine cu un iepuraş ce avea un  cos cu oua incondeiate. 

Aceasta a atras atentia copiilor, incitandu-i la realizarea unor astfel de ouă şi                                                                                                                                                          

la utilizarea lor in infrumusetarea mediului ambiental.  Ca urmare a dorintei exprimate, am 

discutat cu ei despre sarbatoarea care se apropie si impreuna am stabilit ce stiu si ce ar dori ei sa 

afle despre aceasta sarbatoare. 

Lista de probleme 

                       Ce ştiu copiii?  
 
Se apropie PASTELE. 

Ce nu ştiu şi doresc să afle?  
 
Cine a fost Iisus Hristos?  

De Pasti se trimit felicitari.  Ce semnifică sărbătoarea Paştelui?  

Famiile se pregatesc pentru aceasta 
sarbatoare (fac curatenie,mancare) 

De ce a fost Iisus crucificat?  

De Pasti copiii cuminti primesc de la 
iepuras cadouri si oua de ciocolata.  

Despre pătimirile lui Iisus, moartea si 
invierea acestuia.  

Merg la biserica si se impartasesc De ce se trece pe sub Sfântul Aer?  

Cateva obiceiuri  de Pasti (vopsitul 
oualor, ciocnirea  oualor,sacrificarea 
mieilor)  

De ce se vopsesc ouăle în roşu si de 
ce se mananca carne de miel?  

 Care este salutul specific sarbatorii?  

 



Scrisoare de INTENŢIE 

  STIMATI PARINTI,  

             La poarta sufletelor noastre de creştini bat clopotele sfintei sărbători ce se apropie – 

Paştele. Calitatea de învatator m-a îndemnat  să aprind în mintea copiilor dumneavoastră scânteia 

care să declanşeze dorinţa lor de a cunoaşte fapte, evenimente, obiceiuri şi tradiţii legate de 

această sfântă sărbătoare –         În vierea Domnului Iisus Hristos.  Drept urmare, în săptămânile 

ce urmează vom desfăşura  proiectul ,,SPIRITUL SARBĂTORILOR LA ROMÂNI” cu 

subtemele: ,,IN ASTEPTAREA IEPURASULUI’’ si ,,HRISTOS A  INVIAT!’’                                 

Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai interesante si cu totii sa ne bucuram de :                                            

Sarbatoarea primaverii                                       

                                                   Sarbatoarea Invierii, 

                                                   Sarbatoarea luminilor,  

                                                   Bucuria creștinilor.. 

vă rugăm să ne ajutaţi (sub forma de împrumut) cu orice fel de materiale din care să putem învăţa 

lucruri noi (felicitări, reviste, cărţi, icoane, albume de artă, ouă încondeiate, CD-uri cu cântări 

religioase, imagini video din biserică sau de la Sfântul Mormânt şi alte materiale de care 

dispuneţi.  

                   Va  multumim,  

Elevii clasei pregătitoare şi doamna învăţătoare 

Descrierea proiectului 

Grupul tinta: 21 elevi -clasa pregatitoare 

     Discipline / arii curriculare:  

 Matematică și explorarea mediului /Matematica si Stiinte ale naturii 

 Arte vizuale/lucru manual / Arte si Tehnologii 

 Muzică și mișcare/ Arte si Tehnologii 

 Comunicare în limba română/ Limba si comunicare 

 Dezvoltare personal/ Consiliere si orientare 

 Educație pentru societate / Om si societate 
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SCHEMĂ  ORIENTATIVĂ   PENTRU  ACTIVITĂŢI: 

SAPTAMANA  I : ,, NE PREGATIM  DE  PASTE’’ 

CLR: Convorbire cu suport ilustrativ:,,Cum ne pregătim de Pasti’’; ,, Paştele în sat, de Elena 

Farago,,-memorizare; ,,Scrisoare  către iepuraş,, -exercitii grafice                                                                                                                                                                                                            

MEM: ,,De Paste’’-Primavara-obiceiuri pascale; scaderea cu 1-2 elemente; ,,Câte ouă sunt în 

coşul iepuraşului’’-rezolvare de probleme ; ,,Ce ne aduce iepuraşul?’’-joc didactic -

grupare,numărare ;                                                                                                                        

MM : ,,Blândul păstor’’ –audiţie;  ,,A venit un iepuraş’’-joc muzical  

AV/LM: ,,Puişori în ouă,,(mototolire,lipire); ,,Dar pentru prietenul meu ’’; ,,Încondeiem ouă,,-

pictură 

DP: ,,Ce ai face daca ai fi in situatia...?’’-participare la dialoguri avand ca subiect persoanele cu 

nevoi speciale;  

EPS:,,Legenda oualor rosii’’; ,,Si eu pot’’-joc de rol. 

SAPTAMANA   II  : ,,HRISTOS A INVIAT!’’   

         
CLR:  Povestire ,,Iepurasul Ţupa-Ţup’’; ,,Surprizele iepuraşului’’-joc didactic; Exercitii de 

sesizare a pozitiei sunetului Ţ in pronuntia unui cuvant; 

MEM: ,, Traditii de paste’’-denumirea unor obiceiuri pascale,,Coşul cu ouă incondeiate 

’’(numărare, rezolvare de probleme); ,Compunere de probleme pe baza unor desene’’;  ,,Ştii să 

faci întregul? ’’-joc didactic 

MM : ,,Cântec: ,,Hristos a înviat!’’; ,,Stiu sa cant frumos!’’-cantare vocala 

AV/LM: ,,Modelăm coşuleţ cu ouă roşii’’; ,,Din viaşa lui Iisus’’pictură de icoane; ,,Ştergarul 

pentru masa festivă ’’-rolul decorativ al liniei 

DP: ,,Clipe de fericire’’;-identificarea emotiilor de baza 

EPS:,,Asa da! Asa nu!’’ ;-lecturi dupa imagini 

SCRISOARE DE MULTUMIRE 
Dragi pArinTi, vA mulTumim pentru tot sprijinul acordat în derularea 

acestui proiect, din care, noi copiii, am învATat foarte multe lucruri 

interesante Si vA invitAm sA vizionaTi expoziTia cu lucrArile realizate 

în  toatA aceastA perioadA. 

VA aSteptăm cu drag! 

Elevii Clasei pregatitoare Si doamna invatatoarE 



 


