
PROIECT  DE ACTIVITATE NONFORMALĂ 

Denumirea proiectului –„Mărțișorul  creativ” 

Propunător – prof. Maria Ilișanu 

Tipul activității-Tradiție, creativitate și experiență 

Scopul activității-valorificarea/ îmbunătățirea abilităților de comunicare 

și socializare în abordarea integrată a temei propuse. 

Argument-acest tip de activitate este conceput pentru a valorifica 

experiențele elevilor atât școlare cât și extrașcolare, într-o manieră 

antrenantă, creativă. Astfel, elevii își pot îmbunătăți competențele de 

comunicare, interpersonale, deprinderile practice folosind propria 

experiență acumulată până în prezent. 

Obiective operaționale: 

O1-să mimeze/ dramatizeze, după o temă dată, utilizând marionetele și mișcarea 

scenică; 

O2-să rezolve /creeze o problemă matematică în acord cu  tematica zilei; 

O3-să identifice  subiectul/predicatul unei propoziții din textul legendei audiate; 

O3-să formuleze întrebări potrivit  tematicii  pentru un coleg/ un cadru didactic 

ales la întâmplare; 

O4- să  creeze prezentări digitale istorice /geografice, utilizând aplicațiile  digitale 

world cloud și chatter pix; 

O5-să solfegieze/interpreteze/danseze cântece specifice vârstei și tradiției; 

O6- să argumenteze pro/contra activitatea la care au participat; 

 

Grupul țintă: 



- Elevii clasei a IV-a, Școala Gimnazială„ Nicolae Ciubotaru” Vulturești, Vaslui 

Locul de desfășurare 

Școala gimnazială„ Nicolae Ciubotaru” Vulturești-Vaslui 

Scurtă descriere:  

 Ideea esențială a activității constă în reliefarea tradiției mărțișorului  cu accent pe 

valorificarea experiențelor școlarilor într-o manieră creativă.  Acrostihul cuvântului 

MĂRȚIȘOR  conține provocări antrenante care se vor finaliza printr-un dans 

popular moldovenesc. Elevii vor avea de rezolvat sarcini școlare în acord cu 

tematica propusă, individual și pe echipe. Strategia didactică este constituită din 

metode, tehnici și procedee optimizante. 

.Evaluarea se va face  verbal și simbolistic cu mărțișoare. 

Strategia didactică: 

Metode: conversația, jocul de rol, mimă, exercițiul, problematizarea, RAI. 

Mijloace didactice:flip-chart, vioară, orgă-jucărie, telefon, umbrelă, suport 

muzical; 

Materiale didactice: mărțișoare, fișe de lucru,  marionete, post-it albastru /roz 

Forme de organizare:  individuală/ pe echipe 

 

Rezultate așteptate: 

• Implicarea activă și directă a elevilor. 

• Valorificarea experiențelor și dezvoltarea acestora. 

• Responsabilizarea elevului la nivelul grupului. 

 

 

 

 

 



Evaluare: 

Aprecierea verbală  a  capacității de a  formula răspunsuri corecte, rezultate 

corecte, de a avea opinii originale, de a se manifesta expresiv, creativ. 

 Aprecierea  scrisă a  propriilor sentimente pe parcursul activității de către elevi. 

 

Activități propuse: 

 

I. Introducere în activitate: 5min. 

Elevii sunt introduși în atmosfera activității  de o linie melodică despre care își vor 

spune părerea. 

II. Captarea  atenției: 5 min. 

Se va prezenta un scurt  istoric despre mărțișor deosebit de important  pentru 

derularea activității propriu – zise (anexa 1) 

III. Anunțarea temei și a obiectivelor: 

Se prezintă elevilor în manieră ludică tema activității, descoperind fila de pe flip-

chart și prezint succint obiectivele,  astfel încât elevii să afle cum se va derula 

activitatea și așteptările pe care le am de la ei. 

IV. Desfășurarea activității: 20 min.(3min. lucru  individual pentru 

fiecare sarcină  de pe acrostih) 

Acrostihul  cuvântului MĂRȚIȘOR cuprinde 8 sarcini diverse(anexa 2). Fiecare 

sarcină se rezolvă individual și elevul primește drept recompensă un mărțișor 

confecționat  de ei. 

V. Obținerea performanței: 10 min.(5 min, sarcina+ 5 min. prezentarea) 

Se va derula jocul umbrelei pe echipe(anexa 3). 

VI. Feedbackul activității: 5 min. 



Sub tehnica „Eu și textul” fiecare elev va primi un post-it, pentru 

băieți(albastru) și fete( roz) pe care vor scrie  o argumentare despre cum s-au 

simțit la activitate, ce le-a plăcut cel mai mult. Apoi fiecare iși va  prezenta 

opinia. Acest exercițiu se va realiza și de către(posibila) audiență. 

 

VII. Încheierea activității: 5 min. 

Se va realiza sarcina corespunzătoare ultimei litere  a acrostihului, respectiv un 

dans popular moldovenesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1. 

Fond aperceptiv despre mărțișor 

 

 MĂRŢIŞORUL este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletitdintr-un fir 

albșiunulroșu, care apareîntradițiaromânilorși a unorpopulațiiînvecinate. Femeileșifetele, 

darînzonaMoldoveișibăieții,  primescmărțișoareși le 

poartăînprimeledouăsăptămânisaupedurataîntregiilunimartie, casemn al sosiriiprimăverii. 

Împreună cu mărțișorul se oferăadeseașifloritimpurii de primăvară, 

ceamaireprezentativăfiindghiocelul.Este frumoscafiecaremartisorsareprezintepersoanacareia ii 

estedaruit... sauurarea care vreasa fie facuta. Uncosarpoatetransmitebunastare, 

trifoiulnorocsaughiocelulpoateexprimagingasia. 

ORIGINEA sărbătoriimărțișorului nu estecunoscută exact, dar se considerăcăea a 

apărutpevremeaImperiului Roman, cândAnulNou era sărbătoritîn prima zi a primăverii, 

înlunaluiMarte. Acesta nu era numaizeulrăzboiului, ci și al 

fertilitățiișivegetației.Aceastădualitateesteremarcatăînculorilemărțișorului, albulînsemnând pace, 

iarroșu — război. AnulNou a fostsărbătoritpe 1 martiepână la începutulsecolului al XVIII-lea. 

Pevremeadacilor, micileamulete de primăvară nu eraumărţişoare, caastăzi, ci 

pietricelealbeşiroşii.La originilemartisorului a stat o moneda de aursau de argint, dupaaltesurse, 

la care se atasa o sfoarafacuta din doua fire rasucite, unarosiesialta alba ( saualbsinegru), 

cesemnificauluptavietiiasupramortii, a sanatatiiimpotrivaboliisi care era purtata in general de 

persoanelesensibile (copiisifeteletinere). Exista credinta, conform careia, 

aceastaamuletaaduceanorocsifericire. 

Existămaimultelegende legate de 

aparițiaacesteifrumoasetradiții.Unadintreacestelegendespunecă o femeiebătrînă, care se 

numeaDochia, avea o fiicăvitregăpe care o chinuia cu muncigrele.Într-o zi de iarnă, Dochia i-a 

datfetei o hainăneagrăşi i-a cerutsă o spele la râupânădevinealbăcazăpada. S-a chinuitdegeaba 

fata şi a cuprins-o disperarea, căci, cu câtspălamai tare, haina se înnegrea.Atunciaapărut un 

bărbat care se numea Mărţişorşi i-a dăruitfetei o floarefermecată, roşieşialbă, care a făcut o 

minuneşihainaceaneagră s-a făcutalbăcaneaua. Se spunecă, de ciudă, baba a plecatînlume, iarpe 

drum şi-aaruncatfurioasăcojoacele... Mărţişorul, casărbătoarepopularăromânească, 

celebreazăvenireaprimăverii.Înceamai mare parte a ţării se oferăpersoanelorapropiatemărţişoare, 

camicisemne de preţuireşidragoste . 

ÎN PREZENT mărțișorulestepurtatîntreagalunămartie, după care esteprins de 

ramurileunuipomfructifer. Se credecăaceastavaaducebelșugîncaseleoamenilor. Se 



zicecădacăcinevaîșipune o dorințăîntimpceatârnămărțișorul de pom, aceasta se 

vaîmplininumaidecât. La începutulluiaprilie, într-o mare parte a satelorRomânieișiMoldovei, 

pomiisuntîmpodobiți de mărțișoare. 

Înunelejudețe ale României, mărțișorulestepurtatdoarprimeledouăsăptămâni. 

Înlocalitățiletransilvănenemărțișoarelesuntatârnate de uși, ferestre, de 

coarneleanimalelordomestice, întrucât se considerăcăastfel se pot 

speriaduhurilerele.ÎnjudețulBihor de credecădacăoamenii se spală cu apa de ploaiecăzutăpe 1 

martie, vordevenimaifrumoșișimaisănătoși. În Banatfetele se spală cu zăpadăpentrucasă fie 

iubite. ÎnDobrogeamărțișoarelesuntpurtatepână la sosireacocorilor, 

apoiaruncateînaerpentrucafericireasă fie mare șiînaripată. ÎnzonaMoldoveipe 1 martie se 

oferămărțișoarebăieților de către fete, aceștiaoferind la rândullorfetelormărțișoare de 8 martie (o 

micădiferențăfață de restulțării). 

 Astăzi,  a 10-azi de primăvară, esteprilej de bucuriepentrueleviiclasei a IV-a de la 

ȘcoalaGimnazială  „NicolaeCiubotaru” Vulturești, 

deoareceputemîmpărtășibucuriamărțișorului cu cadreledidacticeprezente la 

activitateanoastrănumită MĂRȚIȘORUL CREATIV , lecțiedesfășuratăîncadrulCercului 

pedagogic pezonaNegrești. 

 

Sursa: 

http://www.public.asu.edu/~orlich/consulate/images/ISTORIA%20MARTISORU

LUI.pdf 

http://traditii.ro/martisor.php?nr_articol=32 

 

                                                  Prof. Maria Ilișanu 

 

 

 

 

 

 

http://www.public.asu.edu/~orlich/consulate/images/ISTORIA%20MARTISORULUI.pdf
http://www.public.asu.edu/~orlich/consulate/images/ISTORIA%20MARTISORULUI.pdf
http://traditii.ro/martisor.php?nr_articol=32


 

Anexa 2 

Mimă( doi elevi mimează  un dialog  pe un subiect preferat). 

Argumentează proverbul( va fi scris pe tablă un proverb potrivit temei). 

O vorbă bună e ca o zi de primăvară. 

Recunoaște  melodia( se va recunoaște un cântec studiat, se va interpreta în cor cu 

acompaniament la vioară și percuție corporală). 

Țintește colegul dorit( cu metoda   întreabă-aruncă-răspunde se va formula o 

întrebare pe tema zilei de către un elev, iar cel ales va răspunde). 

Inventează o rimă pentru cuvântul mărțișor. 

Șesimea  sumei vecinilor numărului  57 este.... 

Orga  de vei avea un solfegiu ne poți prezenta(  doi elevi pot interpreta un cântec 

studiat pe orga –jucărie). 

Roată, roată! Ai ghicit! Hora e ...pentru sfârșit! 

 

 

Anexa 3 

Mărțișorul literar:  Dramatizare cu marionete un dialog  imaginar dintre iarnă și 

primăvara.  

Mărțișorul matematic: Creează și rezolvă o problemă utilizând termenii: dublul, 

predecesor, sumă, treime, împătrit. 

Mărțișorul istorie: Crează un cvintet despre Ștefan cel Mare pe aplicația World 

cloud. 

Mărțisorul geografic:  Dă voce Deltei  Dunării pe aplicația Chatter pix. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


