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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 

 

Prof. Vasile Claudia 

Grădiniţa Albă ca Zăpada și Piticii, București, sector 4 

 

 Paştele sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de 

peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 

întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 

Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu 

sărbătorile de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea 

de Rusalii. În legătură cu originea cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi 

diferite interpretări. Prima se referă la sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua 

denumire provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea 

legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

 Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, 

în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se 

degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot 

să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna 

Luminată”). 

 Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele 

Florilor sau Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea 

Floriilor păstreză remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de 

Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile 

de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, 

coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub 

streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg 

diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti 

(zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, 

dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele 

celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se rătăcească pe cale). 

În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare 

şi motive ornamentale.   

 Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, închistririi 

(împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare ca simbol 

care ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor virtuţi 

speciale, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca 

simbol, se explică prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi 

chiar a întregului univers. 

 Vituţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 
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momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu 

atribute miraculoase nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de 

începutul anului nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, 

înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplinii.  

 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, 

Adevărat a înviat!”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

7 
 

Obiceiuri și tradiții de Paște în Moldova, Transilvania și Muntenia. Superstiții 

străvechi 

 

Prof. Cazanoi Laura 

Grădinița Albă ca Zăpada și Piticii, București, sector 4 

 

 Indiferent de zona, obiceiurile de Paste sunt multiple si sunt respectate an de an de catre 

persoanele care petrec această sărbatoare acolo. De-a lungul timpului, vopsirea oualor, drobul si 

mielul au devenit reprezentative pentru masa de Paste a fiecărui român. Insă, in functie de zonele 

tarii, sărbatoarea Pastelui are obiceiuri si traditii specifice, aceasta fiind o sarbatoare foarte respectata 

de catre români.  

Moldova este plină de tradiţii şi superstiţii în preajma sărbătorilor pascale 

 În Moldova este o tradiţie sfântă, ca după slujba de la biserică, preotul să treacă pe la fiecare 

mormânt să citească o rugăciune alături de familia celor adormiţi. Bucatele tradiţionale pregătite şi 

aduse de gospodine sunt sfinţite şi date de pomană pentru sufletul celor plecaţi pe lumea de dincolo. 

Aceasta este un obicei prin care sătenii îşi amintesc de cei dragi care au plecat de lângă ei, 

pomenindu-i. 

 Odată cu această tradiţie, a doua zi de Paşte este un bun prilej pentru cei care au plecat din 

acest sat, să se reîntoarcă la origini, să se întâlnescă cu prietenii din copilărie şi să depene amintiri. 

 După un post de şapte săptămâni, gospodinele încep încă din Joia Mare din Săptâmâna 

Patimilor să pregătească cele mai bune bucate de Paşte. Țăranii încetează munca la câmp şi se retarg 

spre case pentru a face curăţenia de Paşte. 

 În Moldova, este o tradiţie păstrată încă din bătrâni, ca în joia seacă să se vopsească ouăle 

pentru că se spune că se păstrează mai bine. Tot în această zi se coc cozonacii şi pasca. 

Următoarea zi, în vinerea mare, gospodinele ţin post negru, nu se coace pentru că este considerat un 

păcat. Seara, după ce aproapae totul este gata, copii mari şi mici, femei şi bărbaţi, se îmbracă de 

sărbătoare, iau câteva flori din grădină şi pornesc spre biserică. Acolo se trece pe sub Sfânta Masă de 

3 ori, apoi se cântă Prohodul. După Prohod, preotul împreună cu tot alaiul de enoriaşi ies afară să 

înconjoare biserica în frunte fiind un barbat mai voinic din sat care poartă în spate crucea pe care este 

întruchiapat Iisus Hristos. 

 Sărbătoarea Paștelui își are tradițiile și obiceiurile specifice în Transilvania datorită 

confluențelor orientale și occidentale 

 În Miercurea, Joia și în Vinerea Mare, femeile pregătesc pasca, mielul și ouăle, a căror 

încondeiere se distinge în această zonă printr-o varietate mare de modele și culori. 

În ziua de sâmbătă, băieții împodobesc brazii cu panglici colorate, iar seara, tinerii se strecoară în 

curțile fetelor nemăritate și le agață brazii la poartă. La masa de Paște ouăle roșii se ciocnesc după un 

anumit ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocnește de capul oului ținut în mână de un 

membru al familiei, în timp ce spune: “Hristos a Înviat !”, la care se răspunde cu: „Adevărat a 

Înviat!” 

 În prima zi de Paște în unele sate transilvănene toți membrii se spală de dimineață pe față cu 

apa în care a fost pus un ou roșu, un ban de argint și o crenguță cu busuioc.În unele zone din 

Transilvania există credința că îți va merge bine tot anul dacă prima persoană care intra în casă va fi 

un bărbat. Prânzul din prima zi de Paște este un prilej de reunire a familiei, iar de pe masa nu pot 

https://www.gandul.ro/diverse/retete-secretele-celui-mai-bun-drob-de-miel-pentru-paste-reteta-pentru-incepatori-19423500
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lipsi: ouăle roșii, ceapa verde, cașul de oaie, salata, ridichi, drobul și friptura de miel. În a doua zi de 

Paște, fetele tinere și femeile sunt stropite cu parfum de către feciori și bărbați îmbrăcați în haine 

tradiționale. Fetele, la rândul lor, oferă baieților de băut, ouă roșii și prăjitură. 

 Sărbătoarea de Paşte este plină de tradiţii şi obiceiuri interesante în Oltenia și Muntenia 

În Muntenia și Oltenia, potrivit tradiției de secole, oltencele nu au voie să doarmă deloc în Joia Mare, 

deoarece vor avea probleme cu somnul tot anul. De asemenea, dacă spală haine sau gătesc tot felul 

de preparate grele pentru masa de Paște, acestea pot fi blestemate de Joimărița, un personaj mitic 

care sperie Paștele. 

 În mai multe localități din Muntenia și Oltenia, credincioșii își amintesc de cei decedați și se 

spune că în această zi, sufletele morților se întorc la casele lor, fapt pentru care seara se aprind 

lumânările. 

 În ziua de Paște, după ce au venit de la biserică, muntenii și oltenii de la sate nu intră în casă 

până nu culeg iarbă proaspătă și deasă din grădină, pe care o pun în fața casei pe terasă sau pe scări. 

 

 

https://www.gandul.ro/diverse/retete-secretele-celui-mai-bun-drob-de-miel-pentru-paste-reteta-pentru-incepatori-19423500
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Educaţia religioasă 

                                                                                                            Prof. Moraru Mirela Elena                                                           

                                                                          Școala Gimnaziala nr.40 »Aurel Vlaicu »,Constanţa 

 

Educaţia este una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane şi se realizează în 

perspectiva unui ideal de personalitate umană, acordat la repere culturale şi istorice bine determinate. 

Educaţia este absolut necesară omului, existând în acesta dorinţa, înclinaţia, dar şi capacitatea de a 

răspândi zestrea înţelepciunii şi învăţăturii sale, de a se perpetua spiritualiceşte, dincolo de timpul şi 

spaţiul ce i-au fost hărăzite. Prin educaţie, omenirea durează şi dăinuie. Din această perspectivă, o 

cultură importantă trebuie să dispună şi de un învăţământ pe măsură. Prin el, îşi construieşte 

elementele dăinuirii sale şi acest lucru se întâmplă dacă ţinem cont de cele două mari scopuri ale 

educaţiei: primul este “să dăm copilului cunoştinţe generale de care , bineînţeles, va avea nevoie să 

se servească : aceasta este instrucţia, celălalt e să pregătim în copilul de azi pe omul de mâine şi 

aceasta este educaţia.” 

 Educaţia religioasă propune valori constante, revelate, care, odată interiorizate, au şi rolul de 

a unifica toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Ea este importantă pentru copii atât ca 

sentiment, cât şi ca logică de explicare a lumii. Disciplina religie le oferă copiilor perspectiva 

comuniunii veşnice cu Dumnezeu şi cu semenii, mai ales că aceştia nu pot înţelege complet un 

fenomen fără finalitate. Ea le propune modele vii de bunătate şi sfinţenie, necesare în viaţa personală 

şi comunitară. 

De asemenea, educaţia religioasă transmite copiilor moralitatea şi echilibrul în faţa violenţei 

şi imoralităţii promovate obsesiv de mijloacele moderne de comunicare. 

Educaţia religioasă este preocupată să-l ajute pe om să se împlinească şi are drept obiectiv 

cultivarea şi dezvoltarea religiozităţii. Esenţa religiei constă în fenomenul de credinţă. Educaţia 

religioasă produce şi dezvoltă sentimentul superior de legătură între om şi ceva mai presus de 

omenire, sentimentul de legătură cu ceva veşnic. O definiţie demnă de reţinut a educaţiei religioase o 

face părintele profesor D. Călugăr, conform căruia, ”educaţia religioasă este o acţiune specific 

umană, care se desfăşoară conştient de către un educator, conform unui plan şi unei metode bine 

precizate.” 

Educaţia religioasă se poate realiza direct, prin instrucţie, prin însuşirea teoretică a 

fenomenologiei religioase, a adevărurilor de credinţă cuprinse în marile scrieri sau canoane, dar şi 

indirect, prin modelare, prin educarea caracterului şi a voinţei, prin formarea personalităţii religioase. 

În mai toate încercările de teoretizare a educaţiei religioase se insistă asupra dimensiunii practice, a 

necesităţii convertirii faptelor de conştiinţă în fapte de conduită, în activităţi concrete, în virtuţi 

exemplare. 

Finalităţile educaţiei religioase sunt: însuşirea de cunoştinţe, formarea conştiinţei 

religiozităţii, formarea unor atitudini spirituale. 

Educaţia creştină are drept început si sfârşit dragostea de om şi de Dumnezeu, în vederea 

fericirii omului pe pământ şi în ceruri. Prin realizarea ei pe pământ, această educaţie urmăreşte să 

câştige împărăţia cerurilor. Educaţia nou - testamentară o depăşeşte pe cea vetero - testamentară prin 

faptul că postulează dragostea faţă de oameni, inclusiv faţă de duşmani, bunătatea, sfinţenia, 

dreptatea, egalitatea, smerenia. 

 Educaţia religioasă presupune, deci, toleranţă şi respect faţă de valorile oricărei religii, 

toleranţă care înseamnă acceptare, atitudine îngăduitoare, indulgenţă.  
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În concluzie, consider că educaţia religioasă este importantă pentru oameni în general, pentru 

copii în special, dar trebuie completată şi cu activităţi care permit o mai bună cunoaştere a elevilor, o 

mai mare apropiere de ei şi cel mai bun cadru care permite acest lucru este Biserica. Pentru a fi buni, 

pentru a se iubi şi a se respecta unii pe alţii, oamenii au nevoie de religie.  
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EFECTELE PSIHOLOGICE ALE BULLYING-ULUI ASUPRA COPIILOR 

 

                                                                                       Nișulescu Ramona Laura 

C.S.E.I.”C-tin Pufan” Drobeta Turnu-Severin 

 
 

Bullying-ul este afirmarea puterii prin agresivitate, existând sub diverse forme care se schimbă odată 

cu vârsta: hărțuire sexuală, atacuri, violență domestică, abuz asupra copiilor, hărțuire la locul de muncă. 

După spusele lui Nansel și colab. (2001), hărțuirea este un act afizic (lovirea și lovirea cu piciorul), 

atac verbal (strigări și amenințări), manipulare psihologică (zvonuri și excludere). Olweus (1993, pag. 9), 

afirmă că bullying-ul înseamnă că ”un copil este agresat sau victimizat atunci când este expus în mod 

repetat și de-a lungul timpului la acțiuni negative din partea unuia sau mai multor alți elevi”. 

Bullying-ul este despre putere. Copiii se angajează în comportamente de agresiune pentru că obțin 

ceva din asta. Poate fi vorba de un sentiment de acceptare din partea propriului grup de prieteni/colegi sau 

un sentiment de dominare asupra bunăstării altuia. Poate fi definit ca orice gest, act scris, verbal sau fizic 

sau orice comunicare electronică, fie că este vorba de un singur incident sau o serie de incidente. . Mulți 

adulți înțeleg cu greu cât de mult pot suferi copiii. Ei nu reușesc să realizeze că consecințele agresiunii sunt 

semnificative și pot avea un impact de durată. Această lipsă de înțelegere este adesea numită ”decalaj de 

empatie”. Eforturile de a milita în numele victimelor nu vor fi eficiente decât dacă oamenii înțeleg cu 

adevărat cât de dureros și traumatizant poate fi fenomenul de bullying. Copiii care sunt vizați în mod 

regulat de bătăuși suferă adesea atât din punct de vedere emoțional, cât și social. Nu numai că le este greu să-

și facă prieteni, dar se luptă să mențină prietenii sănătoase. O parte din această luptă este direct legată de 

stima de sine scăzută. Lipsa stimei de sine este un rezultat direct al lucrurilor răutăcioase și dureroase pe 

care spun alți copii despre ei. Când copiii sunt numiți continuu ”grași” sau ”perdanți”, ei încep să creadă că 

aceste lucruri sunt adevărate. Victimele agresiunii tind, de asemenea, să experimenteze o gamă largă de 

emoții. Se pot simte furioși, amărâți, vulnerabili, neputincioși, frustrați, singuri. Pot să se gândească chiar la 

sinucidere. 

Părinții și personalul școlii pot aborda imediat comportamentul de agresiune atunci când apare și pot 

reduce consolidarea socială și emoțională care ar putea ajuta la menținerea comportamentului. Discuția cu 

copiii care s-au implicat în comportamentul de agresiune este un pas, urmând ca apoi să se identifice 

consecințele adecvate și logice. Atunci când copiii primesc un avertisment verbal sau o mustrare, rareori 

descurajează alte agresiuni. 

Dacă nu are loc nicio intervenție, în cele din urmă, copiii pot dezvolta fenomenul cunoscut sub 

numele de ”neputință învățată” care înseamnă că țintele agresiunii cred că nu pot face nimic pentru a 

schimba situația, drept urmare, nici nu mai încearcă. Pe măsură ce copiii agresați devin adulți, aceștia continuă 

să se lupte cu respectul de sine, să aibă dificultăți în dezvoltarea relațiilor și să evite interacțiunile sociale, 

drept urmare, le este greu să aibă încredere în oameni, ceea ce le poate afecta relațiile personale și relațiile 

de muncă. 

Efectele psihologice ale agresiunii includ stări de anxietate, depresie, stimă de sine scăzută, 

comportament auto-agresiv, consum de alcool și abuz de substanțe, agresivitate și implicare în acte de 

violență și criminalitate, pot fi abuzivi în relațiile lor romantice sau cu proprii copii când devin adulți. 

Hărțuirea poate duce la probleme de sănătate mintală pentru orice copil, iar cei care deja prezintă dificultăți 

de natură fizică, psihică sau organică, au mai multe șanse să fie hărțuiți și să experimenteze efectele sale 

negative. 

Efectele fizice ale bullying-ului pot fi evidente și imediate, cum ar fi rănirea în urma unui atac fizic. 

Cu toate acestea, stresul și trauma de a fi hărțuit pot duce, de asemenea, la probleme fizice în timp. Un copil 

care este hărțuit poate dezvolta tulburări de somn, dureri de stomac, dureri de cap, amețeli, palpitații ale 

inimii, boli cronice și somatizare. A fi hărțuit crește nivelul de cortizol – hormon de stres – în corp, care se 

întâmpă de obicei după un eveniment stresant. Se știe că activitatea și funcționarea creierului pot fi afectate 

de agresiune, ceea ce pot ajuta la explicarea comportamentului copiii care au fost hărțuiți. 

În ceea ce privește efectele academice, s-a dovedit că bullying-ul poate avea impact negativ asupra 

performanțelor școlare, sunt predispuși să abandoneze școala. 

Se spune că școala este locul unde copilul este în siguranță, în ciuda acestor afirmații, violența din 
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școli poate avea un impact semnificativ asupra copiilor, afectând funcționarea psihică, rezultatele școlare, 

socializarea etc.  

Fenomenul de bullying ne provoacă să aducem în discuție faptul că violența nu doar violența în 

școală, ci despre violență, per ansamblu. Putem avea în vedere că un copil poate lua contact cu agresiunea 

în cadrul familiei, lărgindu-se apucăturile agresive și asupra altor persoane din afara mediul familial. 

Pentru prevenirea unui astfel de comportament agresiv, este important să clarificăm și să înțelegem 

termenul de agresiune, să descoperim cauzele care stau la baza agresiuni, dar și să elaborăm strategii de 

combatere și prevenire. Un rol esențial în prevenirea și combaterea fenomenului de bullying aparține 

familiei, în cadrul acesteia se stabilește un mediul afectiv necesar unei dezvoltări normale a copilului, 

urmând școala care este mediu în care copilul își desfășoară activitatea, printr-un sistem educativ sistematic 

și structurat. Comportamentele agresive ale unui copil pot fi mai ușor identificate, copilul fiind supus unor 

reguli caracteristice mediului educațional. 

Influențele familiei asupra agresiunii au fost explorate prin corelarea evaluărilor că un copil este un 

agresor sau este implicat frecvent în comportamente de agresiune cu o varietate de condiții și caracteristici. 

Ce trebuie să facă profesorii când are loc fenomenul de bullying: 

Să discute cu elevii despre hărțuirea, intimidarea, subliniind că hărțuirea de orice fel nu va fi tolerată 

și va fi imediat raportat; 

Să raporteze orice incident de hărțuire, intimidare sau agresiune care apare; 

Să învețe să prevină agresivitatea în clasă și să promoveze comportamente anti-bullying (respect, 

acceptare, compasiune, empatie, responsabilitate); 

Să desfășoare activități in cadrul clasei pentru prevenirea agresiunii, dar și pentru prevenirea 

sinuciderii; 

Să asculte copiii care spun că sunt hărțuiți sau dacă vede pe cineva agresat; 

Să sprijine copiii care sunt hărțuiți, de cele mai multe ori, copiii nu raportează fenomenul de 

bullying-ul din cauza faptului că nu sunt crezuți și sprijiniți; 

Atunci când copiii știu că vor fi susținuți de personalul școlii, se vor simți mai în siguranță. 

Să ia în serios și să raporteze incidentele de agresiune care au loc atât în cadrul școlii, cât și în afara 

acesteia; 

Cyberbullying-ul (hărțuirea cibernetică) este un exemplu de agresiune care poate fi inițiat ăn afara 

școlii, dar care afectează totuși copiii de la școală. 
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INTERVENȚIA PEDAGOGICĂ ÎN CAZUL COPIILOR CU ADHD 

 

Petrescu Gabriela 

C.S.E.I.”C-tin Pufan”Drobeta Turnu-Severin 

 

În cadrul societății actuale, din ce în ce mai des, devenim obosiți, agitați, ne pierdem răbdarea 

și cumpătul, devenim impulsivi ori chiar hiperactivi sau nu ne mai putem concentra atenția asupra 

problemei respective. Aceste reacții le putem întâlni la orice persoană, fie că este adult, fie că este 

copil. 

Unii copii sunt mai activi decât alții și fiecare copil poate fi la un moment dat foarte agitat, 

poate întâmpina dificultăți în concentrarea asupra sarcinii, fiind distras de ceea ce se întâmplă în jurul 

său. Este bine știut faptul că, celor mici le este mai dificil să se concentreze sau să stea într-un loc 

timp îndelungat. De cele mai multe ori, copiii hiperactivi sunt catalogați de către persoanele din jur, 

ca fiind niște copii „răi, neastâmpărați sau obraznici”. Ceea ce, acele persoane nu știu sau nu înțeleg 

este faptul că, copiii mai activi nu sunt „răi, neastâmpărați sau obraznici” prin natura lor, iar 

comportamentul pe care îl manifestă este rezultatul unei tulburări. 

ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) este o tulburare neurobiologică, care se 

caracterizează printr-un nivel necorespunzător vârstei de dezvoltare, de neatenție (concentrare, 

distractibilitate), hiperactivitate și impulsivitate, simptome care pot să apară în orice combinație la 

școală, acasă și în alte situații sociale. Cu alte cuvinte, tulburarea de comportament ADHD se 

manifestă prin intermediul a trei mari caracteristici, precum: lipsă de atenție, hiperactivitate și 

impulsivitate. Pentru ameliorarea sau chiar stoparea acestor caracteristici, cadrele didactice, cu mult 

calm și cu multă răbdare, pot aplica anumite intervenții pedagogice, și anume:  

Exemple de intervenții pedagogice pentru a reduce lipsa de atenție. Copilul care manifestă lipsă 

de atenție este uşor distras de stimuli externi, are dificultăţi în menţinerea atenţiei la sarcinile date 

sau la joacă, nu urmează instrucţiunile (nu pentru că nu le înţelege) şi eşuează în a-şi termina temele 

la şcoală, sarcinile casnice. 

Copilul care este distras cu ușurință de stimuli externi, trebuie aşezat în prima sau în a doua bancă, 

aproape de educator/învăţător. De asemenea, copilul trebuie să stea singur în bancă sau cu un coleg 

care să îl supravegheze. Un copil care este aşezat în ultimul rând are mult mai mulţi stimuli 

perturbatori în câmpul vizual şi va avea mai multe comportamente pertubatoare. Așezarea copilului, 

care manifestă lipsă de atenție, în partea din față a grupei/clasei sau aproape de catedră este o idee 

rezonabilă. În acest mod, copilul va trebui să facă un efort deliberat ca să nu privească la alte surse 

de distracție din încăpere. În plus, profesorului îi va fi mai ușor să-i monitorizeze activitatea și să-l 

ajute să se concentreze asupra sarcinii actuale. Totodată, așezarea lângă cei mai liniștiți și mai calmi 

copii din grupă/clasă, contribuie la reducerea distracțiilor nedorite. Când profesorul îl observă pe 

copil că manifestă dificultăți de concentrare asupra unei sarcini de lucru, este necesar să-i ofere rapid 

o responsabilitate (de exemplu, să împartă niște Fișe de lucru), evitându-se astfel o izbucnire care ar 

deranja. Totodată, educatoarea/învățătoarea poate stabili unele semnale pentru gruparea copiilor, cu 

scopul captării rapide a atenției, agitând un clopoțel, ridicând mâinile, astfel încât la ridicarea mâinii 

de către educatoare/învățătoare, copiii să înceteze vorba și să se apuce de lucru. 

În cazul copiilor mai mari, o situație ideală pentru combaterea lipsei de atenție ar fi antrenarea 

pentru lucrul în cabine sau boxe separate. Însă, în aceste împrejurări, copilul trebuie supravegheat cu 

scopul de a se ocupa de tema de studiat care i-a fost stabilită și, nu de propriile interese. 

Exemple de intervenții pedagogice pentru a reduce hiperactivitatea: Copilul care manifestă 

hiperactivitate aleargă, se cațără, preferă jocurile de mișcare se foiește permanent, dă din mâini și/sau 

picioare când stă pe scaun, se deplasează prin clasă, stăpânindu-și cu greu impulsurile spre mișcare. 

Având o cantitate foarte mare de energie, copilul hiperactiv simte nevoia de afecțiune aproape tot 

timpul. El trebuie să fie responsabilizat mai mult decât ceilalți copii, în acest fel consumându-și 

energia într-un mod constructiv, această metodă contribuind și la creșterea stimei de sine. Pentru a 
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reduce mişcările copilului prin clasă, acestuia i se pot oferi două bănci aşezate în faţa clasei. 

Profesorul va trebui să îl instruiască pe copil ca, de câte ori simte nevoia să se mişte prin clasă, să se 

mute în linişte de la o bancă la alta, împreună cu toate instrumentele necesare activităţii. Acelor 

copii, care nu pot sta jos mult timp, trebuie ca profesorul să le permită să stea, din când în când, în 

picioare, lângă bancă, în timp ce lucrează și atâta timp cât se ocupă de sarcina de învățare. Copilul 

hiperactiv trebuie ajutat să învețe să-și mărească capacitatea de concentrare a atenției, iar acest luccu 

se poate realiza prin implicarea lui într-o serie de activități și jocuri care au un astfel de obiectiv. 

Un element important în ajutarea unui copil hiperactiv îl constituie exercițiile fizice, exerciții ce 

necesită multă atenție în alegerea lor. În loc de a încuraja copilul să ia parte la jocuri în echipă, la 

grădiniță sau la școală, el trebuie îndemnat la practicarea unor sporturi mai individuale. Câteva 

exemple sunt urmăoarele: judo, dans, înot, toate sub atenta supraveghere a adulților. Un sport 

deosebit de bun și de plăcut copiilor hiperactivi este înotul. Prin intermediul înotului, copii învață să 

pună în practică coordonarea dintre respirație și mișcările brațelor și picioarelor. 

 Exemple de intervenții pedagogice pentru a reduce impulsivitatea: 

Copilul care manifestă impulsivitate deseori răspunde grăbit, înainte de a se încheia întrebarea, are 

dificultăţi în a-şi aştepta rândul (de exemplu, la joacă), în mod frecvent îi întrerupe sau îi deranjează 

pe ceilalţi, intervine în conversaţia adulţilor. 

Impulsivitatea poate fi redusă prin promovarea activităților de învățare prin cooperare, fiecare 

copil luând parte pe rând la conversație. Totodată, impulsivitatea poate fi redusă și prin așezarea 

copiilor impulsivi alături de copiii care pot reprezenta modele pozitive. Este necesară atragerea 

atenţiei asupra comportamentelor inacceptabile şi redirecţionarea copiilor înspre comportamente 

acceptabile. Comunicaţi copiilor atunci când apar schimbări în ceea ce priveşte cerinţele la nivelul 

clasei, pentru a evita comportamentele inadecvate. 

Oferirea feedback-ului pentru comportamentele pozitive chiar dacă situaţia este una critică (în 

timpul sau la sfârşitul orei de curs). În aceste perioade scurte de feedback, ar trebui să faceţi cel mult 

o afirmaţie despre comportamentul problematic al copilului şi, în restul timpului, să-i oferiţi 

feedback legat de comportamentele pozitive (de exemplu, copilul: s-a străduit să rămână aşezat; a 

strigat mai puţin în sala de grupă/clasă; a participat activ la ora de curs; nu s-a certat cu nimeni). O 

supraveghere atentă a dietei, un ritm de viață constant, multă răbdare, perseverență și fermitate din 

partea părinților și a educatoarei/învățătoarei, sunt aspecte importante în interacțiunea cu un copil 

hiperactiv. Niciodată nu trebuie omisă răsplata (cât de mică) pentru o reușită. De exemplu, copilul 

poate fi răsplătit printr-un tricou nou dacă, timp de o săptămână sau două, și-a așezat lucrurile în 

ordine. Nu este o mituire ci un mijloc de a-i arăta mulțumirea și angajamentul că, veți ajuta copilul să 

depășească greutățile întâmpinate din cauza ADHD-ului. 

În concluzie, de cele mai multe ori, un copil diagnosticat cu ADHD este un copil etichetat 

verbal și, totodată, un copil afectat emoțional. Dacă, într-un timp mai îndelungat, cadrele didactice ar 

acorda o atenție aparte copiilor cu tulburări de comportament ADHD, dacă ar aplica intervențiile 

pedagogice, problemele coportamentale ale copiilor s-ar rezolva în mare parte. 
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Educaţia religioasă 

Prof. Moraru Mirela Elena 

Școala Gimnaziala nr.40 »Aurel Vlaicu », Constanţa 

 

Educaţia este una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane şi se realizează în 

perspectiva unui ideal de personalitate umană, acordat la repere culturale şi istorice bine determinate. 

Educaţia este absolut necesară omului, existând în acesta dorinţa, înclinaţia, dar şi capacitatea de a 

răspândi zestrea înţelepciunii şi învăţăturii sale, de a se perpetua spiritualiceşte, dincolo de timpul şi 

spaţiul ce i-au fost hărăzite. Prin educaţie, omenirea durează şi dăinuie. Din această perspectivă, o 

cultură importantă trebuie să dispună şi de un învăţământ pe măsură. Prin el, îşi construieşte 

elementele dăinuirii sale şi acest lucru se întâmplă dacă ţinem cont de cele două mari scopuri ale 

educaţiei: primul este “să dăm copilului cunoştinţe generale de care , bineînţeles, va avea nevoie să 

se servească : aceasta este instrucţia, celălalt e să pregătim în copilul de azi pe omul de mâine şi 

aceasta este educaţia.” 

 Educaţia religioasă propune valori constante, revelate, care, odată interiorizate, au şi rolul de 

a unifica toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Ea este importantă pentru copii atât ca 

sentiment, cât şi ca logică de explicare a lumii. Disciplina religie le oferă copiilor perspectiva 

comuniunii veşnice cu Dumnezeu şi cu semenii, mai ales că aceştia nu pot înţelege complet un 

fenomen fără finalitate. Ea le propune modele vii de bunătate şi sfinţenie, necesare în viaţa personală 

şi comunitară. 

De asemenea, educaţia religioasă transmite copiilor moralitatea şi echilibrul în faţa violenţei 

şi imoralităţii promovate obsesiv de mijloacele moderne de comunicare. 

Educaţia religioasă este preocupată să-l ajute pe om să se împlinească şi are drept obiectiv 

cultivarea şi dezvoltarea religiozităţii. Esenţa religiei constă în fenomenul de credinţă. Educaţia 

religioasă produce şi dezvoltă sentimentul superior de legătură între om şi ceva mai presus de 

omenire, sentimentul de legătură cu ceva veşnic. O definiţie demnă de reţinut a educaţiei religioase o 

face părintele profesor D. Călugăr, conform căruia, ”educaţia religioasă este o acţiune specific 

umană, care se desfăşoară conştient de către un educator, conform unui plan şi unei metode bine 

precizate.” 

Educaţia religioasă se poate realiza direct, prin instrucţie, prin însuşirea teoretică a 

fenomenologiei religioase, a adevărurilor de credinţă cuprinse în marile scrieri sau canoane, dar şi 

indirect, prin modelare, prin educarea caracterului şi a voinţei, prin formarea personalităţii religioase. 

În mai toate încercările de teoretizare a educaţiei religioase se insistă asupra dimensiunii practice, a 

necesităţii convertirii faptelor de conştiinţă în fapte de conduită, în activităţi concrete, în virtuţi 

exemplare. 

Finalităţile educaţiei religioase sunt: însuşirea de cunoştinţe, formarea conştiinţei 

religiozităţii, formarea unor atitudini spirituale. 

Educaţia creştină are drept început si sfârşit dragostea de om şi de Dumnezeu, în vederea 

fericirii omului pe pământ şi în ceruri. Prin realizarea ei pe pământ, această educaţie urmăreşte să 

câştige împărăţia cerurilor. Educaţia nou - testamentară o depăşeşte pe cea vetero - testamentară prin 

faptul că postulează dragostea faţă de oameni, inclusiv faţă de duşmani, bunătatea, sfinţenia, 

dreptatea, egalitatea, smerenia. 
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 Educaţia religioasă presupune, deci, toleranţă şi respect faţă de valorile oricărei religii, 

toleranţă care înseamnă acceptare, atitudine îngăduitoare, indulgenţă.  

În concluzie, consider că educaţia religioasă este importantă pentru oameni în general, pentru 

copii în special, dar trebuie completată şi cu activităţi care permit o mai bună cunoaştere a elevilor, o 

mai mare apropiere de ei şi cel mai bun cadru care permite acest lucru este Biserica. Pentru a fi buni, 

pentru a se iubi şi a se respecta unii pe alţii, oamenii au nevoie de religie.  
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CĂRȚI ȘI…CARTE 

Prof. înv. primar Jilavu Gabriela 

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”Buzău 

 

           Unii oameni fac exerciții fizice doar pentru a se menține în formă și, în general, pentru a arăta 

bine. Dar nu trebuie să uitați niciodată că ar trebui să ne exersăm și mintea. Cum facem 

asta? Citind. Cititul te va face, în aceeși măsură, să arăți bine și să te mențină „în formă”. Sir Richard 

Steele a spus că „citirea este pentru minte ceea ce este exercițiul pentru corp”. Și este  adevărat, 

deoarece creează efervescența neuronală,, îmbogățește imaginația și, în același timp, oferă plăcere și 

ajută oamenii să se relaxeze. Cărțile ne însoțesc atâta timp cât viața durează: când suntem bebeluși, 

părinții noștri ne citesc basme, când tumultul tinereții ne circulă prin vene, înghițim cărți interesante 

pagină după pagină și, în cele din urmă, când ne maturizăm, alegem și citim cărți care ne 

completează și ne absorb în întregime atenția. 

         Cărțile sunt o adevărată comoară: nu poți fi niciodată singur în compania unei cărți bune. De 

fapt, cititul este un obicei atât de uimitor: cu cât te adâncești în el, cu atât ești mai atras de el. Cititul 

este un mijloc frumos de relaxare după o zi grea. Cu toate acestea, cărțile nu numai că ne distrează și 

ne oferă cunoștințe valoroase, ci și ne ascut intelectul, încurajează imaginația și îmbunătățesc 

vocabularul.„Cărțile și prietenii ar trebui să fie puțini, dar buni”, spune un proverb englez. „Cu 

excepția unui om viu, nu există nimic mai minunat decât o carte! Ne învață și ne deschid inimile, ca 

frații ”, a scris Charles Kingsley . 

           Cartea este cu siguranță una dintre cele mai mari invenții umane. Este un prieten și un 

profesor. Învățăm multe lucruri citind cărți. Cărțile îi învață pe oameni să trăiască. După citirea unor 

cărți este ușor de înțeles ce ar trebui făcut și ce nu trebuie făcut. Acum este imposibil să ne imaginăm 

viața fără cărți. S-ar putea să existe mai multe cărți în lumea noastră decât oameni în viață. Cu mult 

înainte de apariția tiparului, oamenii apreciau cărțile ca o comoară a cunoștințelor și experienței 

omului. Manuscrisele au fost scrise de luni de zile, apoi au fost colectate și păstrate în mănăstiri cu 

îngrijire uimitoare. Cartea oferă o șansă unică de a face legătura cu autorii care au trăit acum sute și 

mii de ani. Datorită cărților putem vorbi cu oameni care au trăit în diferite perioade  și țări. Prin 

citirea cărților le auzim vocile, gândurile și sentimentele. Cărțile ne pot spune multe despre artă și 

modă. De la ele putem afla despre restul lumii. Un autor renumit și foarte bine vândut, Neil Gaiman, 

a folosit o metaforă fascinantă: „cărțile /cititul sunt modul în care comunicăm cu morții. Modul în 

care învățăm lecții de la acei care nu mai sunt alături de noi a progresat,  a făcut ca, cunoștințele să 

fie mai degrabă incrementale decât ceva care trebuie reînvățat din nou și din nou. Există povești care 
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sunt mai vechi decât majoritatea țărilor lumii , povești care au depășit mult timp culturile și clădirile 

în care au fost spuse prima dată.” 

       Valoarea cititului a fost recunoscută dintotdeauna, fiind un element crucial al educației fiecărui 

copil în călătoria lui prin viață. Cu toate acestea, lectura este o tendință care se diminuează încet, pe 

măsură ce alte medii care par mai atractive își iau locul. Tot mai mulți oameni preferă să se uite la 

televizor sau să navigheze pe Internet în loc să citească. Deși citirea este în principal cea mai bună 

modalitate de a face creierul să funcționeze. Când citiți o carte, vă cufundați complet în ea: încercați 

să evocați cum arată personajele, cum v-ați comporta dacă ați fi în pielea acestui sau a acelui 

personaj - creierul nu încetează să funcționeze.. 

       Cărțile conțin boabe de înțelepciune. Ele ne dau sfaturi morale solide și ne învață ce este bine și 

ce este greșit. Filosoful englez Sir Francis Bacon1 a spus că „lectura face un om plin”. Adevărul 

acestei afirmații poate fi greu pus la îndoială. Nici televizorul, nici internetul nu pot înlocui cărțile 

bune. Cărţile sunt cei mai liniştiţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi mai înţelepţi dintre 

consilieri şi cei mai răbdători dintre profesori.”- Charles W. Elio- Abilitățile de citire ale unui copil 

sunt importante pentru succesul în școală, deoarece le vor permite să acceseze amploarea curriculum-

ului și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare și limbă. În plus, lectura poate fi un moment 

distractive și imaginative pentru copii care le deschide porțile către lumi noi. „ Poți găsi magie 

oriunde te uiți. Așezați-vă și relaxați-vă, tot ceea ce aveți nevoie este o carte!”-Dr. Seuss. Acesta este 

lucrul minunat despre cărți! Nu numai că pun bazele învățării și succesului dar sunt pline de minune 

și magie. Cărțile aprind dragostea de lectură care va dura toată viața. Prof. AC Grayling, într-o 

recenzie la „O istorie a lecturii de Alberto Manguel”, a spus: „A citi înseamnă a zbura: înseamnă a 

urca într-un punct de priveliște care oferă o vedere asupra terenurilor largi ale istoriei, a varietății 

umane , idei, experiență împărtășită și fructele multor întrebări. ” Atât de adevărat! Cititul este ca și 

cum ai lua un zbor spre înălțimi mari în căutarea cunoștințelor. Este o călătorie către iluminare. De 

ce este atât de importantă citirea? Aici listez  cinci motive pentru care lectura este importantă. 

• Citirea este un proces mental activ care vă îmbunătățește concentrarea, vă face să vă folosiți 

creierul; ajutându-vă să argumentați lucruri care nu vă sunt familiare. Cititul este unul dintre cele mai 

plăcute hobby-uri pe care le poate avea o persoană. Este trist să crezi că majoritatea oamenilor nu 

sunt introduși în fabuloasa lume a cărților. . Dacă vrei să rupi monotonia unei vieți necreative și 

neinteresate, mergi și ia o carte interesantă. Întoarce-i paginile pentru a explora noi lumi pline de 

informații și ingeniozitate. 

• Îmbunătățește disciplina și memoria: a  ne face timp pentru a citi este ceva ce simțim cu toții 

că ar trebui să facem, dar puțini dintre noi programăm zilnic citirea cărților. Dar adăugarea lecturii de 
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carte la programul zilnic și respectarea acestuia îmbunătățește disciplina. Studiile arată dacă nu vă 

folosiți memoria, devine din ce în ce mai dificil să vă amintiți faptele pe care le-ați citit. Cuvintele 

încrucișate sunt un exemplu de joc care evită Alzheimer. Citirea vă ajută să vă lucrați mușchii 

memoriei și vă cere să vă amintiți detalii, fapte și figuri, linii argumentale, teme și personaje. Este 

foarte satisfăcător să te uiți la un raft de cărți și să spui: „Le-am citit pe toate!” Cunoștințele nu 

numai că sunt utile, ci și personal sunt foarte satisfăcătoare. 

• Construiește stima de sine și îmbunătățește creativitatea: cu cât citești mai mult, cu atât devii 

mai informat și cu mai multe cunoștințe vine mai multă încredere. Mai multă încredere creează stima 

de sine. Citirea despre diversitatea vieții și expunerea la idei noi și la mai multe informații ajută la 

dezvoltarea laturii creative a creierului și filtrează inovația în procesul dvs. de gândire. Deci este o 

reacție în lanț. Când sunteți bine informat, oamenii vă vor căuta pentru răspunsuri și, implicit, 

sentimentele față de propria persoană devin mai puternice, mai încrezătoare.  

• Citirea îți îmbunătățește vocabularul și reduce plictiseala: când citești cărți, în special cele 

provocatoare, probabil te vei găsi expus la multe cuvinte noi. Amintiți-vă când ați învățat să citiți, 

cum ați învățat să aflați semnificația unui cuvânt citind contextul celorlalte cuvinte din 

propoziție? Veți obține aceleași beneficii pentru construirea vocabularului dvs. din lectura 

cărților. Deci, dacă vă simțiți plictisit, atunci ridicați o carte și începeți să citiți. Dacă oricum te-ai 

plictisit, ai putea la fel de bine să citești o carte bună, nu? 

• Vă oferă o privire asupra altor culturi și locuri ale lumii, astfel încât să aveți întotdeauna ceva 

de vorbit: citirea vă oferă o perspectivă asupra diversității etnice a oamenilor, a obiceiurilor și stilului 

lor de viață. Veți deveni mai conștienți de diferite locuri și codurile lor de conduită . Te-ai găsit 

vreodată într-o situație jenantă în care nu ai avut ce să vorbești? Cum ați ști despre viața oamenilor 

din Alaska dacă nu ați fi citit despre asta? Vrei un remediu pentru asta? E simplu. Începeți să citiți. 

        Lectura este o cheie puternică pentru a deschide ușile compasiunii, explorării și învățării. „Dacă 

vrei ca copiii tăi să fie inteligenți, citește-le basme! Dacă doriți să fie și mai inteligenți, citiți-le și mai 

multe basme!”-Albert Einstein. 
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Învierea Mântuitorului Iisus Hristos 

 

 Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinismului, fundamentul credinţei 

creştine, în acest sens, Sfântul Apostolul Pavel spunea: “Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.” (I Corinteni, 15,14). Este o 

sărbătoare a bucuriei şi a luminii. 

Sărbătoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paşti îşi trage denumirea de la cuvântul ebraic “Pesah” al 

vechilor iudei, care înseamnă “trecere“. Mai întâi, cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii 

de către Dumnezeu dintru nefiinţă întru fiinţă, iar mai apoi, trecerea poporului israelitean din robia 

egipteană la libertatea deplină, scăpat de la moarte prin sângele mielului pascal. 

Dacă mielul pascal a prefigurat, încă de atunci, sacrificiul şi jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus 

Hristos, sărbătoarea Paştilor a continuat să reprezinte, pentru fiecare om în parte şi pentru întreaga 

omenire, o trecere, atât de la moarte la viaţă, cât şi o trecere de la robia păcatelor la starea de libertate 

a fiilor lui Dumnezeu. Trecerea de la rău la bine, de la păcat la virtute, se face printr-o stăruinţă 

continuă din partea omului, ajutat de harul dumnezeiesc, pentru purificarea şi transformarea 

sufletului, pentru abandonarea patimilor şi dobândirea curăţiei inimii. 

Modul sărbătoririi Paştilor a fost diferit de-a lungul timpului, deşi în esenţă s-a păstrat ca în primele 

veacuri. Pentru creştinii primelor secole, Învierea Domnului era cel mai mare eveniment din istoria 

mântuirii noastre, care stă la temelia Bisericii creştine. Noaptea Paştilor era petrecută în biserici în 

priveghere şi rugăciune. 

Data la care se sărbătoresc Paştile depinde de două fenomene naturale (astronomice), dintre care unul 

cu dată fixă, legat de mişcarea aparentă a soarelui pe bolta cerească (echinocţiul de primăvară, care 

cade întotdeauna la 21 martie), iar altul cu dată schimbătoare, legat de mişcarea de rotaţie a lunii în 

jurul pământului (luna plină de după echinocţiul de primăvară). 

Astfel, Paştile sunt serbate întotdeauna în prima duminică după luna plină de după echinocţiu. Când 

luna plină coincide cu echinocţiul şi este o zi de sâmbătă, Paştile pot fi serbate chiar a doua zi, 

duminică, 22 martie; aceasta este data cea mai timpurie a Paştilor. 

In Sfanta Noapte a Invierii credinciosii merg la biserica pentru a primi lumina. Preotul aprinde o 

lumanare din candela aflata pa Sfanta Masa, spune de trei ori: “Hristos a inviat!” iese afara la 

credinciosi si le adreseaza chemarea:”Veniti de primiti lumina!”. Apoi toti credinciosii primesc 

lumina si o dau mai departe, este lumina lui Hristos care lumineaza tuturor credinciosilor si care este 

dusa de fiecare la casa sa. 

Să urcăm pe Golgota sufletului nostru și să-L primim pe Mântuitorul cu emoție! 

Hristos a înviat! 

 

 

 

Prof. Marilena Domokos-Belciug 
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Obiceiuri de Paște pe înțelesul copiilor 

 

prof. înv.primar Bunea Viorica , Brăila 

 

Ziua Invierii Domnului, cunoscută și sub numele de Pasti începe, din punct de vedere liturgic, 

în noaptea dinainte; la miezul noptii, când se spune ca mormântul s-a deschis si a înviat Hristos. 

Chiar daca romanii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din aceasta noapte sfântă, ei 

vin la Slujba Invierii, pentru a lua lumina. Apoi se duc pe la casele lor, revenind, dimineata, la 

biserica, în locurile unde se sfintește pasca si prinoasele.  

        In biserică este obiceiul ca,în aceasta noapte, să se sfintească pâinea numită pasti, fie sub forma 

de anafura sau anafura amestecata cu vin (in Vestul tarii). In Bucovina, aceasta pâine, sub forma de 

prescuri, o aduc la biserica femeile, în Vinerea Mare, când se slujeste Sfântul Maslu. 

De aceea, în zilele noastre, Invierea este privită ca o sărbatoare a luminii. Seara sau la miezul 

noptii, cand oamenii merg la slujba Invierii, aprind lumânări la mormintele celor morti din neamul 

lor. In Bucovina e obiceiul ca, in noaptea Invierii, să se lase luminile aprinse în toata casa și in curte, 

ca sa fie luminata gospodăria, in cinstea luminii pe care a adus-o Hristos in lume, prin Invierea Sa. 

          Multimile participă, în toata tara, la Slujba Invierii. In unele locuri (Moldova, Bucovina) la 

miezul nopții, când se spune ca s-a deschis mormantul si a inviat Hristos, se aud impuscaturi si 

pocnituri. Dupa unii etnologi, acestea s-ar face pentru alungarea spiritelor rele, dar in acest moment 

ele nu au nimic de-a face, in acest context, decât cu invierea din mormânt a lui Hristos; vestesc 

deschiderea mormântului Domnului. 

La întoarcerea de la slujba de Inviere, creștinii pun într-un lighean un ou roșu si o monedă de 

argint, peste care toarnă apă neincepută. Exista apoi datina de a se spăla, dându-și fiecare cu oul roșu 

peste obraz și zicănd: "Să fiu sănătos și obrazul să-mi fie roșu ca oul; toți să mă dorească si să mă 

aștepte, așa cum sunt așteptate ouăle roșii de Paști; să fiu iubit ca ouăle în zilele Paștilor." Atunci 

când se dă cu banul pe față, se spune: "Să fiu mândru și curat ca argintul. Iar fetele zic: "să trec la joc 

din mănă-n mână, ca și banul", "să fiu ușoara ca și cojile de ouă, care trec plutind pe apâ." In unele 

sate, în lighean se pune și o crenguță de busuioc existând credința că, dacă te speli cu el, vei fi onorat 

ca busuiocul. 

Familia creștina se așază apoi la masa pascala. După aceasta masă, capul familiei ciocnește ouă 

cu soția și la formula tradițională :"Hristos a înviat!" adaugă: "Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem și 

la anul să avem Pasti frumoase, iar dupa moarte ss ne vedem iarasi in ceruri!" Apoi ciocnesc și 

ceilalți membri ai familiei. De obicei, cinstea de a ciocni oul mai intâi îi revine celui mai in vârsta. Se 

crede că, făcând acest lucru, membrii familiei se vor vedea și pe lumea cealaltă. 

        Se spune ca în prima zi de Pasti nu e bine sa mănânci ouă roșii, pentru ca tot anul "îți va mirosi 

gura ca oul clocit" sau că e bine sa mănânci ouale nesărate, căci altfel ți se vor roși mâinile.                  

  In ziua de Paște se spune ca nu e bine să dormi, că-ți ia strigoiul anafura dintre dinți, o vinde 

diavolului si nu vei mai avea noroc in casa tot timpul anului și vei fi urmărit de ghinion. 

        După credința populară, e bine să ții minte cu cine ai ciocnit oul prima dată pentru că, dacă din 

întamplare te rătăcești printr-o pădure, trebuie să-ți amintesti cu cine ai ciocnit oul de Paști și imediat 

găsești drumul. Băiatul, dacă vrea să ciocneasca oul cu o fată, îl încearcă să vadă dacă este tare, 

ciocnindu-l ușor de frunte. Fata încearcă oul băiatului în dinți. 

In unele locuri, atât în Bucovina, cât si în Transilvania, exista datina ca a doua zi de Paști să 

vină băieții la udat. După tradiționalul "Hristos a inviat!”, băiatul spune că i-ar fi sete si scoate o 

https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/69023-duhul-sfant-in-liturghie
https://www.crestinortodox.ro/sfintele-taine/69140-taina-sfantului-maslu
https://www.crestinortodox.ro/diverse/69341-filocalia-de-la-sfantul-vasile-cel-mare-pana-in-zilele-noastre
https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/70606-sarbatoarea-luminii-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului
https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68985-osemintele-lui-iisus-sau-mormantul-lui-hristos
https://www.crestinortodox.ro/invierea-domnului/71047-femeile-mironosite-la-mormantul-domnului
https://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

22 
 

ulcică cu apa pe care o varsă fie pe gâtul fetei, fie pe fața ei, rostind: "Să-ti fie inima curată ca apa și 

ea să te ferească de orice boală."  

Se mai practică în ziua de astăzi și udatul cu parfum, în loc de apa, prin părțile Transilvaniei și 

Banatului. După finalizarea ritualului băiatul primește câteva ouă roșii și este invitat la masa pascală. 
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DE PAȘTE 

 

                                                                                     PICIU NICILETA SILVIA 

                                                                                     G.P.P,,MICUL PRINȚ,, PITEȘTI 

          

Azi Hristos a Inviat,  

Să ne scape de păcat. 

De păcatul strămoșesc 

Pe tot neamul românesc. 

 

Azi Hristos a Inviat 

El din morți s-a ridicat, 

Sânge El a vărsat, 

Să ne scape de păcat. 

 

Azi Hristos a Inviat, 

Și la cer s-a ridicat, 

Să ne apere de rău, 

Să ne ducă-n cerul Său. 

 

De Paști, in fiecare casă, 

Ouale rosii stau pe masă 

Un iepuraș le-a așezat, 

Noi de un an l-am așteptat. 

 

Iar iepurașul cum le-a pus, 

El dupa casă s-a ascuns 

Și ne-a spus așa duios 

Că ,,Astăzi a Înviat Hristos!’’ 
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Învierea Domnului-Izvor de Speranță 

Prof.înv.primar:Tăutu Csilla 

Școala Primară nr.1 Izvoarele ,jud.Bihor 

 

 În vâltoarea vremurilor grele provocate de această molimă înfricoșătoare ce a cuprins întreaga 

lume și țara noastră și pe care le trăim însă cu nădejde în ajutorul Celui Preaînalt, se aude în această 

noapte sfântă a Paștilor strigătul de biruință, de încurajare și de mângâiere ce ne aduce vestea cea 

mare că ,,Hristos a Înviat”. 

          Deși tulburați și înfricoșați de cele ce ne sunt date să le trăim în aceste zile, totuși în aceste 

momente de luminoasă prăznuire suntem stăpâniți de o mare și negrăită bucurie și salutându-ne unii 

pe alții prin cuvintele ,,Hristos a înviat” la care răspundem ,,Adevărat a înviat” dăm mărturie a celei 

mai mari și înfricoșătoare minuni dintre toate câte se cunosc în lume și anume Învierea din morți a 

Domnului nostru Iisus Hristos. 

 Învierea este sărbătoarea prin excelență a bucuriei pentru că cele dintâi cuvinte ale Domnului 

înviat au fost ,,Bucurați-vă” (Matei 28,9), salut și îndemn ce ni se adresează mai ales acum nouă 

celor care credem în Dumnezeu și mărturisim scularea Lui din morți. 

          Învierea Domnului nu este doar un eveniment istoric dovedit prin mulți martori – între care 

femeile mironosițe și sfinții apostoli - ci ea constituie piatra de temelie a Bisericii și a credinței 

noastre creștine. 

          Învierea Domnului ca adevăr de netăgăduit a devenit izvorul unei bucurii ce nu se poate lua de 

la oameni. Și cu adevărat lumina și bucuria Învierii covârșesc toată mintea, de ele sunt pline cerul și 

pământul și de ele ne împărtășim pe deplin la fiecare praznic al Sfintelor Paști. 

          Învierea Domnului ne încredințează pe noi că moartea nu mai are nicio putere asupra noastră 

pentru că ea a fost biruită de Izvorul Vieții – Mântuitorul Hristos. În același timp ne dă siguranța că 

viața noastră fizică nu se termină la mormânt, că sufletul nostru este nemuritor și că prin moartea și 

învierea Sa Mântuitorul ,,ne-a făcut vii împreună cu Sine” (Col. 2, 13) - așa cum zice Sf. Ap. Pavel. 

 Sărbătoarea Sfintelor Paști ne arată că așa cum Hristos Domnul prin înviere a trecut ,,din 

lumea aceasta la Tatăl” (Ioan 13, 1) tot așa și noi eliberați de păcat și primeniți prin Duhul Sfânt 

vom intra într-o viață nouă, duhovnicească, în viața cu Hristos asupra căreia moartea nu mai are nici 

o putere ,,că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi” așa 

cum cântăm în Canonul pascal. 

          De aceea Sf. Ioan Gură de Aur spune că pentru noi creștinii ,,mutarea din această viață se 

numește în loc de moarte, adormire sau somn” iar locul unde zac iubiții noștri răposați se 

numește ,,cimitir” , adică loc de odihnă. 

          Asemenea bobului de grâu care aruncat toamna în brazda neagră a pământului, primăvara învie 

spre o nouă viață, tot așa moartea omului reprezintă pragul de trecere spre veșnicie unde îl așteaptă 

Hristos și toți sfinții ca să petreacă în lumina binecuvântată a Împărăției Sale celei neînserate. 
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Se cuvine ca la acest praznic luminat al Învierii Domnului ,,să ne curățim simțirile și să vedem pe 

Hristos strălucind cu neapropiată lumină a Învierii” așa cum cântă Biserica în aceste zile. 

Să ne străduim să aducem mărturie a credinței noastre în Învierea lui Hristos viața și faptele noastre, 

să murim păcatului și să viem virtuții. Să luăm cu toții din măreția acestei sărbători, curaj și 

îndrăzneală după cuvântul Domnului care ne-a zis: ,,Îndrăzniți că Eu am biruit lumea”. (Ioan 16, 

33) 

Și într-adevăr El, biruitorul iadului și al morții, este și va fi cu noi ,,în toate zilele, până la sfârșitul 

veacului” (Matei 28, 20) ne va întări, ne va lumina, ne va tămădui de orice boală sufletească și 

trupească dacă și noi ne vom întoarce cu iubire de fii către El, ne vom pocăi cu adevărat de păcatele 

săvârșite, ne vom îndrepta și ne vom trăi viața în lumina sfintelor Sale porunci. 

Să ne înmulțim rugăciunea și la casele noastre care iată au devenit ,,biserici” în această perioadă de 

pandemie, fiecare creștin devenind un slujitor la altarul acestora, înălțând rugăciuni ziua și noaptea 

pentru depășirea acestei situații grele. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei aflați în spitale, în 

carantină, pentru cadrele medicale, pentru voluntari, pentru toți cei aflați în prima linie, care 

săvârșesc o operă de apostolat și jertfelnicie creștină și să-i sprijinim cu cele necesare. 

Să nu-i uităm nici pe cei plecați dincolo în urma acestui flagel și să ne rugăm lui Hristos cel Înviat să 

le facă parte de veșnică odihnă în lumina sfinților Săi. 

,,Sus să avem inimile” este îndemnul pe care-l auzim la fiecare Sf. Liturghie și pe care mai ales 

acum trebuie să-l avem mereu în mintea și inima noastră, în speranța că Domnul se va milostivi de 

noi și ne va face să ieșim biruitori din această încercare. 

Deși în acest an nu ne putem vedea față către față, în sfintele biserici, să ne simțim aproape unul de 

altul, și să petrecem la casele noastre luminatul praznic al Învierii Domnului cu deosebite bucurii 

sufletești și sănătate deplină vestind tuturor că: 

  

                                                                                            HRISTOS A ÎNVIAT! 
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Așteptarea sărbătorii Paştelui la sat. Poezia „La Paști” de George Coșbuc 

Prof. Elena Alexa, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

        Prof. Liliana Lupașcu, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

 

Tema proiectului Învierea Domnului în ochii celor mici este prilej de lectură a diferite texte 

literare cu mesaj religios. Ne gândim la „Psalmii” lui Tudor Arghezi, la „În Grădina Ghetsemani” a 

lui Vasile Voiculescu sau la „Nu l-au cunoscut”, poezie semnată de Nicolae Iorga. Considerăm că 

aceeaşi atenţie o merită şi poezia La Paşti”, scrisă de George Coşbuc.  

Ce spune poezia „La Paşti”? Vorbeşte simplu despre venirea primăverii, cu ciripit de păsări, 

cu cer însorit, cu arbori în floare și cu pace în firea-ntreagă. După această imagine liniştitoare a 

naturii- semn al primăverii, vine particularizarea prin ivirea unui sat, însufleţit de creștinii porniți din 

vale, care se salută creștinește, ca de Înviere, cu fețele lor arse de soare, semnul muncii pământului. 

Pe drumul acesta spre lăcașul sfânt, pomii își pleacă frunțile, iar oamenii aud în adierea vântului 

„glasul celor din morminte”, ridicați înspre „Duhul Sfânt” care se pogoară spre pământ. În liniștea 

solemnă de afară nu se aude decât cântarea „în stihuri” a preotului din altar și dangătul clopotelor, 

cântând și ele, dar nu oricum, fiindcă, de fapt, „râd a drag și plâng a jale” în același timp: „Prin pomi 

e ciripit și cânt,/Văzduhu-i plin de-un roșu soare/Creștinii vin tăcuți din vale/E linişte. Şi din 

altar/Cântarea-n stihuri repetate/Departe până-n văi străbate”. Drumul din vale spre deal este unul 

inițiatic, duce spre biserică, adică spre cer, de unde vine mântuirea: „Biserica, pe deal mai sus,/E 

plină astăzi de lumină”. Vin din vale neveste tinere, fete, bătrâni, „câte-o bătrână cu micul ei nepot 

de mână”. Ultima strofă este închinată Sfintei, „Tu, mama micilor copile”, care-și plânge „copilul 

dorit” și care este îndemnată să râdă, fiindcă de Paști simțim cum viața învinge moartea. 

Poezia „La Paști” transmite fiinţei umane un mesaj de îmbărbătare, anunță  atmosfera de săr-

bătoare, de însuflețire întru armonie, iertare și speranță, cheamă la rugăciune. 

Oamenii din sat se duc dinspre vale spre deal, ca să ajungă în înaltul bisericii, la întâlnirea cu 

Dumnezeu, veghetor din ceruri și trimis al Duhului Sfânt. La Paști, oamenii îşi ridică privirea spre 

cer, iar Duhul Sfânt se pogoară spre pământ, adică spre oameni, într-o coexistenţă de efemer și de 

etern, de perisabil și de trainic, de trup și de duh, de moarte și de viață, spre biruința Învierii. Treimea 

cea nedespărțită este prezentă peste tot în această poezie a lui George Coșbuc, terminată cu o 

imagine de icoană țărănească a Fecioarei, care-și plânge încetişor Fiul răstignit și prinde a zâmbi de 

minunea Învierii Lui: „Tu plângi pe-al tău copil dorit!/La zâmbet cerul azi ne cheamă-/Sunt Paştile! 

Nu plânge, mamă!”        

            Paștile lui George Coșbuc sunt pentru oameni între oameni, pentru truditorii pământului, cu 

mâini bătătorite de munca de peste săptămână, de coarnele plugului sau de sapă, dar pentru oameni 

cu fețe luminate de har duminica, la intrarea sfioasă pe ușa bisericii. 

Se poate ca astăzi, în era digitală, să credem că nu mai este nevoie de astfel de versuri simple. Dar 

este! Sfintele Paști înseamnă multă lumină, cea mai puternică lumină pe care o putem trăi noi, 

muritorii, pe pământ. Lumina de Paști are legătură cu dreptatea, cu cinstea, cu voința divină, cu 

iertarea, cu bunătatea, cu bunăvoința, cu generozitatea și cu iubirea.  

Poezia lui Coșbuc exprimă toate acestea.  
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TRADIŢII DE PAŞTI 

prof. Corina Predișor 

Şcoala Gimnazială nr. 10, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

 

Ouăle roşii de Paşti nu pot lipsi de pe masa nici unui bun creştin la aceastã sãrbãtoare.  

Legendele creştine leagã simbolul ouãlor roşii de patimile lui Iisus. Se  spune cã atunci când 

Iisus a fost bãtut cu pietre, când acestea l-au atins, s-au  transformat în ouã roşii. Şi se mai spune cã 

Sf. Maria, venind sã-şi vadã Fiul rãstignit, a adus nişte ouã într-un coş, care s-au însângerat stând sub 

cruce. Se povesteşte cã dupã ce Iisus a fost rãstignit, rabinii farisei au făcut un ospăț de bucurie. Unul 

dintre ei ar fi spus: "Când va învia cocoşul pe care-l mâncãm şi ouãle fierte vor deveni roşii, atunci 

va învia şi Iisus". Nici nu şi-a terminat bine vorbele şi ouãle s-au şi fãcut roşii, iar cocoşul a început 

sã batã din aripi. Rãstignirea şi învierea reprezintã eterna legãturã dintre moarte şi viatã, aşa precum 

 renaşte natura în fiecare primãvarã, când se reia ciclul vieţii. Oul, el însuşi purtãtor de viatã, devine 

un simbol al regenerãrii, al purificãrii, al veşniciei. 

În tradiţia populară românească se crede că ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri 

miraculoase: ele vindecã boli şi protejeazã animalele din gospodãrie. În dimineaţa primei zile de 

Paşti, copiii sunt puşi sã se spele pe faţã cu apa dintr-un vas în care s-au pus dinainte un ou roşu şi un 

ban de argint, pentru ca astfel copiii sã fie tot anul sãnãtoşi şi rumeni la faţã precum oul de Paşti  şi 

curati (de ce nu, şi bogaţi ?) precum argintul! La noi, de Paşti, ouãle nu se vopsesc doar în roşu, ci şi 

în alte culori, realizând desene deosebit de inspirate şi frumos lucrate, în motive geometrice sau 

reprezentând plante, animale ori diferite simboluri. Bucovina este recunoscutã pentru tradiţia - 

pãstratã şi în zilele noastre - de a “încondeia” sau “închistri” ouã. Armonia culorilor, delicateţea 

modelelor transmise din generaţie în generaţie şi mãiestria execuţiei, au transformat acest meşteşug 

în artã. 

Ouãle sunt încondeiate în trei-patru culori, de obicei, ţinând cont şi de simbolul fiecãrei culori 

în parte: roşu (soare, foc, dragoste), negru (eternitate, statornicie), galben (lumina, bogãţia recoltelor, 

tinereţea), verde ( forţa naturii, rodnicie, speranţã), albastru (sãnãtate, seninul cerului). Ouã 

decorative de Paşti se mai fac cu vopsele în relief (Vrancea, Putna Sucevei), împodobite cu mãrgele 

(Bucovina), din lemn (zona Neamţ) sau din lut (Corund-Harghita). În unele pãrţi ale ţãrii sunt 

folosite ouã fierte, în alte zone, cele golite de conţinut. 

Odinioarã, ouãle de Paşti erau vopsite în culori vegetale, astãzi se folosesc mai mult cele 

chimice. Culorile vegetale erau preparate dupã reţete strãvechi, transmise din generaţie în generaţie, 

cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele folosite în acest scop, în funcţie de momentul 

când erau recoltate, de timpul de uscare şi de modul în care erau combinate, ofereau o gamã extrem 

de variatã de nuanţe. Ouãle se ciocnesc la masa de Paşti (în toate cele trei zile ale sãrbãtorii) dupã un 

anumit ritual: persoana mai în vârstã (de obicei bãrbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în 

mânã de un comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formulã “Hristos a Înviat !”, la care se rãspunde 

cu: “Adevãrat a Înviat !” Multe şi frumoase sunt obiceiurile de Paşti pãstrate în România. Si în 

sãptãmãna dinainte ( Sãptãmãna Mare) existã obiceiuri statornicite de veacuri, transmise din 

generaţie în generaţie. 
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Joia Mare, numitã şi Joia Patimilor sau Joia Neagrã, este ultima joi din Postul Paştelui. Toate 

slujbele, pomenirile şi parastasele care au început în prima sãmbãtã a Postului Mare, dureazã numai 

pãnã în Joia Mare, zi în care se pomenesc din nou, morţii. În unele zone ale ţãrii se obisnuieste sã se 

ducã la bisericã bãuturã şi mãncare, care se sfinţesc şi se dau de pomanã, de sufletul morţilor. În alte 

regiuni, la bisericã se împart colivã şi colaci. Joia Mare este consideratã o zi binefãcãtoare şi 

apãrãtoare a morţilor. De aceea, morţii vin în fiecare an în aceastã zi la vechile lor locuinţe, unde stau 

pînã în sãmbãta dinainte de Rusalii. Deoarece în Joia Mare de obicei nu e prea cald dimineaţa, se fac 

focuri în curtea casei, pentru ca morţii sã se poatã încãlzi. Este un semn al iubirii şi respectului pentru 

cei adormiţi, care nu sunt uitaţi de cei dragi nici înainte, şi nici în timpul Sãrbãtorilor de Paşti. 

Conform tradiţiei, înroşirea ouãlor de Paşti se face în Joia Mare, pentru cã se spune cã ouãle fierte şi 

vopsite în aceastã zi se pot pãstra pe tot parcursul anului, fãrã sã se strice. Se mai spune cã dupã Joia 

Mare urzicile (mãncare de post) nu mai sunt bune de mãncat, pentru cã încep sã înfloreascã (“nunta 

urzicilor”). Existã credinţa cã nu este bine sã dormi în Joia Mare, cãci cine doarme în aceastã zi va fi 

leneş tot anul. În special dacã doarme o femeie, va veni Joimãrita care o va pedepsi sã nu poatã 

munci tot anul. 

Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sãrbãtorii de Paşti (din Sãptãmîna Mare ) şi se mai 

numeşte şi Vinerea Patimilor ( ziua patimilor şi rãstignirii lui Iisus) sau Vinerea Seacã (pentru cã e zi 

de post negru pentru cei mai mulţi români, adicã nu mãnâncã şi nu beau nimic toatã ziua). Postul 

negru este ţinut în credinţa cã Dumnezeu îl va feri pe cel care posteşte de toate bolile, îl va face sã fie 

sãnãtos şi sã-i meargã bine tot restul anului. În timp ce oamenii mai în vãrstã se spovedesc şi se 

împãrtãşesc de mai multe ori pe an, cei tineri merg pentru aceste lucruri doar o datã pe an, în Vinerea 

Paştilor. 

Conform tradiţiei, Vinerea Mare este ziua scãldatului: se crede cã cel care se cufundã de trei 

ori în apã rece în Vinerea Seacã, va fi sãnãtos tot anul. Se spune cã dacã plouã în Vinerea Seacã anul 

va fi bogat, cu recolte îndestulãtoare,  iar dacã nu plouã, anul va fi secetos, neroditor. 

În prima zi de Paşti existã obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru aceastã 

aleasã sãrbãtoare, dar şi pentru cã ea semnificã primenirea trupului şi a sufletului, asa cum se 

primeneşte întreaga naturã odatã cu primãvara. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a 

familiei, decurgând dupã un adevãrat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouãle roşii, caşul de 

oaie, salata cu ceapã verde şi ridichi, drobul şi friptura de miel, pasca umpluta cu brânzã sau 

 smântânã şi mai nou, cu ciocolatã. 

În a doua zi de Paşti s-a mai pãstrat ( în special în Transilvania ) obiceiul udatului, având 

semnificaţia unui act de purificare.  De obicei, feciorii stropesc cu apã sau cu parfum  persoanele 

ieşite în cale, în special fetele. În fiecare primãvarã, se reaprinde în sufletul nostru flacãra speranţei şi 

încrederii în Învierea din veac, aşa cum natura reînvie an de an, mai gingaşã cu fiecare ghiocel, mai 

caldã cu fiecare mâţişor, mai plinã de taine cu fiecare mugur şi fiecare frunzã… 

Iată o poveste care ne încredinţează de realitatea Învierii lui Hristos: „În noaptea dinspre ziua 

de Paşti, când era Iisus în mormânt, necredincioşii se bucurau foarte. Au tăiat un cucoş, l-au fript şi l-

au pus pe masă şi un peşte l-au făcut cu borş şi au zis: „Când va cânta cucoşul ista şi când va înota 

peştele în borş, atunci va învia Hristos!”. Deodată, cucoşul a început a bate din aripi, iar peştele, cum 
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era bucăţi, s-a împreunat şi a început a înota şi a stropit pe necredincioşi cu zeamă de aceea. Iar 

copiii s-au trezit cu câte un ou roş`în mână şi au strigat «Hristos a înviat!».”  

În cele mai multe părţi ale ţării, întorcându-se de la biserică, toţi cei ai casei se aşază la masă, 

gustând din pasca şi ouăle sfinţite. Apoi zic: „Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem şi la anul cu bine,  

iar după moarte să ne vedem iar în cer”. Când ciocnesc ouă, bărbatul cu femeia lui, al cui nu se va 

sparge, acela va trăi mai mult. Copiii, sau flăcăii cu fetele ciocnesc ouă unii cu alţii, iar acela al cărui 

ou se sparge, trebuie să-l dea neapărat altuia al cărui ou a rămas întreg. 

Un ou roşu de Paşte este bine să-l păstrezi şi să-l pui vara în patul cu viermi sau gogoşi de 

mătase pentru ca aceştia să nu se îmbolnăvească. 

În dimineaţa zilei de Paşti, când te speli, pune în cana cu apă un ou roşu şi un ban. Dacă te 

speli cu acea apă, vei fi rumen la faţă şi sănătos tot anul. 

În unele zone ale ţării se pun în primul snop secerat o pâine şi un ou de Paşti, ca rodul anului 

următor să fie cât se poate de bogat. 

 În fiecare primãvarã, se reaprinde în sufletul nostru flacãra speranţei şi încrederii în Învierea 

din veac, aşa cum natura reînvie an de an, mai gingaşã cu fiecare ghiocel, mai caldã cu fiecare 

mîţisor, mai plinã de taine cu fiecare mugur şi fiecare frunzã…  

Conluzionând se poate aprecia că „Sărbătoarea Paştelui” este asociată cu primăvara. 

Retrezirea naturii la viaţă simbolizează noua viaţă pe care creştinii au câştigat-o prin crucificarea şi 

Învierea lui Iisus. Paştele creştin este similar cu două tradiţii antice: una evreiască şi alta păgână. 

Ambele tradiţii sărbătoresc Învierea, trezirea la viaţă. Paştele este cea mai importantă sărbătoare 

creştină a anului. 
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TRADIȚII ROMÂNEȘTI DE SFINTELE PAȘTI 

 

Prof. Laura Stroescu 

Școala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea 

 

 Ca simbol al creaţiei, al zămislirii vietii, oul a inspirat din vechi timpuri, numeroase legende, 

basme, o întreaga literatură.  În cultura româneasca este suficient să amintim doi reprezentanţi de 

seamă: Constantin Brâncuşi şi Ion Barbu, a căror operă gravitează în jurul acestui subiect, considerat 

ca formă geometrica perfectă–„obiectul perfect”. Ouăle „încondeiate” („împistrite” sau „muncite”) s-

au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, integrându-se 

între elementele de o deosebită valoare ale culturii spirituale populare, care definesc particularităţile 

etnice ale poporului nostru. Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică de ce se 

înroşesc ouăle de Paşti şi de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai 

răspândită dintre acestea relatează că Maica Domnului, care venise să-şi plângă Fiul răstignit, a pus 

coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au înroşit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, 

văzând că ouăle s-au înroşit, a spus celor de faţă: „de acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi 

împestriţate întru aducere aminte de răstignirea Mea, după cum am făcut şi Eu astăzi”. 

 materiale: ou de găină (tradiţional), culori vegetale, ceară de albine;  

 unelte: pana de gâscă, „chisita” ( unealta specială, făcută dintr-o ţeavă subţire din metal, cu 

diametrul foarte mic, în interiorul căreia se trece un fir de păr de porc) care foloseşte la 

„scrierea” motivului, „pămătuf” (unealta care foloseşte pentru acoperirea suprafeţelor mai mari–

linii groase, puncte, etc). 

 culori (vegetale): mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc mai 

mult cele sintetice, chimice. Culorile vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din 

generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele, în funcţie de 

momentul când erau recoltate, de timpul de uscare sau de modul în care erau combinate, ofereau 

o gamă extrem de variată de nuanţe. Astfel culoarea roşie se obţine din coaja de măr dulce, 

frunze şi flori de măr dulce, roibă, flori de sovârf, coajă de măcieş, etc; albastru–flori de viorele; 

verde–frunze de nuc, coajă de arin, coajă şi mugur de măr pădureţ, floarea–soarelui, etc. galben–

coji de ceapă, coajă de lemn pădureţ, coajă de lemnul câinelui, coajă de mălin, etc; negru (ouăle 

negre simbolizează durerea lui Iisus): coaja verde a nucilor, coajă şi fructe de arin, etc. Culorile 

folosite corespund unei anumite simbolistici: 

- roșu = simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei şi bucuriei de viață; 

- negru = absolutism, statornicie, eternitate;  

- galben = lumină, tinerețe, fericire, recoltă, ospitalitate; 

- verde = reînnoirea naturii, prospețime, rodnicie, speranță; 

- albastru = cer, sănătate, vitalitate. 

- violet = stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate.  

 tehnici: extrem de diversificate şi ingenioase sunt materialele şi instrumentele folosite la 

decorarea ouălelor. În funcţie de regiunile ţării, există procedee specifice pentru realizarea 

ouălelor decorative. În unele părţi sunt folosite ouă fierte, în alte zone cele golite de conţinut. 

Acestea din urmă sunt păstrate ca ornament. Ouă decorative se mai fac cu vopselele în relief–

Vrancea, Putna Sucevei, împodobite cu mărgele–Bucovina, din lemn–zona Neamţ, din lut–

Corund–Harghita, sau chiar din material plastic–Bucovina. Pentru ornamentare se foloseşte 
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ceara caldă, cu care se trasează desenul pe oul alb, după care se cufundă în culoarea pregatită 

dinainte. Când oul trebuie să conţină mai multe culori, se cufundă succesiv în culori din ce în ce 

mai închise, după ce s-au „scris” motivele cu ceară, tot succesiv. Pentru a îndepărta ceară, se 

pune oul aproape de o sursă de căldură şi se şterge cu o pânză; apoi se unge cu ulei sau grăsime 

pentru a–i da strălucire; 

 ornamente: de–a lungul timpului, motivele ornamentale s-au complicat (ca şi culorile), 

chiar dacă semnificaţia simbolică nu mai este cunoscută decât de bătrânele satului. Motivele 

predominante sunt cele geometrice, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe sau naturaliste, 

reprezentând animale, păsări, sau chiar scene biblice, în diferite combinaţii. Cromatica şi 

motivele decorative diferă de la zonă la zonă şi chiar de la creator la creator, depinzând de 

imaginaţia acestuia. În ornamentarea geometrică deosebim simboluri şi semnificaţii precum: 

- linia dreaptă verticală = viaţa; 

- linia dreaptă orizontală = moartea; 

- linia dublă dreaptă = eternitatea; 

- linia cu dreptunghiuri = gândirea şi cunoașterea; 

- linia ușor ondulată = apa, purificarea; 

- spirala = timpul, eternitatea; 

- dubla spirală = legătura dintre viaţă şi moarte  

 răspândire: ca răspândire geografică, obiceiul încondeierii acoperă întreaga suprafaţă a 

ţării. În Muntenia şi Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste şi cu mai puţine culori, 

Oboga fiind unul din centrele cunoscute din judeţul Olt. În Moldova cu cât înaintăm spre nord 

motivele şi culorile sunt mai elaborate. Vestite sunt ouăle încondeiate de la mănăstirea Suceviţa 

al căror decor este executat din mărgele. În Transilvania şi Banat găsim o mare varietate de 

modele şi culori atât la români, cât şi la minorităţile naţionale. Ţara Bârsei a atins un nivel 

deosebit prin fineţea desenului şi compoziţiei ornamentale şi cromatice. 

 ritualuri: datorită încărcăturii simbolice religioase, ouăle încondeiate sunt folosite nu numai 

ca obiect de decor, dar şi în practicarea unor ritualuri, din care semnificativ pare cel practicat în 

Bucovina: cojile ouălor de Paşti, împreună cu alte resturi alimentare, sunt aruncate în râu, pentru 

ca apa să le poarte la „blajini” (fiinţe imaginare, încarnări ale copiilor morţi nebotezaţi, al căror 

loc de vieţuire se află la „capătul lumii”, aproape de Apa Sâmbetei); în felul acesta şi blajinii au 

ştire că pentru toţi creştinii au venit Paştile. 

 

Dar de ce ouă roşii de Paşti?  

Legendele creştine leagă simbolul ouălelor roşii de Patimile lui Iisus. Răstignirea şi Învierea 

reprezintă reînvierea naturii primăvara şi cu reluarea ciclurilor vieţii.  

Oul, el însuşi purtător de viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. 

Legenda spune că atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingându–L s-au transformat în 

ouă roşii.  

O altă tradiţie afirmă că Fecioara Maria, venind să–şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, care s–

au însângerat sub cruce.  

Altă legendă afirmă că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii saduchei şi rabinii farisei au 

făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei a spus: „Când va învia cocoşul pe care–l mâncăm şi ouăle 

fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus”. Nici nu şi–a terminat acela spusele şi ouăle s–au şi 

făcut rosii, iar cocoşul a început să bată din aripi. În tradiţia populară românească ouăle de Paşti sunt 
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purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în 

felurite situaţii etc. 

Culoarea roşie este simbol al focului purificator. O credinţă din Bucovina afirmă că oul roşu 

este apărător de diavol. Acesta se interesează dacă oamenii fac ouă roşii şi umblă cu colinda, căci 

doar atunci când aceste obiceiuri vor înceta, el va ieşi în lume.  

Altă poveste a ouălelor roşii: „Şase surori măritate au vrut să ucidă pe a şaptea soră a lor, care 

făcea ochi dulci celor şase cumnaţi ai săi. Pietrele însă cu care au căutat să arunce într-însa s-au 

colorat în diferite chipuri. Sora aceasta a rămas neucisă, dar în această amintire poporul a început să 

coloreze ouăle în duminica Pşstilor, când s-a întâmplat aceasta”.  

Una dintre cele mai vechi mărturii privind ouăle colorate de la români este a secretarului 

florentin al lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del Chiaro, care, pe la 1700, se minuna de 

culoarea aurie a ouălelor vopsite de la Curtea domnitorului muntean. 
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SĂRBĂTOAREA PASCALĂ 

 

 Propunători: 

Consilier școlar Duți Tatiana- C.J.R.A.E.Brașov 

Prof. Înv. Primar Duți Gheorghe Iulian- Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele 

 

 

 Sărbătoarea Pascală cea mai importantă  sărbătoare religioasă din calendarul creștin.Creștinii 

sărbătoresc această zi  în cinstea învieriilui Isus Hristos după două zile de la răstignirea sa pe cruce. 

 Paștele are o durată de patruzeci de zile,  cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima 

duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, 

într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. 

 Farmecul deosebit este dat de tradițiile care sunt specifice acestei sărbători.Oul pictat,masa cu 

mâncăruri tradiționale de Pasti ( pască, cozonac, miel,etc), Lumânarea de înviere. 

➢ Oul pictat simbolizează mormântul lui Isus Hristos care s-a deschis la învierea sa din morți. Atunci 

când creștinii  sparg ouăle prin ciocnire spun: ,, Hristos a înviat! Adevărat a Inviat!”,, Culoarea roșie 

a ouălelor reprezintă sângele lui Hristos care s-a scurs de pe cruce pentru mîntuirea lumii. 

➢ Lumânarea de Înviere – În noaptea de înviere credincioșii poartă în mână o lumânare, pe care o vor 

aprinde din lumina adusă de preot de pe Masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul 

Învierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. 

➢ Pasca, cozonacul și mielul  sunt bucate care se servesc la masa de Paște. Pasca  se coace numai o 

data pe an.Ea are o formă rotundă și la mijloc se face o cruce și este împodobită pe margini cu aluat 

împletit. Mielul  îl reprezintă pe Isus Hristos care s-a jertfit pentru păcatele oamenilor și a murit 

asemeni unui miel nevinovat. 

 

 

PAȘTELE REPREZINTĂ O SĂRBĂTOARE PENTRU TRUP ȘI SUFLET! 
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 ÎNVIEREA DOMNULUI , ÎNCEPUTUL SI SFÂRȘITUL TUTUROR 

SĂRBĂTORILOR CREȘTINE 

                                  Prof.înv.preșc. Trancă Adina Loredana 

 Grădinița Nr. 236, București 

 

     Toti creştinii ştiu cu siguranţă că de Sfintele Paşti se celebrează Învierea Domnului în a treia zi de 

la răstignirea Sa pe Dealul Golgota. Odată cu simbolistica religioasă a sărbătorii Paştelui, s-au 

transmis şi tradiţiile legate de semnificaţiile Paştelui evreiesc, cu un specific care s-a asimilat 

credinţei creştine. Sărbătorirea Paştelui a devenit aproape universală, din aproape orice cult creştin 

am face parte.  

      Totuşi, Paştele nu este o sărbătoare strict creştină, ci, in sensul ei propriu, este împrumutată de la 

evrei. Numele derivă de la Pesach şi reprezintă sărbătorirea de către poporul evreu a fugii din Egipt, 

din sclavie. În Vechiul Testament sunt redate aspectele atribuite Paştelui evreiesc, cum ar fi 

sacrificarea mielului. Această sacrificare a mielului pascal a prefigurat jertfa Mântuitorului de pe 

Golgota, care a adus eliberarea omenirii din robia păcatului. Sacrificiul mielului pascal a trecut şi la 

creştini care, în fiecare an de Sfintele Paşti jertfesc un miel a cărui semnificaţie religioasă cei 

credincioşi nu o mai cunosc şi se mulțumesc doar să spună ca aşa au pomenit ca de acest mare 

praznic să se taie un animal.  

     La evrei, Paştele se mai numeşte şi Sărbătoarea Azimelor (a pâinilor nedospite) – se spune că 

evreii au fugit aşa de repede din Egipt încât au uitat aluatul de pâine la dospit (de aceea se mănâncă 

pasca). Pe lângă sacrificarea rituală a mielului, Sărbătoarea de Paşti presupune şi tradiţionalele 

elemente ale credinţei creştine: ouă roşii şi vin, împreună cu cozonaci şi preparate din carne de miel. 

Despre ouăle roşii se vehiculează diverse variante, însă un lucru este sigur în simbolistica sa: oul 

reprezintă un nou început, o matrice a noii vieţi, iar forma sa circulară redă principiul nemuririi, al 

vieţii care nu se termină niciodată. Culoarea roşie poate fi asociată cu sângele Domnului care, se 

spune, ar fi curs peste ouăle aduse de Fecioara Maria şi depuse la picioarele crucii pe care se afla 

Mântuitorul. Ouăle colorate se pare că provin din tradiţiile păgâne nordice, la fel ca şi iepurele, când 

popoarele scandinave celebrau începutul primăverii şi zeităţile fertilităţii. Vinul este nelipsit de pe 

masa de Paşte, simbolizând sângele lui Hristos. În biserică este obiceiul ca, în noaptea de Paşte, să se 

sfintească pâinea numită paşti, fie sub formă de anafură sau anafură amestecată cu vin (în vestul 

țării).  

  Dupa sfârşirea Învierii, a Liturghiei şi a sfinţirii pascăi, unul sau două dintre ouăle sfinţite se dau 

preotului care le-a sfinţit, iar restul este adus acasă. Sosind acasă toţi se aşază la masă şi gustând mai 

întâi din pasca din ouă şi celelalte bucate încep a mânca. După ce s-au săturat de mâncat, prind a 

ciocni ouă roşii, şi anume mai întâi soţii, apoi copiii cu părinţii şi părinţii cu celelalte neamuri şi 

cunoscuţi. Făcând aceasta, cred că cei ce ciocnesc unul cu altul se vor vedea pe lumea cealaltă. În 

ziua dintâi, adică în ziua de Paşte se ciocneşte numai cap cu cap. A doua zi, adică luni după Paşte se 

poate ciocni şi cap cu dos, iar în cele următoare chiar şi dos cu dos. Cel mai mic de ani ţine oul cu 

capul în sus, iar cel mai mare ciocneşte cu oul său, şi anume tot cu capul, zicând : “Hristos a inviat!”, 

iar cel mic răspunde: “Adevărat a înviat!”. Ca şi Crăciunul, Sfintele Paşti au devenit un alt motiv de a 
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cumpăra cadouri şi de a le oferi celor din familie din partea iepuraşului de Paşte sau măcar un alt 

motiv de a petrece. Este adevărat că ideea mesei de Paşti este aceea ca toți creştinii să se bucure de 

Învierea Domnului, împreună cu familia, rudele apropiate sau prietenii, însă uneori latura spirituală a 

acestei tradiţii se uită, iar noaptea de Înviere e asociată de anumite persoane cu un prilej obligatoriu 

de a chefui şi de a petrece cât mai mult. Cu atât mai mult cu cât lumina de Paşti, care este adusă de 

fiecare credincios acasă, a devenit pentru unii doar un ritual – Învierea înseamnă doar aprinderea 

lumânării (se întâmplă să fie aprinsă de unii chiar de la brichetă) şi aducerea ei acasă, ca şi cum ar fi 

vorba de un fel de talisman, un obiect purtător de noroc. De aceea mulţi au grijă să nu se stingă 

lumânarea pe drum, ca să nu aibă ghinion tot anul. De fapt, înţelesul luminii pascale creştine este 

doar acela de a împărtăşi celor adunaţi în faţa bisericii lumina simbolică a Domnului, încrederea în 

viaţa viitoare, în nemurire. Deşi pare că marea parte a tradiţiilor de Paşte sunt doar nişte ritualuri, 

fondul pe care acestea se impun este mult mai profund şi vine chiar din esenţa gestului făcut de 

Mântuitor. În fond, Paştele creştin sărbătoreşte exact acest lucru: moartea şi Învierea 

       Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul le-

a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 

experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară , 

fiind purtătoarele unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi. Paștele este cea mai 

importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, 

Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data 

de început a Paștelui marchează începutul anului ecleziastic. Această sărbătoare durează trei zile și 

începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din anul 325, în duminica de după prima Lună 

plină după echinocțiul de primăvară. Farmecul deosebit al Sărbătorii Paștelui este dat atât de 

semnificația spirituală („...învierea Mea va fi totodată o înviere pentru toți cei care Mă urmează.” – 

Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber) cât și de tradiții (oul pictat, masa cu mâncăruri 

tradiționale, slujba 2733 de sâmbătă seara cu primirea luminii). Paștele este un moment de pace 

sufletească, de interiorizare, de împăcare, de bucurie.  

    Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul la gură și uimind totuși 

de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de Înviere a 

Paștelui ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a 

umplut mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături 

de noi.Acest foc imaterial de culoare albăstruie și care poate fi atins fără să ardă este așteptat cu toate 

luminile stinse. El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt aprinzând candela 

așezată special acolo. Apoi Patriarhul ortodox aprinde cele două mănunchiuri de câte 33 de lumânări 

pe care le are pregătite și începe să împartă Lumina Sfântă miilor de pelerini care așteaptă plini de 

emoție. Focul cel viu însă acționează și de unul singur, strălucind ca un fulger și aprinzând din zbor 

candelele de la intrarea în biserică, precum și lumânările unora dintre pelerini. Acest eveniment se 

petrece în fiecare an în fața a mii de martori vizuali. Nu poate fi negat de nimeni. De aceea efectul 

său este foarte puternic, contribuind la întărirea credinței în Dumnezeu. În secolul 19-20 tradiţiile au 

început din păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se păstreze cu precădere în lumea satului, 

acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi 

autenticitatea. Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina 

şi voia bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne 

dorim. În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 
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Săptămâna începe cu Duminica Floriilor, ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și se încheie 

cu Duminica Paștelui, ziua Învierii Sale.  

     Ziua de miercuri este ziua în care Iuda l-a trădat, iar cea de vineri ziua în care a fost răstignit. De 

aceea aceste două zile au devenit zile de post de-a lungul întregului an. Joia este ziua spălării 

picioarelor apostolilor de către Iisus, a Cinei de Taină, a rugăciunii din grădina Ghetsimani și a 

arestării lui Iisus de către cei ce voiau să-l ucidă . Satele noastre româneşti au rămas din fericire 

tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a 

Învierii Domnului din săptămâna premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare 

semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii , cum sunt denumite în 

popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele 

cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da la biserică. Joia Mare, cunoscută în calendarul 

tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa 

prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor săi .  

    Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă fragmente extrase din cele 

4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în Joia Mare se practică un 

adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia populară că este zeiţa morţii , ea 

supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal respingător , fie cu o babă 

zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit , ce pedepseşte fetele şi 

femeile leneşe. Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a 

curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să 

vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun staie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. Potrivit credinţelor populare , 

în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni temporar pe pământ , şi pentru ca cei 

vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul ţării ( Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, 

înainte de a merge la cimitir , femeile aprindeau în mijlocul curţii focuri din ramuri de alun sau 

buruieni uscate , în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea că morţii vin acasă pentru a se 

încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea , atunci când femeile se deplasau la cimitir , unde 

aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte , ele îşi plângeau morţii , dialogau 

cu ei chemându-i acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial comună întregului areal 

românesc este cea care se desfăşoară la biserică.  

    Ultima secvenţă se derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la 

poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare). 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor , creştinii merg la biserică , 

ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul sau 

cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri 

seara este a înmormântării lui Iisus. Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii 

diferite, în creştinism şi iudaism. Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în 

antichitatea anterioară religiilor biblice. Paştele şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, 

fiind un moment de linişte sufletească şi de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de 

semnificaţia religioasă - întotdeauna mai există o şansă de mântuire - cât şi de tradiţii: oul pictat, 

iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de paste - cozonac, pască, miel, slujba de sâmbăta seara cu 
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luarea luminii. Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care 

își au originea în tradițiile străvechi (considerate azi de mulți a fi păgâne) și de credințe și superstiții 

legate de ciclul anotimpurilor și treburilor gospodărești. În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse 

flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor 

lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în această zi, numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se 

țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar 

dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt obicei spune că cel care se va scălda în apă rece de trei 

ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul boteza în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul 

anului. În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în 

noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea 

Domnului, pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre 

cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul 

de 40 de zile și clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei 

botezătoare la biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă 

„nouă” va avea noroc toată viața.  

      În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 

sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu 

această apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată. În noaptea de 

Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din lumina adusă de preot 

de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei vieții asupra morții, 

a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să păstreze restul de lumânare 

rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă. O credință răspândită este 

aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, porțile raiului rămân deschise. Astfel 

încât sufletele celor decedați în timpul Săptămânii Luminate ajung cu siguranță în rai. Ouăle roșii 

simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea atunci când se 

sparg ouăle prin ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!” Aceste 

formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea Domnului. 

Există credința că cei care ciocnesc ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă. Culoarea roșie a ouălor 

simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone se obișnuiește să se picteze ouăle. În funcție de zona în 

care se fac ele se numesc ouă încondeiate, închistrate, muncite, picate (cu ceară) etc. Circulă și 

numeroase legende despre ouăle roșii.  

   În unele, Maica Domnului, hăituită, fie face ouă roșii pe care le aruncă în spate pentru a-i deruta pe 

urmăritori, fie transformă pietrele pe care le aruncau aceștia în ouă roșii. Altă legendă povestește că, 

la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria pune un coș cu ouă sub cruce ca să-i îmbuneze pe soldați, iar 

acestea sunt înroșite de sângele Mântuitorului. Se mai spune că atunci când Iisus a fost bătut cu 

pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă roșii. O altă legendă povestește că vestea Învierii 

lui Iisus a fost primită cu neîncredere de unii: o precupeață care vindea ouă în piață a zis că ea va 

crede doar atunci când ouăle se vor înroși, iar ouăle s-au înroșit pe loc. Ouăle simbolizează și 

reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite primăvara, ca simbol al 

renașterii, încă din era pre-creștină. În Egiptul antic, oul era simbolul legământului vieții și 

reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiția populară protectoare românească, ouăle de 

Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacități protectoare . Pasca este o 

prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat împletit pe margini, 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

38 
 

umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la țară fac semnul 

crucii cu lopata pe pereții cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în timp ce 

predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus în traistă 

la plecare, fără știrea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paștele, iar el 

le-a răspuns că atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat și au găsit pâinea. De atunci e obiceiul 

să se coacă pască de Paști. Multe dintre tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari 

sărbători. Una dintre ele spune că atât cei care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se 

spele într-un lighean mare unde se află, pe lângă apă proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint 

sau aur. Toate acestea au un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru 

a le merge bine tot anul, să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă 

se vor vedea pe lumea cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos  a înviat!”, iar 

celălalt răspunde „Adevărat a înviat!”.  

    O credinţă din bătrâni spune că cel care are oul care se sparge primul, este mai slab şi va muri mai 

repede. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea învingătorului. De aici şi ideea 

că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care ciocnesc cu ouă din lemn sunt 

înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă nu e bine să fie păstrate în casă 

pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să 

contribuie la treburile care se pricep. Atât feciorii, cât şi fetele, trebuie să le sară în ajutor părinţilor, 

pregătind cele necesare pentru sărbătoare. Fiecare îşi aduce aportul, deoarece nu trebuie ca Paştele să 

îl surprindă ca un neom între oameni. Apoi, începând de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe 

fiecare dintre noi trebuie să ne găsească sărbătoarea Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte. 

Bătrânii mai spun că e bine ca dis-de-dimineaţă pentru să ne scăldăm în rău. Astfel, nu ne curăţim 

numai de toate bolile, dar vom fi tot anul scutiţi de orice boală, sănătoşi şi iubiţi. De asemenea, la 

slujbă se merge în hainele cele mai noi şi mai curate, aşa cum este indicat în cazul unei sărbători atât 

de mari. În noaptea de Înviere, pentru a ne arăta solemnitatea faţă de liturghia desfăşurată, trebuie ca 

fiecare să aibă o lumânare aprinsă în mână. Cei care nu o au, sunt consideraţi ticăloşi şi nevrednici. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru mântuirea 

noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea 

în mână, urmat de alaiul de credincioşi – iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biseria de 

trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, iar când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei 

prezenţi la acest serviciu religios vor spune „Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei 

Învierii.  

     Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să mănânce 

bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi 

după ce fiecare persoană participă la Liturghie. Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul 

ouălelor roşii. Bucuria Pascală este cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la 

Înălţare, timp în care creştinii se salută cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de 

fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul nostru de credinţă. Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută 

liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În această zi, e interzis şi somnul. Luni, a doua zi de 

Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe cazuri, la cimitir. O 

credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile Raiului sunt 

deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung 
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direct în Rai. Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate 

sărbătorile sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct 

comun în ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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GRĂDINIȚA ȘI BISERICA – PARTENERI ACTIVI ÎN EDUCAȚIE 

                         Prof. învățământ preșcolar Tranca Maria 

 Gradinita Nr.1 Roșia de Amaradia 

 

        Paștele, în conștiința preșcolarilor, încă de la grupa mică este asociat cu iepurașul care aduce 

daruri, dulciuri și un coș cu ouă vopsite, lucru îndepărtat de tradiția adevărată și de obiceiurile 

creștine.  

     Semnificația laică a câștigat teren din ce în ce mai mult încurajată fiind de reclamele care ne 

înconjoară la tot pasul. În creștinism marea sărbătoare a Paștelui consemnează Învierea lui Iisus în a 

treia zi de la răstignire și batjocorire din partea necredincioșilor și totodată biruința asupra morții și a 

răului universal. Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste 

an, după spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, 

pentru că în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din 

morminte viaţă dăruindu-le", iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu 

Dumnezeu. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când 

toate în natură învie.         Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor 

şi bucurie, şi caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea 

mai bună rânduială. Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al 

elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la 

un concurs de creaţie care să le solicite rezolvarea unor sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, 

care să facă apel la imaginaţie, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie. 

Dar cine este mai potrivit a explica preșcolarilor semnificația Sfintei Sărbători a Paștelui decât 

preotul înzestrat cu știință și har. Veșmântul său negru atrage instantaneu privirea celor din jur și cu 

atât mai mult a celor mici. Cu ocazia celui mai mare eveniment religios din an, am fost onorați de 

prezența în mijlocul nostru a preotului din localitate, care a adus o serie de materiale sugestive, 

accesibile preșcolarilor: de la imagini, cărți, cruce, icoane. Bineînțeles prezența părintelui nu este o 

noutate pentru că și cu alte ocazii a răspuns prompt solicitărilor noastre. Ca educatoare la grupă, 

împreună cu preotul am încercat să creăm o atmosferă a acelor vremuri, în care să oglindim modul de 

viață al oamenilor, bunătatea/răutatea unora, șirul evenimentelor într-un mod cât mai accesibil, Iisus 

reprezentând cel mai bun exemplu de altruism, de jertfă pentru noi. Copiii au adresat întrebări 

dovedind interes în a cunoaște detalii, aspecte și evenimente cu caracter religios dar și istoric, 

înțelegând și empatizând cu trecerea „personajelor” prin diverse stări emoționale, de la tristețe la 

bucurie, tristețea, din ziua răstignirii lui Iisus, urmată de bucuria Învierii. Majoritatea dintre aceștia 

și-au exprimat dorința de a ajuta susținând dreptatea, adevărul, faptele bune, desconsiderarea faptelor 

rele fiind unanimă. 

      Dialogul, situațiile problematice, diversitatea răspunsurilor au făcut ca activitatea să declanșeze și 

mențină interesul, curiozitatea și să fie una dominată de dinamism. Preșcolarii au aflat despre 

însemnătatea bisericii de-a lungul vremurilor, de ce se vopsesc ouăle doar la Paști, de ce culoarea 

reprezentativă este roșul, precum și faptul că a fi bun, iertător și de ajutor semenilor poate fi la 

îndemâna tuturor, adulți sau copii. Activitatea s-a continuat cu vopsitul ouălor urmată de audierea și 
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intonarea pricesnei pascale „Hristos a înviat din morți...” și culminând un concurs de ciocnit ouă. 

Desigur, copiii nu au uitat să rostească înainte de ciocnitul ouălor, conform tradiției, „Hristos a 

înviat! – Adevărat a înviat!”, care de altfel rămâne salutul creștinilor până la sărbătoarea Înălțării 

Domnului. Făcând o evaluare a activităților menționate, am constat din răspunsurile preșcolarilor că 

toate secvențele parcurse au prezentat un interes maxim, aceștia dorind reluarea temei în zilele 

următoare, iar starea de bine, de bucurie se citea pe fețele lor. Pentru a trăi în profunzime sărbătoarea 

Învierii lui Iisus, copiii au fost invitați împreună cu familiile lor la slujbele ce au loc în Săptămâna 

Patimilor și desigur în noaptea de Înviere pentru a lua Lumina Divină și Sfintele Paști, pâinea și 

vinul, trupul și sângele lui Iisus, cu bucurie, iertare și iubire. Părintele a dorit să le ofere micilor 

creștini în încheierea întâlnirii,  drept recompensă, câteva dulciuri, primind în schimb mulțumiri, 

îmbrățișări și promisiunea de a fi mai buni cu cei din jur.  

De ce este nevoie de educație religioasă și moral-civică? Pentru că moralitatea la vârsta timpurie nu 

se manifestă de la sine, ea se construiește treptat, mai întâi fiind nevoie de a învăța din exemple reale 

și ilustrate, de a diferenția comportamentele dezirabile, de a constata efectele comportamentelor 

nepotrivite față de oameni și față de mediu, de a-și forma o conștiință morală care se va converti într-

un determinant activ în adoptarea unei conduite morale, ghidată de acceptarea unor reguli de 

conviețuire armonioasă. Asemeni unui traseu inițiatic, copilul ajunge participant direct la propria 

formare, dezvoltare, situațiile organizate interactiv înregistrând ca finalitate garantată un set complet 

și complex de abilități absolut necesare integrării sociale a fiecărui individ. 

      Parteneriatul grădiniță-biserică își confirmă valoarea în momentul în care este activ, practic, 

rezultând numeroase beneficii pentru copil măsurabile în toate domeniile de dezvoltare: - dezvoltarea 

cognitivă – ajunge să diferențieze evenimente din viața socială (Paști, Crăciun), oferă explicații 

privind modificări din viața omului sau din natură după anotimp, utilizează în contexte noi 

informațiile dobândite, caută soluții de rezolvare a problemelor împreună cu alte persoane, copii sau 

adulți, face investigații, se implică în activități de cunoaștere, înțelegere și protejare a mediului, 

planifică, organizează activități, jocuri colective, experimente; - dezvoltarea limbajului și a 

comunicării – exprimă idei, relatează întâmplări din viața personală, descrie evenimente, stabilește 

un dialog cu interlocutorul său, se adresează politicos, soluționează conflicte, utilizează mai multe 

tipuri de comunicare: orală, completată prin gesturi, mimică, tonalitate, modulații ale vocii, scrisă 

prin desene, semne, forme, grafisme, preia expresii din povești pentru a le reproduce în jocurile 

proprii; - dezvoltarea socio-emoțională – se evidențiază schimbări pozitive, uneori substanțiale, în 

comportamentul social al preșcolarilor la nivel individual și ca parte integrantă a unui grup, 

destăinuie apropiaților stări personale asociate cu anumite evenimente, își gestionează emoțiile, își 

exprimă empatia, preocuparea pentru semeni; - dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare: 

curiozitate și interes, inițiativă, persistență în activitate, creativitate – copilul caută și descoperă 

informații noi legate de subiecte de interes personal, inițiază jocuri cu subiecte din viața cotidiană 

(inclusiv „de-a preotul”) sau povestiri, inventând acțiuni și personaje noi; - dezvoltarea fizică, a 

sănătății și igienei personale – alege activități care să nu pericliteze siguranța personală sau a 

celorlalți, participă constant la activități, jocuri care includ contact social și reguli, respectă reguli de 

comportare adecvate diverselor locații în care se află (pe stradă, în parc, la biserică).    

    Preșcolarii demonstrează treptat atitudini adecvate față de sine și ceilalți, abilități de relaționare 

pozitivă, comportament civilizat în contexte sociale diferite, în grădiniță și în afara ei, respect și 
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apreciere pentru cei din jur, exprimare politicoasă, adică, învățarea vieții în comun care nu vine de la 

sine ci trebuie sprijinită. Fiecare experiență informațională la care micul preșcolar ia parte constituie 

un indicator latent sau activ în conduita lui viitoare. Comunitatea este aceea care asigură întâlnirea 

dintre copil și mediul extern necunoscut și implicit experimentarea unei vieți cotidiene reale, 

facilitatoare a integrării și formării  conștiinței de apartenență la grupul social extins.  

      Biserica apropie copiii între ei, respectând diversitatea cultelor și opțiunii fiecăruia, dezvoltând 

sentimentele de iubire, toleranță, acceptare și respect față de semeni. Parteneriatul are și alte avantaje 

pe lângă cele amintite anterior: atmosfera destinsă, plăcerea de a acționa alături de colegi, încurajarea 

exprimării ideilor, opiniilor, eliminarea barierelor emoționale, dezvoltarea unei conduite responsabile 

din partea tuturor în fața situațiilor comune sau speciale, favorizarea schimbului de idei, implicarea 

tuturor preșcolarilor din grădiniță, prevenirea unor probleme cu efecte colaterale, costurile materiale 

minime sau inexistente, resursa umană specializată este la îndemână.  

      Cunoscând finalitățile benefice evidențiate în cadrul parteneriatului cu biserica, se impune ca 

educatoarele, grădinița, să privească cu mai multă aplecare spre evenimentele din comunitate, fie ele 

religioase, culturale, istorice, economice sau științifice și să aibă curajul de a iniția parteneriate cu o 

valoare incontestabilă în educația și evoluția socială, morală și intelectuală a preșcolarilor. Trebuie 

depășite prejudecățile că vărsta timpurie este prea fragedă pentru astfel de acțiuni. Dezvoltarea 

plenară a personalității copilului este asigurată doar prin concursul tuturor factorilor educativi, 

familie-grădiniță-comunitate, rezultatul optim concretizându-se în dublu sens: sprijinirea copilului iar 

mai apoi, copilul devenit adult va sprijini, la rândul său, comunitatea 
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                                              Grădinița Nr. 236, București 

    

 

 

           Învierea lui Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare a mai multor biserici printre care 

și Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică sau Biserica Reformată. 

Este sărbătorită în prima duminică de după prima Lună plină de după echinocțiul de primăvară și 

diferă de la un cult la altul datorită calendarului adoptat de o Biserică sau alta.   Sărbătorile pascale 

pentru credincioşii ortodocşi încep duminică şi se desfăşoară pe durata a trei zile. Ceremonii pascale 

au loc la Ierusalim şi peste tot în lume unde trăiesc comunităţi creştine.                                   

      Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi lăsate 

deoparte, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii. Este 

sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus 

Hristos.    

Invierea Domnului este cea mai mare sarbatoare a crestinismului, dogma fundamentala a credintei 

crestine. Este o sarbatoare a bucuriei depline, a luminii divine, a comuniunii, a sufletului. In noaptea 

Invierii crestinii se bucura de o stare harica deosebita, de o partasie speciala cu semenii si cu 

Dumnezeu.                    

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Greco-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Echinoc%C8%9Biu
http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/
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Invierea Domnului este modelul si forta invierii tuturor oamenilor, la a doua venire a Sa: “Eu sunt 

Invierea si viata, in adevar, a zis El”. Invierea face referiri nu numai la fiinta umana, ci este vorba de 

toata creatia lui Dumnezeu: "Iata, Eu toate le fac noi…, si va fi un cer nou si un pamant nou", zice 

Mantuitorul.                                      

       Invierea Domnului ne daruieste, pe de o parte, o victorie asupra pacatului, pe de alta parte, o 

biruinta asupra mortii insasi. Mai mult, aceasta mare taina ne aduce la o stare harica de traire cu 

Dumnezeu care este fara de pacat si fara de moarte. Cu Hristos, noi pasim in vesnicie! 

           Asadar, Invierea Domnului este, prin excelenta, acela al indumnezeirii naturii noastre 

omenesti si al participarii trupului nostru trecator la bunurile vesnice, mai presus de fire, o calatorie 

in lumina launtrica a sufletelor noastre, iar in viziunea unor parinti ai Bisericii nu e altceva decat „o 

traire a luminii dumnezeiesti si o pregustare a Imparatiei Cerurilor, o transfigurare anticipata”.                                                                                   

Este acel «fata catre fata» indreptat spre eternitate, cand “Dumnezeu coboara in suflet, iar sufletul 

urca la Dumnezeu“  .                                                          

              Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult. Învierea 

Mântuitorului este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi oamenii - credincioşi 

sau necredincioşi. La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă 

pe cei prezenţi: "Veniţi de luaţi Lumină!". În multe locuri, Lumina este împărţită credincioşilor 

împreună cu bucăţele de pâine stropite cu vin, denumite Paşte. După ce lumânările oamenilor sunt 

aprinse, alaiul avându-l în frunte pe preot, dascăl şi cântăreţi înconjoară biserica de trei ori, cântând 

"Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le". 

Apoi, se intră din nou în biserică, unde continuă slujba de Înviere, care durează până în jurul orei 

03.00 dimineaţa.   Credincioşii care au postit în toate cele şapte săptămâni se pot împărtăşi în 

Noaptea de Înviere. După slujbă, este tradiţia ca preotul să dezlege bucatele pe care le aduc 

credincioşii la biserică - ouă  vopsite, cozonac, pască sau friptură - şi să le sfinţească, astfel că prima 

masă "de dulce" se ia în biserică 

 Una dintre tradiţiile străvechi de Paşte o reprezintă ouăle vopsite. Prezenţa în creştinism a ouălor 

roşii este una simbolică şi reprezintă o altă mărturie clară a vechimii acestui mare praznic. În multe 

dintre mormintele vechi ale creştinilor au fost descoperite şi coji de ouă şi se pare că acest aliment nu 

lipsea de la agapele ce se făceau în acele vremuri. În antichitate, în special la egipteni, oul era simbol 

al lumii şi al eternităţii, din moment ce forma lui pare a fi una perfectă şi fără început. 

         Pentru iudei, dar şi pentru păgâni, ouăle erau simboluri ale creaţiei şi ale învierii. Creştinii, încă 

de la început, au legat de ouăle roşii simbolismul învierii neamului omenesc prin Mântuitorul Iisus 

Hristos, dar şi pe cel al creării din nou a lumii, culoarea roşie însemnând sângele Domnului curs pe 

Cruce. "Oul pascal“ reprezintă, pe de altă parte, simbolul văzut al învierii morţilor, a cărei garanţie 

este însăşi Învierea cea din morţi a Domnului. Din tradiţia creştină mai ştim că Maria Magdalena s-ar 

fi înfăţişat împăratului Tiberiu cu un ou roşu şi i-ar fi spus: "Hristos a înviat!“. Există opinii potrivit 

cărora acest fapt ar fi generat introducerea ouălor roşii în cadrul sărbătorii Paştilor.   Un alt obicei de 

Paşti este acela ca după slujbă credincioşii să meargă la cimitir, unde aprind lumânări pe mormintele 

celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de pomană celor sărmani.   Duminică, spre 

prânz, credincioşii sunt aşteptaţi la biserică pentru slujba cunoscută ca "A doua Înviere", la care vor 

fi citite în 12 limbi versetele 19-25 din capitolul XX al Evangheliei după Ioan. 
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         De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină 

Învierea. Oamenii îşi pun haine noi, de culori deschise şi pregătesc bucate tradiţionale - pască, ouă 

vopsite, cozonac şi miel.  

         Sărbătoarea Paştelui este considerată sărbătoarea bucuriei date de vestea Învierii Mântuitorului. 

O veste care, până la Înălţarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăseşte în salutul 

"Hristos a înviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a înviat!"  
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OUL ROŞU - SIMBOLUL SĂRBĂTORILOR DE PAŞTI 

 

                                                                        Prof. înv. preşcolar: Oprişor Mădgălina 

                                                                        Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14, Timişoara 

            

 

       Simbolistica ouălor de Paşti trebuie căutată înainte de naşterea lui Hristos, în timpuri străvechi. 

Oul era dat în dar, fiind considerat simbol al echilibrului, creaţiei, fecundităţii, simbol al vieţii și al 

reînnoirii naturii, obiceiul vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu două mii de ani înainte de 

Hristos. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales la popoarele 

Europei şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la 

români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolica motivelor şi perfecţiunea 

realizării. Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouăle de 

Paşti şi de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica 

Domnului, care venise să-şi plânga fiul răstignit, a aşezat coșul cu ouă lânga cruce şi acestea s-au 

înroşit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus 

celor de faţă: „De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate întru aducere aminte de 

răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi”.  

         Culoarea roşie cu care le vopsesc creştinii la Paşti, reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. Ciocnitul ouălor 

semnifică sacrificiul divinităţii primordiale şi se face după reguli precise: persoana mai în vârsta (de 

obicei bărbatul) ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mâna de partener, în timp ce rosteşte 

cunoscuta formulă “Hristos a înviat”, la care se răspunde “Adevarat a înviat”. Ţăranii noştri au 

obiceiul ca, în dimineaţa din duminica Paştelui, să-şi spele faţa cu apă nouă sau apă neîncepută în 

care pun un ou roşu, având credinţa că astfel vor fi tot anul frumoşi şi sănătoşi ca un ou roşu. După 

consumarea ouălelor, cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-se astfel că 

pământul va da rod bun. În tradiția populară de la noi, oul roşu de Paşti ar avea puteri miraculoase, 

de vindecare, de îndepartare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor. 

       Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Iisus. Răstignirea şi Învierea 

reprezintă reînvierea naturii primăvara şi cu reluarea ciclurilor vieţii. Oul, el însuşi purtător de viaţa, 

devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. Legenda spune că atunci când Iisus a 

fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă roşii. 

       O altă tradiţie afirmă că Sfânta Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, care s-au 

însângerat sub cruce. Alte legende şi poveşti aduc la suprafaţă istoria ouălor vopsite în mai multe 

culori iar una dintre cele mai vechi mărturii privind ouăle colorate de la români este a secretarului 

florentin al lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del Chiaro, care, pe la 1700, se minuna de 

culoarea aurie a ouălor vopsite de la Curtea domnitorului muntean. Culorile folosite corespund unei 

anumite simbolistici.Tradiţiile si obiceiurile ouălor roşii s-a extins în timp la adevarate picturi 

meşteșuguri, si opere de artă. Încondeierea ouălor reprezintă una dintre cele mai spectaculoase 

tradiţii de Paşti. În unele sate ale judeţului Hunedoara, ouăle pictate, simboluri ale fecundităţii la 

păgâni, ale înnoirii de primavara, păstreaza înca şi azi tradiţii vii. Desenele se fac pe oul alb cu un 

instrument de scris înmuiat în ceară topită de albină, dupa care ouăle sunt introduse în vopsea roşie 

fierbinte, care se prinde pe porţiunile neatinse de ceară, ramânând astfel albe doar urmele cerii - 

http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/71067-ouale-de-pasti
http://www.crestinortodox.ro/interviuri/70549-arta-icoanei-este-o-culme-a-artei
http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/88431-ouale-de-paste
http://www.crestinortodox.ro/obiceiuri-si-traditii-de-paste/88431-ouale-de-paste
http://www.crestinortodox.ro/invierea-lui-hristos/71157-pastorala-la-sarbatoarea-invierii-domnului-2006
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68588-aducerea-aminte-de-moarte
http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68634-mantuirea-personala-si-mantuirea-lumii-dupa-sfintii-parinti
http://www.crestinortodox.ro/poezii-de-pasti/71357-vasile-militaru-hristos-a-inviat
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motivele ornamentale lineare tradiţionale. Pe Valea Ghimeşului se cunosc peste şaizeci de variante 

ale ouălor încondeiate. 

Cu toată admiraţia şi simpatia pentru aceste opere de artă, ne mulţumim şi ne bucurăm de spiritul 

Sfintelor Sărbători de Paşti cu simbolul ouălor roşii, galbene, verzi etc. Pregătite în bucătăria noastră. 

Pentru o vopsire "ca la carte" este nevoie de vopseaua naturală aleasă, o sită, oţet alb, ouă bine fierte 

şi de ulei. Deşi în comerţ predomină vopsele sintetice, putem foarte uşor folosi culori vegetale, 

naturale alegând nuanţele dorite: 

Roz: coaja de ceapă roşie, sfecla proaspătpă, rădăcina de garanta, afinele şi zmeura;  

Portocaliu: coaja de ceapă albă, morcovi, coji de nucă;  

Galben: coaja de portocale sau lămâie, morcovi, cojile de ceapă si cele de nucă, seminţele de ţelină 

şi chimionul (în galben pai), şofranul (în galben intens);  

Verde: foi de spanac (sau alte legume cu frunza verde);  

Albastru: frunze de varză roşie şi murele;  

Maron: ceai negru sau cafea;  

Castaniu: frunzele şi lemnul de nuc şi cafeaua, seminţele de mărar (în castaniu - auriu), iar pulberea 

de chili (în castaniu - portocaliu);  

        În funcţie de cantitatea de ouă, puneţi la fiert "vopseaua". Amestecul se fierbe între 15 minute şi 

o oră, până când culoare este cea potrivită, având în vedere faptul că pe ou se va prinde o nuanţă ceva 

mai deschisă. Fiertura se strecoară şi se pune într-un vas mic, dar destul de adânc, încât să acopere 

oul. Se adaugă trei linguriţe de oţet alb pentru fiecare cească de lichid. Cu o lingură se pune oul în 

vopseaua fierbinte, unde este lăsat cât este nevoie. Spre deosebire de cele vopsite cu culori chimice, 

ouăle în culori naturale sunt mate, de aceea, pentru a deveni lucioase, trebuie unse cu puţin ulei. Cu 

toată admiraţia şi simpatia pentru aceste opere de artă, ne bucurăm de spiritul Sfintelor Sărbători de 

Paşti.   
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Ce și cum povestim copiilor despre Paște  

Palade Dumitrița-Delia 

 profesor Școala Gimnazială Specială Pașcani 
 

  

          Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Momentul de sacrificiu, crucificarea și 

Învierea fiului lui Dumnezeu sunt punctele centrale ale religiei noastre și au o încărcătură emoțională 

specială pentru noi. Începând cu Săptămâna Patimilor și până la Înălțare trecem treptat printr-un 

cumul de trăiri: de la tristețe, milă, compasiune la acceptare, eliberare și în final smerenie, bucurie, 

fericire. 

          Dacă despre Crăciun, nașterea lui Iisus Hristos - cea de-a doua sărbătoare importantă a 

creștinismului – este mult mai ușor de povestit copiilor deoarece nașterea unui copil este moment de 

bucurie, despre Paște și faptele petrecute în acea perioadă de început a creștinătății este mult mai 

greu. Este dificil de explicat unui copil suferința prin care a trecut Iisus, momentul crucificării cu 

toate chinurile și moartea Fiului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea e nevoie ca abordarea noastră să fie 

ușor selectivă și adecvată nivelului de înțelegere a celor mici. Copilul înțelege diferit noțiunile de 

suferință și moarte, așa că ar fi indicat să se evite scoaterea în evidentă a durerii pe care a suferit-o 

Iisus pe drumul către răstignire și suferința din momentul crucificării, și să se pună accent pe iubire, 

sacrificiu, iertare și Înviere. 

             Le putem spune copiilor că iubirea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, este atât de mare încât 

pentru a ne-o dovedi și a ne da posibilitatea să ni se ierte păcatele a ales să îl trimită pe fiul Lui, Iisus 

Hristos, să se nască printre noi, să facă minuni în timpul vieții, să sufere și să moară pentru noi. Iar 

Iisus a ales să se sacrifice pentru noi, știind dinainte că va fi făcut să sufere, fiind de acord să-și 

sacrifice chiar viața din iubire pentru noi. Ce dovadă de iubire este mai mare decat sacrificiul vieții și 

iertarea pentru că a fost făcut să sufere?! 

           Copiii trebuie să știe că aceasta sărbătorim de Paște: dovada existenței lui Dumnezeu și a 

iubirii lui pentru noi. Învierea fiului Domnului este momentul cel mai inportant al religiei noastre și 

fapul că acesta a înviat după moartea Sa dovedește existența și puterea lui Dumnezeu. Pentru a ne 

arăta iubirea către Dumnezeu ținem post înainte de Paște pentru a fi alături de suferința lui Iisus 

Hristos și pentru a-i primi Invierea cu trupul mai curat. Facem curățenie în case și curți, ne 

cumpărăm hăinuțe noi pentru că e moment de schimbare și bucurie, gătim bucate speciale pentru 

masa de Paște și așteptam nerăbdători să-i salutăm pe ceilalți cu ”Hristos a înviat! 

             Pentru a le dovedi copiilor cât de specială este această sărbătoare le putem exemplifica faptul 

că Paștele este singura sărbătoare din an în care vopsim și mâncăm ouă roșii, dar și pască.  Slujba de 

la biserică, dedicată acestei sărbători, este una specială deoarece se desfășoară noaptea iar preotul 

oferă credincioșilor lumina ce simbolizează momentul învierii lui Iisus Hristos. Le putem explica de 

ce vopsim ouă  folosindu-ne de legenda ouălor roșii, cea care ne povestește că Maria, mama lui Iisus, 

a pus un coș cu ouă la picioarele lui Iisus atunci când el era rănit și că sângele lui a curs pe ouă și le-a 

colorat în roșu. Despre pască le putem spune că este modul în care îi arătăm lui Dumnezeu că noi 

credem în Înviere, în puterea Lui divină, aceasta putând fi mâncată de la Paște, adică de la momentul 

Învierii lui Hristos și pâna la Înălțare, adică momentul în care Hristos se ridică la cer lângă 

Dumnezeu.  

           Este o sărbătoare specială fapt dovedit și de modul în care ne salutăm în această perioadă. În 

loc de ”bună dimineața!”, „bună ziua!” sau ”bună seara!”, ne salutăm cu ”Hristos a înviat!” și ni se 

răspunde cu ”Adevărat a Înviat!”, asta pentru a-i vesti pe ceilalți că Iisus Hristos a înviat și ca ceilalți 

să confirme că s-a întâmplat cu adevărat acest moment. 
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           Totodată putem să-i îndemnăm pe părinți să-i implice pe cei mici în activitățile de acasă 

premergătoare sărbătorii. Să vopsească împreună ouă roșii, să participe la curățenie, să meargă 

împreună la biserică la denii și în seara de Înviere pentru ”a lua lumină”.  Emoția momentului de ”a 

lua lumină”, multitudinea de lumânări aprinse și grija cu care va fi dusă acasă și păstrată această 

lumină de către părinți sau bunici, vor contribui la a înțelege de către copil a laturii spirituale a 

sărbătorii Paștelui. 

             Paștele este o sărbătoare a speranței, a victoriei  binelui, a luminii asupra întunericului, a 

iertării, pentru că Iisus Hristors ne-a iertat pentru că l-am făcut să sufere, a dovezii iubirii lui 

Dumnezeu pentru noi. Astfel copilul va dezvolta stări de empatie, încredere, îngăduință, curaj, 

siguranță, stări care vor contribui la dezvoltarea lui socio-emoțională de mai târziu.  
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Învierea Domnului în ochii celor mici 

Prof înv. primar: Petcu Daniela Roxana 

Școala Gimnazială ”Nicolae Labiș” 

 

 

”Toţi copiii azi se îmbracă 

Cu ce au ei mai frumos. 

Şi părinţii lor le cântă 

Învierea lui Christos. 

Şi la masă ciocnesc astăzi 

Toţi copiii cei cuminţi, 

Ouă roşii şi pestriţe, 

Cu iubiţii lor părinţi. 

 

Toţi copiii azi sunt darnici 

Căci ei ştiu că lui Christos, 

Îi sunt dragi numai copiii 

Cei cu sufletul milos. 

Şi copiii buni la suflet, 

Azi cu bucurie dau, 

Cozonaci şi ouă roşii 

La copiii care n-au.” 

   (Elena Farago , În ziua de Paști ) 

 

 Pornind de  la această frumoasă poezie, voi aduce în discuție un subiect plăcut și interesant 

micilor curioși, pe care cu toții îi avem sub îndrumare: Învierea Domnului! Probabil cu toții ne izbim 

de următoarea întrebare, odată cu venirea primăverii: ” Când vine Paștele?”, adresată de cei mici. 

Dacă ar fi să ne întrebăm de unde atât de mult interes pentru această sărbătoare din partea lor, cel mai 

probabil răspunsul ar fi acesta: iepurașul de Paște! Deși generația actuală este încântată și fascinată 

de vestitul iepuraș, nu trebuie să uităm latura spirituală a acestei sărbători de o importanță deosebită. 

Așadar haideți să pornim în minunata lume a spiritualității și să o transpunem în sufletele copiilor.  

 Pentru a transmite corect informația trebuie ca noi, adulții să cunoaștem foarte bine conținutul 

religios. Vă propun, pe scurt, o aducere aminte a însemnătății Sfintelor Paști: Paştele reprezintă, 

precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece în ea se împlinesc tainele 

care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. Este momentul în care ne 

reamintim sacrificiul Domnului Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care pentru iertarea păcatelor 

noastre s-a jertfit, fiind răstignit pe cruce. La trei zile distanță de momentul răstignirii, Iisus Hristos a 

Înviat și s-a ridicat la ceruri, alături de Tatăl Sfânt, luând cu el păcatele strămoșești.  

Dacă sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin 

atmosfera feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui 

presupune mai degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. 

 

Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor 

este şi timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau mai puţin practicant, de a se opri din viteza 
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cu care aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale în lume. Refacerea mentală a crucificării lui 

Iisus şi apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia iubirii creştine. 

Dacă pentru noi, cei mai este ușor de înțeles însemnătatea sărbătorii, pentru cei mici lucrurile 

nu stau așa. Lor trebuie să le transmitem informații într-o manieră placută, atractivă și mai ales 

interactivă. Aici intervine și celebrul Iepuraș, care aduce ouăle de Paști și mai ales cadourile! 

Pentru a înțelege noțiunile enunțate ar trebui să le facilităm informațiile, dar să le asigurăm și 

o creștere treptată a acestora. Am putea pleca de la explicația cuvântului ”Paște”, care vine din limba 

ebraică și înseamnă trecere, trecere pe alături sau izbăvire de primejdie. De aici le putem explica că 

Iisus ne-a izbăvit, ne-a salvat de primejdie, prin moartea și învierea Sa. Putem avansa și le putem 

transmite că în celebrul oraș Ierusalim a fost sărbătorit pentru prima dată Paștele. Aici s-a format 

prima comunitate creştină şi a început vestirea Învierii lui Iisus Hristos în toată lumea. 

Spre deosebire de Crăciun, pe care îl sărbătorim pe 25 decembrie, Paștele nu se sărbătorește 

în fiecare an la o dată fixă, ci acesta variază. Cum aflăm când se sărbătorește Învierea? Ei bine, ea se 

sărbătoreşte în prima zi de duminică după luna plină de primavară, care poate cădea în aceeaşi zi cu 

echinocţiul de primavară sau imediat după el, dar nu mai devreme de echinocţiul de primavară.  

Cum sărbătorim noi, românii, Paștele? Bucuria Învierii este atât de mare, încât oamenii se 

salută cu „Hristos a înviat!” și răspund ”Adevărat a Înviat!” timp de 40 de zile, până la Înălțare. În 

calendar sunt 3 zile de Paște, iar săptămâna care urmează după duminica Paștelui se numește 

„Săptămâna Luminată”- singura săptămână din an cu statut de sărbătoare timp de 7 zile consecutive. 

Le putem explica copiilor că fiind sărbătoare nimeni nu muncește, este momentul în care familiile se 

adună laolată la masă, petrec clipe fericite, consumă alimente pregatare în casă, specifice acestei 

sărbători. Trebuie să evidențiem importanța sufletească a acestei Sfinte sărbători, în detrimentul 

lucrurilor materiale pe care ei le primesc, pentru a implanta în sufletul lor micuț, spiritualitatea.  

Poveștile, poeziile și cântecele sunt modalități excelente de a-i explica celui mic semnificația 

Învierii, dar și principalele simboluri legate de această sărbătoare. Acesta este și motivul pentru care 

eu am ales să încep acest scurt articol cu o poezie.  

Pentru o participare activă a celor mici în pregătirea Sfintei Sărbători Pascale îi putem  

implica activ în toate activitățile casnice pe care fiecare dintre noi le întreprindem. În cele ce 

urmează m-am gandit să ofer scurte exemple de sarcini pe care copiii le pot îndeplini cu ușurință și 

mai ales cu drag. Atunci când mama face curățenia generală în casă, curățare care reprezintă 

curățarea spirituală, tu o poți ajuta strangându-ți jucăriile și hainuțele din camera ta. Acestea 

trebuiesc așezate frumos, la locul lor. Ferestrele camerei tale vor fi deschise, pentru ca praful pe care 

îl vei șterge să iasă afară și în locul lui să pătrundă soarele cu razele lui calde și parfumul florilor 

proaspăt înflorite.  

Pentru a îți înfrumuseța casa poți picta sau poți realiza felicitări cu ocazia Paștelui, pe care să 

le oferi membrilor familiei tale în ziua de Paște. Când va sosi momentul vopsirii ouălelor roșii tu o 

poți ajuta pe mama aranjând ouălele într-un frumos coșuleț, ce va fi așezat cu mândrie, în ziua de 

Paște pe masa festivă. Poți realiza, pentru fiecare membru al familiei tale un ou personalizat, pe care 

tu singurel să îl pregătești și să îl înmânezi destinatarului în ziua stabilită.  

Cu siguranța vei dori să participi la realizarea cozonacilor, alături de mama ta. Îi vei fi de un 

real folos, dacă vei fi răbdător și îi vei oferi pe rând produsele pe care mama le va folosi la obținerea 

cozonacilor. Aceștia vor ieși mult mai gustoși o dată ce tu te vei implica în prepararea lor!  

Nu uita să îți pregătești hainuța cea nouă, pe care părinții tăi ți-au cumpărat-o. Ai grijă să fie 

așezată frumos, pe umeraș, să nu fie șifonată sau pătată. O vei purta cu mândrie cînd vei merge la 
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biserică să duci un buchețel de floricele, închinate Domnului Iisus Hristos. Ai grijă ca în biserică să 

te porți frumos, cu respect și liniște, să nu alergi sau să țipi. Încearcă să aasculți cântecele religioase 

cântate acolo. Vei observa că ele sunt deosebite, diferite de cântecele pe care tu le cunoști.    

Cu siguranță că iepurașul va avea gtijă să îți lase în curte, ascus în iarbă și un mic dar, care să 

te bucure în ziua de Paște, dar nu uita că cea mai mare bucurie este faptul că petreci timp frumos cu 

întreaga ta familie, care se bucură de răsetul tău cristalin și de toate lucrurile preătite cu atâta drag de 

către tine! 
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Paștele este cea mai importantă sărbatoare a creștinătății și s-a sărbătorit pentru prima dată în 

jurul anului 1400 înainte de Hristos. Deși Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății și 

reprezintă Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta a fost mai întâi o sărbătoare iudaică (cuvântul 

Paște își are etimologia în cuvântul ebraic pesah, care înseamnă trecere) și simboliza eliberarea 

evreilor din robia egipteană și trecerea prin Marea Roșie, pe pământul făgăduinței.              

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumină şi voia 

bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

Multe dintre tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari sărbători. Una dintre ele 

spune că atât cei care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se spele într-un vas mare 

unde se află, pe lângă apa proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint sau aur. Toate acestea au 

un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru a le merge bine tot anul, 

să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă se vor vedea pe lumea 

cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos a înviat!”, iar celălalt răspunde „Adevărat 

a înviat!”. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea învingătorului. De aici şi 

ideea că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care ciocnesc cu ouă din lemn sunt 

înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă nu e bine să fie păstrate în casă 

pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. 

În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să contribuie la treburile la care se pricep. Atât 

feciorii, cât şi fetele, trebuie să le sară în ajutor părinţilor, pregătind cele necesare pentru sărbătoare. 

Fiecare îşi aduce aportul, deoarece nu trebuie ca Paştele să îl surprindă ca un neom între oameni. 

Apoi, începând de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe fiecare dintre noi trebuie să ne 

găsească sărbătoarea Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte. Bătrânii mai spun că e bine ca dis-

de-dimineaţă trebuie să ne scăldăm în rău. Astfel, nu ne curăţim numai de toate bolile, dar vom fi tot 

anul scutiţi de orice boală, sănătoşi şi iubiţi. De asemenea, la slujbă se merge în hainele cele mai noi 

şi mai curate, aşa cum este indicat în cazul unei sărbători atât de mari. În noaptea de Înviere, pentru a 

ne arăta solemnitatea faţă de liturghia desfăşurată, trebuie ca fiecare să aibă o lumânare aprinsă în 

mână.  

Sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri străvechi ce ţin de credinţa unei curăţiri şi 

înnoiri interioare, manifestată prin primenirea casei şi înnoirea hainelor, alături de alte tradiţii. 

 Pentru români, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. De 

"curăţenia de Paşte" orice gospodină trebuie să se achite în timp util şi să aibă casa lună pentru 

primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. 

Preparatele de Paşti care în general nu lipsesc de pe masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi 

cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare orice lucru făcut în casă 

vineri, când la Biserică are loc Prohodul. 

La ţară, românii aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle 

proaspete cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele mai 

vechi "condeie" au fost lumânarea - cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne - 

şi pana de gâscă. Oamenii topesc ceara de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază 

ouăle cu motivele dorite şi le pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Local, se folosesc metode 

noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă pictate, decorate în 

relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele. 

În comunităţile tradiţionale, ciocnitul ouălor se face după reguli care diferă de la o zonă la alta, dar, 

oricum, respectarea lor este obligatorie: cine are prima lovitură (de obicei, bărbatul mai în vârstă), ce 
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părţi ale ouălor să fie lovite, ciocnitul să fie "pe luate", "pe schimbate", "pe văzute" sau "pe 

nevăzute". Ciocnesc mai întâi soţii între ei, apoi copiii cu părinţii, după care părinţii cu celelalte rude, 

cu prietenii şi vecinii invitaţi la masă. 

Tradițiile și obiceiurile pascale practicate în satele din județul Olt sunt aduse în atenția 

publicului printr-o expozitie găzduită de Muzeul Județean Olt.Scopul expoziției, deschisă în Joia 

Mare (Joia Patimilor sau Joia Neagra), este de a promova și populariza vechile tradiții și credințe 

practicate în sate. Specialiștii muzeului au reconstituit două interioare țărănești tradiționale.  

Este vorba de o tindă sau, cum i se mai spune în satele Oltului, ''la foc'' și o ''odaie'', camera bună, 

rezervată oaspeților. Tinda, al cărei rost cotidian este de depozit al unor obiecte de uz gospodăresc, 

dar și de bucătărie, este amenajată special în spiritul sărbătorii Paștelui.Unul dintre obiceiurile 

prezentate este pomana făcută, în memoria celor trecuți la cele veșnice, în Joia Mare.  

Se crede că, în această zi, se deschid mormintele și spiritele celor adormiți vin la familiile lor și 

petrec Paștele cu cei vii, unde rămân până la Rusalii. O altă credință este aceea că vin ''joimarițele'' și 

verifică dacă femeile și fetele și-au tors cânepa. Menirea lor este să pedepsească pe femeile și fetele 

leneșe. În comuna Izbiceni, obiceiul a supraviețuit sub forma colindului.  

Încondeierea ouălor, obicei precreștin perpetuat peste timp, este una dintre cele mai reprezentative 

tradiții practicate în satele județului Olt. La loc de cinste, în centrul "odăii" este așezată o masă cu 

bucate tradiționale de Paște, dar nu sunt  uitate nici momentele pregătitoare ale bucatelor tradiționale. 

Astfel că în tindă, pot fi văzute o vatră, țest, pirostrii și alte elemente cu ajutorul cărora gospodinele 

pregăteau pâinea, cozonacii și restul preparatelor pascale.Adevărate întreceri au loc la sate pentru a 

realiza ouă cât mai ingenios încondeiate.Semnificația diferitelor motive ''scrise'' are rădăcini 

străvechi. Printre acestea, amintim motivul solar (ca simbol al primăverii, al luminii și al bucuriei de 

viață), ''calea rătăcita'', ''hora'', ''Nașterea Domnului'', crucea sau ''Scena Învierii''.  

Ouăle roșii simbolizează sângele vărsat de Iisus pentru mântuirea omenirii. Legenda spune că 

după răstignirea lui Iisus, Pilat a fost invitat la o petrecere. Atunci un soldat a intrat în încăpere și a 

strigat că Iisus a înviat. Pilat, neîncrezător, a spus că va crede acest lucru doar atunci când oul pe care 

îl ținea în mână se va înroși. Și oul s-a înroșit pe loc, iar Pilat a scăpat oul pe jos și a crăpat. Tot de 

atunci a rămas și obiceiul ca de Paște să se ciocnească ouăle. 

  O altă legendă spune că în dimineața Duminicii după Înviere, o copilă mergea cu un coș cu 

ouă la Ierusalim pentru a le vinde. Copila s-a întâlnit pe drum cu un evreu, care bucuros de vestea 

învierii lui Iisus, în loc de bună ziua i-a spus copilei Hristos a înviat. De atunci a rămas obiceiul ca de 

Paște, oamenii să se salute în acest fel. 

Deși este un obicei practicat în special de femei, în centrul de ceramică de la Oboga, el este 

practicat și de bărbați, care s-au inspirat din motivele ornamentale de pe ceramică (faima încondeierii 

aparține familiilor Tudor Diaconeasa, Vlad și Matei Marin). 

Tot sănătate aduce și călcatul pe iarbă proaspătă și pe o bucată de metal în dimineața Paștelui, 

imediat după întoarcerea de la slujba de Înviere. Obiceiul reconstituit, mai detaliat, în expoziție este 

cel practicat a doua zi de Paști, când fetele se îmbrăcau cu cămăși, zăvelci, poale și marame, lucrate 

pe ''furiș'', ca să nu aibă nimeni modelul respectiv. În felul acesta, fetele își demonstrau măiestria în 

domeniul cusutului și țesutului. 

Mielul de Paște este un alt simbol al acestei sărbători creștine și reprezintă simbolul lui Iisus. 

Ca și Mântuitorul, mielul este o jertfă adusă creștinătătii. Mielul este și mâncarea tradițională de 

Paște și este pregătit după mai multe rețete, în funcție de zonă. Un alt preparat simbolic al sărbătorii 

de Paște este și drobul din carne de miel. Mielul pregătit pentru masa de Paște era fript cu toate 

măruntaiele la cuptor, făra a fi fiert și fără a i se zgrobi vreun os. 

Deniile reprezintă unele dintre cele mai profunde slujbe ale creștinătății. Deniile se țin în 

Postul Mare al Paștelui, iar cele mai frecventate sunt cele din ultima săptămână a postului, în 

Săptămâna Mare. Deniile au apărut o dată cu creștinismul și se practică îndeosebi la lăsatul serii, 

după ora 18:00. 
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Deniile din Săptămâna Mare încep cu seara de Florii și țin apoi de luni până vineri, când 

preoții rostesc rugăciuni rituale și citesc fragmente din Vechiul Testament. Tradiția spune că până la 

începerea Deniilor, casa trebuie să fie curată, iar pomii și gardurile vopsite. Femeile care merg la 

biserică pentru slujba Deniilor trebuie să poarte pe cap o năframă neagră. 

Ultima săptămână a postului Paștelui este cunoscută sub numele de Săptămâna Patimilor, sau 

Săptămâna Mare. În această săptămână, Postul ține până joi, iar vineri și sâmbăta sunt zile destinate 

postului negru. În această săptămână, tinerii obișnuiesc să mănânce doar pâine și fructe uscate și să 

bea doar apă de izvor. În Săptămâna Mare trebuie să fie păstrată liniștea și tristețea generală, la 

biserică au loc servicii divine, tot în această săptămână au loc focuri rituale, postul trebuie să se 

respecte cu strictețe, sunt interzise treburile casnice importante. 

Tot în Săptămâna Mare se face curățenia generală prin case și curți, se întrerup lucrările de câmp, se 

confecționează haine noi pentru sărbătoare, se taie păsările și vitele pentru masa de sărbători și se 

merge la biserică pentru împărtășanie. În Săptămâna Mare oamenii trebuie să își ierte păcatele 

reciproc și să facă fapte bune. 

În prima zi a Săptămânii Mari, luni, este pomenit Iosif cel Preafrumos, care a fost vândut de 

frații săi pentru 30 de arginți. Tot în această zi, Iuda l-a vandut pe Iisus tot pentru 30 de arginți. În 

ziua de marți se pomenește pilda celor 10 fecioare. Cinci dintre fecioare erau ințelepte și aveau 

untdelemn pentru candele (erau milostive), iar cinci fecioare erau nebune și Domnul Iisus nu le-a 

primit. În ziua de miercuri se pomenește femeia păcătoasă care a șters cu părul ei picioarele 

Mântuitorului. În ziua de joi se prănuiește spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitor, Cina 

cea de Taină, rugăciunea din grădina Ghetsemani și vânzarea Domnului de către Iuda.Joia Mare sau 

Joia Patimilor este ultima zi din postul Paștelui. Se spune că în această zi nu este bine să dormi, astfel 

cine va dormi va fi leneș tot timpul anului. Joia Mare este și ziua în care morții vin la vechile 

locuințe unde rămân până în sâmbăta de dinainte de Rusalii. Pentru că vremea este de obicei 

friguroasă în această zi, se fac focuri în jurul casei, pentru ca morții să se poată încălzi. Tot în această 

zi se duc la biserică băuturi și mâncăruri care se sfințesc și se dau de pomană pentru pomenirea 

morților. Tot în Joia Mare se înroșesc și ouăle, care nu se vor strica niciodată. 

Vinerea Mare se mai numește și Vinerea Paștilor, Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă. În această zi, 

Iisus a pătitmit și a fost răstignit. În Vinerea Mare se ține post negru , adică nu se bea și nu se 

mănâncă nimic toată ziua. Postul negru se ține pentru a-l feri de boli pe cel ce postește. Postul negru 

îl va face mai sănătos și îi va merge bine tot anul. Tradiția spune că cel care postește în această zi nu 

îl va mai durea capul niciodată și va ști cu trei zile înainte cand va muri. 

În Sâmbăta Mare se prăznuiește îngroparea trupeasca a lui Iisus și pogorârea lui în Iad. Duminica 

Învierii este ziua în care Mântuitorul a înviat. Timp de 40 de zile, creștini se salută cu "Hristos a 

înviat" și răspund cu "Adevarat a înviat". 

Sfintele Paști sau Paștele este sărbătoarea Învierii lui Hristos,este trecerea omului din moarte 

la viață.Creștinii serbează Paștele în amintirea mântuirii din robia păcatului și a morții. 
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Invierea Domnului in ochii celor mici 

 

P.Î.P. Mitroi Daniela-Alexandra 

Grădiniţa cu P.P.nr.7;Turnu Măgurele;Teleorman 

 

Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece în ea se 

împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. Dacă 

sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin atmosfera 

feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui presupune mai 

degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. 

Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este şi 

timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau mai puţin practicant, de a se opri din viteza cu care 

aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale în lume. Refacerea mentală a crucificării lui Isus şi 

apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia iubirii creştine. 

Fără „recitirea” acestei lecţii cu greu vom putea intra în atmosfera Pascală, cu greu vom putea avea 

un Paşte fericit, în adevăratul sens al cuvântului. 

Trebuie să reuşim să îndeplinim atât sarcinile materiale şi spirituale legate de acest eveniment, cât şi 

pe cele educative. Fiindcă, nu-i aşa, dorim ca şi copiii noştri să crească în spiritul iubirii, al renaşterii 

şi al bunătăţii. 

Învierea Domnului sau Paștele este, de departe, cea mai importantă sărbătoare pentru toți creștinii. 

Există mai multe tradiții și obiceiuri, care trebuie respectate în această zi sfântă. 

Se spune că în cele trei zile de Paște, în cer ard trei candele uriașe, pe care nu le vede nimeni. În 

popor există și credința că cei care se sting din viață în ziua de Paște vor ajunge direct în Rai, pentru 

că în această zi sfântă, porțile sunt deschise. 

Fiind cea mai importantă sărbătoare creștină, Paștele vine la pachet cu o mulțime de tradiții și 

obiceiuri. În dimineața zilei de Înviere, este bine să speli pe față cu apa în care a stat un ou roșu.  

Se spune că, în acest fel, vei fi sănătos și frumos tot anul. După aceea, fiecare membru al familiei 

trebuie să ia ”paștele”, care a fost sfințit la biserică.  

Învierea pe înțelesul copiilor este o provocare pentru fiecare părinte. Reprezintă un subiect complex, 

delicat, iar explicațiile trebuie date în funcție de vârsta și puterea de înțelegere a celor mici. Paștele 

nu înseamnă numai iepurașul care aduce cadouri și ouăle roșii de pe masă, Paștele reprezintă cea mai 

mare sărbătoare ortodoxiei, este adevărata lecție a iubirii creștine. 
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Copiii trebuie însă să înțeleagă de mici că adevăratul spirit al Paștelui nu sunt cadourile aduse de 

Iepuraș (acesta este de fapt o invenție laică, fără legătură cu morala creștină), ci iubirea, bunătatea, 

credința și speranța! 

Poveștile, poeziile și cântecele sunt modalități excelente de a-i explica celui mic semnificația 

Învierii, dar și principalele simboluri legate de această sărbătoare.  

Învierea înseamnă înlăturarea stăpânirii răului. Noi cei care trăim ”vremurile de pe urma” (adică 

după Cincizecime) suntem martorii chinurilor de moarte ale acestuia. Odată, când am vorbit cu copiii 

despre aceasta, ei au făcut o comparație cu „o reptilă care se mai zbate înainte să moară”. Câțiva 

Părinți ai Bisericii au folosit aceeași analogie. Credința în biruința lui Hristos este o armă împotriva 

disperării, în orice împrejurare. 

Hristos S-a făcut om pentru mântuirea noastră, așa cum ne amintește Crezul. Învățătura ortodoxă 

despre lucrarea Sa mântuitoare accentuează iubirea Sa față de umanitatea căzută și dăruirea Sa de 

Sine, pentru a-i salva pe Adam și pe urmașii lui. Moartea lui Hristos nu ține de satisfacerea unei 

dreptăți sau de teorii metafizice. Este un act de iubire de dimensiuni cosmice. 

Copiii mai mari pot învăța mai multe detalii despre iad (dar nu sunt eu în stare să fixez o limită de 

vârstă). Unii autori disting între iad și Hades, folosindu-l pe primul pentru ”starea celor osândiți după 

judecată”, iar pe ultimul pentru ”locașul morților”. Oricare ar fi terminologia noastră, distincția este 

importantă. 

 

 

 

 

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/pastele-si-copiii
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INVIEREA DOMNULUI IN OCHII CELOR MICI 

                                                                    P.I.P.P.CALUSARU ADINA  

                                                                    GRADINITA CU P.P.NR.7  

                                                               TURNU MAGURELE,TELEORMAN   

În apropierea Paștelui toată lumea intră într-o alertă de neînchipuit, după cumpărături, după cadouri, 

curățenie și rețete de cozonaci. Să facem altfel de acum înainte, hai să învățăm alături de copiii noștri 

care este adevăratul spirit al acestei sărbători! 

Deschide fereastra și spune ce simți: e miros de tămâie, cozonac cald și drob de miel. Peste tot 

miroase a fericire, a dragoste, a noi începuturi! Hai să privim asta prin ochi de copil și să vedem cum 

îl ajutăm să înțeleagă simbolurile Învierii? 

Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece în ea se 

împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. Dacă 

sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin atmosfera 

feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui presupune mai 

degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. 

Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este şi 

timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau mai puţin practicant, de a se opri din viteza cu care 

aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale în lume. Refacerea mentală a crucificării lui Isus şi 

apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia iubirii creştine. 

Fără „recitirea” acestei lecţii cu greu vom putea intra în atmosfera Pascală, cu greu vom putea avea 

un Paşte fericit, în adevăratul sens al cuvântului. 

Pentru noi, părinții, misiunea este destul de dificilă. Trebuie să reuşim să îndeplinim atât sarcinile 

materiale şi spirituale legate de acest eveniment, cât şi pe cele educative. Fiindcă, nu-i aşa, dorim ca 

şi copiii noştri să crească în spiritul iubirii, al renaşterii şi al bunătăţii. 

Va fi fascinat să te ajute la pictat ouă, mai ales dacă vei face şi efortul de a încerca să le încondeiezi. 

• Dacă e prea mic pentru a picta el însuşi ouăle, atunci poţi să îi dai ca sarcină pregătirea coşuleţului 

în care vor fi puse ouăle vopsite. 

• Iar dacă îi vei da şi lui o bucăţică de cocă din cea pregătită pentru cozonaci, îţi va împleti cel mai 

valoros cozonăcel. Coace-i-l şi pe-al lui într-o crăticioară. Pentru el, va fi satisfacţia supremă, fiindcă 

nimic nu se compară cu ceea ce înfăptuieşti cu propriile mâini: atunci „când faci cu mâna ta, chiar 

dacă faci prost, eşti înăuntrul sărbătorii” (Irina Nicolau, etnolog). Puteți viziona împreună un desen 

animat care să-l ajute pe cel mic adevăratul mesaj al acestor zile de sărbătoare. 

Cu timpul, vei putea să îl familiarizezi şi cu semnificaţia acestei sărbători, chiar dacă nu va fi o 

sarcină tocmai uşoară. Dacă sărbătorirea Naşterii lui Isus poate fi înţeleasă de orice copilaş de peste 3 

https://www.totuldespremame.ro/retete/deserturi-si-torturi/cozonac-pufos-cu-nuca-si-cacao
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anişori, Moartea (jertfirea sa pentru păcatele oamenilor) şi Învierea sa sunt teme mult mai complexe, 

pe care probabil abia după vârsta de 5 ani le va putea digera. 

Unii părinţi preferă chiar să amâne abordarea unui subiect precum „moartea” cât mai mult timp. 

Psihosociologii sunt însă de părere că cei mici au un sistem de gândire total diferit de cel al adulţilor, 

ei fiind capabili să înţeleagă natural şi fără înfiorare multe dintre fenomenele considerate sumbre de 

către cei mari. 

Frica de moarte, dubiul asupra Învierii apar odată cu procesul de socializare, odată cu influenţa 

sistemului de gândire al adulţilor. Poate nu ar fi rău, ca măcar din când în când, să ne lăsăm noi, ca 

părinţi, ghidaţi de simţul supranatural al prichindeilor noştri. 

Cuvântul „Paşte” vine din limba ebraică și înseamnă trecere, trecere pe alături sau izbăvire de 

primejdie. Din Vechiul Testamentul aflăm că Moise, după porunca lui Dumnezeu, a îndreptat „zece 

pedepse” asupra Egiptului, ca să-l facă pe faraon să elibereze poporul evreu din robie. A zecea 

pedeapsă a fost cea mai cruntă. 

Paştele din Vechiul Testament a precedat Paştile nostru creştinesc, din Noul Testament. Precum 

atunci moartea a trecut pe alături de casele evreilor, iar ei au fost eliberaţi din robia egipteană şi au 

primit pământul făgăduit, la fel şi de Paştile creştinilor, Învierea Domnului Iisus, moartea veşnică a 

trecut pe alături de noi: Hristos Cel Înviat, eliberându-ne din robia diavolului, ne-a dat viaţă veşnică. 

În celebrul oraș Ierusalim a fost sărbătorit pentru prima dată Paștele. Aici s-a format prima 

comunitate creştină şi a început vestirea Învierii lui Iisus Hristos în toată lumea. 

Învierea este cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi, dar pentru creştinii din Occident 

sărbătoarea cea mai mare este Crăciunul. În occindent se pune mai mare accent pe ziua de naștere a 

lui Iisus (comună oricărui om), decât pe Înviere, diminuându-se parcă aspectul său dumnezeiesc. 

Bucuria Învierii este atât de mare, încât oamenii se salută cu „Hristos a înviat!” timp de 40 de zile, 

până la Înălțare. În calendar sunt 3 zile de Paște, iar săptămâna care urmează după duminica Paștelui 

se numește „Săptămâna Luminată”- singura săptămână din an cu statut de sărbătoare timp de 7 zile 

consecutive. 

Le poți spune celor mici că, fiind sărbătoare nimeni nu muncește, este momentul în care familiile se 

adună laolată la masă, petrec clipe fericite, consumă alimente pregatare în casă, specifice acestei 

sărbători. 

Copiii trebuie însă să înțeleagă de mici că adevăratul spirit al Paștelui nu sunt cadourile aduse de 

Iepuraș (acesta este de fapt o invenție laică, fără legătură cu morala creștină), ci iubirea, bunătatea, 

credința și speranța! 

Poveștile, poeziile și cântecele sunt modalități excelente de a-i explica celui mic semnificația 

Învierii, dar și principalele simboluri legate de această sărbătoare. Iată câteva exemple care îți vor fi 

de folos în demersul tău! 

 

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/pastele-si-copiii
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Universul emoțiilor 

Prof. Darie Camelia - C.S.E.I. Suceava 

Prof. Darie Doruțu -  Școala Gimnazială Pătrăuți, Suceava 

 

În lucrarea sa Exprimarea emoțiilor la om și animal, Charles Darwin a identificat, pe baza 

modului în care emoțiile se manifestă în comportament, 9 emoții de bază. Acestea sunt: bucuria, 

interesul-excitația, surprinderea, tristețea (uneori desemnată ca deznădejde-anxietate), furia, frica, 

dezgustul, disprețul și rușinea. Această clasificare a rămas valabilă pînă astăzi și este utilizată de 

cercetători. 

1. Cum se declanșează emoția 

 

Există o dispută printre cercetători în legătură cu modul în care iau naștere emoțiile. Unii susțin că 

emoțiile sunt fenomene automate care se declanșează pe cale biologică, fără ca mecanismele 

psihologice să contribuie la apariția lor. Acest punct de vedere se bazează mai ales pe observația ca 

emoțiile (și mai ales modificările fiziologice care le însoțesc) apar extrem de repede, adesea înainte 

ca persoana să conștientizeze existența emoției. 

Alți cercetători afirmă că emoțiile sunt rezultatul evaluării de către persoană a situațiillor prin care 

trece și, ca urmare, consideră că emoția e mai mult un fenomen psihic decît unul biologic. 

Punctul acesta de vedere se bazează pe constatarea că una și aceeași situație, în funcție de modul în 

care este percepută și evaluată de către persoană, va duce la emoții diferite sau la absența emoției. De 

exemplu, în preajma unui cîine agresiv o persoană anxioasă va resimți teamă, dar un dresor 

experimentat va rămîne totuși stăpîn pe sine. 

Emoţiile sunt declanşate cel mai adesea de către motive, sau mai bine zis de gradul de concordanţă 

sau neconcordanţă între motivele şi aspiraţiile unei persoane şi situaţiile concrete prin care trece. 

Astfel, când obţinem ceea ce ne dorim sau ceea ce avem nevoie vom resimţi emoţii pozitive. Dacă nu 

putem obţine ceea ce dorim vor rezulta emoţii negative precum tristeţea sau frustrarea. 

Emoţiile pot fi produse şi prin condiţionare. Dacă asociem de multe ori un obiect sau o situaţie cu o 

emoţie, reîntâlnirea situaţiei sau a obiectului respectiv va fi suficientă pentru a produce emoţia. De 

exemplu, dacă prezentăm unui bebeluș de mai multe ori un iepuraș alb și însoțim prezentarea 

iepurașului cu un zgomot puternic, ulterior bebelușul se va speria numai la apariția iepurașului. 

 

Cum se exprimă emoțiile 

Diferitele emoții care apar la om pot fi recunoscute în general pe baza modificărilor expresiei feței, 

care variază în funcție de tipul emoției. Cu toții ne putem da seama după expresia facială dacă cineva 

e bine dispus sau trist, plictisit sau nervos. 
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Studiile realizate pe subiecți orbi din naștere (care deci nu au putut să învețe de la ceilalţi cum să îşi 

exprime emoţiile) au arătat că expresia facială a emoțiilor este aceeași la toate popoarele lumii, fiind 

o însușire cu care ne naștem. 

De asemenea, studiile realizate pe nou-născuţi au arătat că expresiile emoţionale sunt înnăscute: 

variind gustul hranei oferite nou-născuţilor cercetătotii au putut să le inducă acestora expresii 

emoţionale asemănătoare cu ale adulţilor. 

Cu toate că expresia facială a emoţiilor este programată biologic, individul are totuşi destul control 

asupra modului în care îşi manifestă emoţiile. Expresia facială a emoţiei poate fi mascată, atenuată 

sau neutralizată. În plus, fiecare cultură îşi formulează reguli specifice în ceea ce priveşte exprimarea 

emoţiilor. 

S-a demonstrat că exprimarea facială a emoţiilor poate să influenţeze sau să modifice starea generală 

de spirit sau chiar emoţia însăşi. Astfel, contracţiile musculaturii faciale care apar în timpul emoţiilor 

negative precum frica sau furia generează, după caz, o creştere a impresiei subiective de frică sau 

furie ori deznădejde. 

Acest lucru este valabil şi în cazul emoţiilor pozitive. Deci, dacă adoptăm o expresie veselă vom 

putea trece mai uşor peste momentele dificile. 

Emoțiile și organismul 

Cercetările fiziologului W. Cannon, începînd cu 1915, au arătat că emoția declanșează brusc în 

organism un șir de reacții fiziologice: încetarea funcțiilor digestive, creșterea presiunii sanguine, a 

proporției de globule roșii și a vitezei de sedimentare, accelerarea bătăilor inimii și a respirației. 

Aceste manifestări apar ca urmare a activării sistemului nervos vegetativ și sunt menținute o perioadă 

mai lungă de timp datorită eliberării în sânge a hormonului numit cortizol de către glandele 

suprarenale. 

Aceste modificări fiziologice au rolul de a pune organismul în acord cu situația: prin suspendarea 

funcțiilor digestive și transferul masiv de energie către musculatură, organismul poate iniția 

răspunsuri comportamentale de tip atac sau fugă. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ AVEM CONTROL EMOȚIONAL? 

O echipa de cercetatori finlandezi avându-l ca cercetâtor șef pe Lauri Nummenmaa, a demonstrat 

într-un studiu al Universității de Știinte Aalto din Finlanda, că emoțiile nu se petrec doar în mintea 

noastra ci și în corpul nostru. Acest studiu a fost realizat pe 700 de participanți din Finlanda, Taiwan 

și Suedia. Rezultatele studiului au fost similare la toate persoanele indiferent de naționalitate, cultură, 

sex, religie, etc. 

Prin urmare, orice gând ne generează în corp o emoție care poate varia de la insesizabil până la foarte 

puternic. Fiecare gând initiază o reacție biologică la nivelul întregii ființe (material și spiritual). 

Emoția reprezintă așadar reacția la nivel fizic a gândului. Adică ceea ce gândești și simți în corp ca 

stare emoțională: 
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Gândește pozitiv și vei simți o stare emoțională pozitivă (gânduri dorite). 

Gândește negativ și vei simți o stare emoțională negativă (gânduri nedorite). 

Legat de emoțiile negative vreau să știi că acestea se împart în două categorii: 

Emoții negative exprimate: 

Acestea sunt emoții pe care nu le păstrezi în mintea și în interiorul corpului tău. Sunt emoții pe care 

reușești să le exprimi, reușești să scapi de ele, să le consumi. Din fericire, efectele lor asupra minții și 

asupra corpului sunt mici. 

Emoțiile negative neexprimate: 

Acestea au efecte mult mai grave. Emoțiile neexprimate sunt o energie care se adună în interiorul tău 

și pe care o porți cu tine timp îndelungat. Însă aceste emoții negative reprimate vor fi eliminate la un 

moment dat printr-un comportament inadecvat. Tocmai de aceea îți recomand să fii foarte atent la 

emoțiile reprimate. 

Ca sa mă fac și mai bine înțeles cu privire la modul în care se manifestă emoțiile neexprimate, 

imaginează-ți că ții în mână un pahar cu apa. Dacă îl ții timp de un minut nu este nici o problemă. 

Dacă îl ții o oră, te doare brațul. Dacă îl ții o zi, îți paralizează întreaga mâna. 

Și totuși, în fiecare dintre cele 3 cazuri, greutatea paharului nu se schimbă. Se schimbă doar timpul 

iar cu cât este mai mare, cu atât paharul ți se va părea mai greu. Efectele pe care le creează emoțiile 

negative sunt asemănătoare efectelor pe care le creează paharul cu apă. 

Dacă le ții pentru scurt timp în interiorul tău, nu se întâmplă nimic. Dacă le ții pentru mai mult timp 

începe să te doară sufletul. Dacă le ții un timp îndelungat îți vor aduce mintea în stare de blocare și 

corpul în stare de îmbolnăvire. 

Crezi că este o întâmplare faptul că majoritatea oamenilor negativi sunt bolnavi? Nu este deloc o 

întîmplare! Boala este doar forma de manifestare finală care te anunță că de-a lungul anilor, ți-ai 

gestionat emoțiile în mod greșit. 

Așadar, când ții în sufletul tău emoții negative an după an de fapt, îți creezi circumstanțele favorabile 

prin care să îți dereglezi sistemul emoțional și te distrugi atât mental cât și fizic. De aceea, este 

important să te eliberezi de emoțiile negative și mai ales de emoțiile negative neexprimate. 

În concluzie, controlul emoțional ne determină: starea de sănătate pe care o avem, modul în care 

reacționăm la evenimentele din viața de zi cu zi, relațiile pe care le avem, atitudinea pe care o 

transmitem. Prin urmare, atât corpul cât și comportamentul nostru sunt influențate într-o foarte mare 

măsura de emoțiile pe care le trăim. 
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2. Clasificarea emoțiilor: Emoții pozitive și emoții negative. 

După cum am mai spus în acest articol, experiențele pe care le trăim sunt însoțite de emoții pozitive 

și emoții negative. Dar pentru a ne înțelege mai bine emoțiile consider că ar fi de ajutor o clasificare 

a emoțiilor. 

EMOȚII DE BAZĂ: 

În viziunea lui Paul Ekman exista 7 emoții primare: mirare, supărare, fericire, frică, dispreț, dezgust 

și furie. Le vei mai întâlni și sub denumirea de emoții de bază. 

Mai multe detalii despre emoțiile de bază ale omului, găsești și în articolul: Comunicare Nonverbală 

– Cum îți dai seama când cineva minte. 

Un alt autor de renume este Robert Plutchik, care defineste 8 emoții de bază: bucurie, încredere, 

frică, surpriză, tristețe, dezgust, mânie, anticipație.  

Psihologul Daniel Goleman clasifică emoțiile primare astfel: mânie, tristețe, frică, bucurie, iubire, 

surpriză, dezgust, rușine. 

Acum, că am clasificat emoțiile, să vedem când ar trebui să ne analizăm pentru a stabili dacă avem 

sau nu control emoțional. 

Majoritatea oamenilor spun că sunt într-o stare buna de control emoțional. Insă, cei mai mulți își fac 

această evaluare când totul este în regulă în viața lor! 

Dacă vrei să-ți evaluezi nivelul controlului emoțional trebuie să faci asta atunci când există presiune, 

stres, când întâmpini provocări reale în viața ta. Dacă te evaluezi când totul este bine și frumos, nu 

faci decât să te supraevaluezi. 

Ce îți recomand: 

Identifică care au fost cele mai dificile momente din viața ta în ultimii ani. 

Adu-ți aminte cum ai reacționat. 

Ce consideri că ai făcut nepotrivit? 

Stabilește ce ai vrea să schimbi în comportamentul tău. 

 

3. Gestionarea emoțiilor: Cum să controlezi modul în care gândești. 

Poate ai găsit și tu în cărți, cursuri sau pe internet tot felul de metode și trucuri pentru a scăpa de 

emoțiile negative. Din păcate eficiența acestor metode este destul de scăzută pe termen mediu și 

lung. Acestea nu îți rezolvă problema cu adevărat. 

Doar am să ți le enumăr pe cele mai des întâlnite: 

Exerciții de respirațtie; 
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Relaxare musculară; 

Afirmații pozitive; 

Schimbarea posturii corpului; 

Descărcarea fizică (țipatul, lovitul unor obiecte, plânsul); 

Vizualizarea unor peisaje care te pot relaxa; 

Evitarea produselor care conțin cofeina; 

Revenind, spuneam ca emoțiile nu pot fi controlate în mod direct. De ce? Întrucât nu poți acționa în 

mod direct asupra emoțiilor astfel încât să le diminuezi sau să le amplifici. Și nu poți face asta, 

întrucât emoția este un rezultat nu o cauză! 

Așadar, există o cauză și există un efect. Cauza o reprezintă gândurile tale, iar efectul îl reprezintă 

emoțiile tale. Vorbim aici despre ansamblul gând-emoție. Nu le poți separa: (gânduri pozitive – 

emoții pozitive; gânduri negative – emoții negative). 

Iar asta este important de înțeles, întrucât din momentul în care mintea ta intră într-o stare de 

conștientizare cu privire la modul în care funcționează relația dintre gând și emoție, îți va ține mintea 

ocupată în majoritatea timpului: 

cu gânduri pozitive; 

cu rezultatele la care vrei sa ajungi; 

cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine. 

Așadar, emoțiile pe care le simți în corpul tău vor fi întotdeauna orientate în direcția gândurilor 

predominante. Tocmai de aceea, pentru o bună gestionare a emoțiilor îți recomand să-ți focalizezi 

gândurile pe obiective clare și lucruri pozitive. 

Prin urmare, dacă vrei să transformi emoțiile negative în emoții pozitive este nevoie să îți gestionezi 

modul în care gândești: 

Privește problemele, oamenii dificili, circumstanțele nefavorabile dintr-o perspectivă care să te 

mențină într-o stare de control emoțional. 

În același timp, păstrează-ți mintea focalizată pe lucrurile pe care ți le dorești. 

În aproape orice se manifestă în viața ta, există și lucruri pozitive și lucruri negative. Alege-le pe cele 

pozitive și în acel moment emoțiile vor curge în acea direcție. 

Dacă ai o problemă, nu te axa pe problemă ci axează-te pe soluții care să te ajute să rezolvi acea 

problemă. Incearcă pe cât posibil să îndepărtezi tot negativul și stresul pentru a te menține într-o 

stare creativă. În momentul în care gândești negativ, creierul tău nu va putea găsi soluții la problema 

pe care tu o ai. Prin urmare, nu confunda obiectivul cu problema! 
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În concluzie, gândurile și emoțiile întotdeauna lucrează împreună, nu le poți separa. Iată care este 

partea interesantă legată de controlul emoțiilor: controlul emoțional nu depinde de ceea ce se 

întâmplă în viața ta, întrucât aproximativ 10% are legătură cu evenimentul în sine, iar 90% are 

legătură cu modul în care tu reacționezi la respectivul eveniment. Este exact ca un iceberg, 90% este 

în apă, în timp ce doar 10% este la suprafață. 

Controlul emoțiilor 

Vorbim aici despre două componente: evenimentul în sine, respectiv modul în care tu reacționezi la 

eveniment. Însă, modul în care reacționezi depinde de modul în care alegi să vezi acel eveniment! 

Poți să faci din evenimentul neplăcut centrul vieții tale și să îți generezi emoții negative, sau poți 

alege să privești evenimentul dintr-o perspectivă care să te mențină într-o stare de control emoțional. 

Așadar, componenta emoțională este cea care îți creează percepția asupra evenimentelor și nu 

evenimentul în sine, iar modul în care te raportezi emoțional la evenimentele din viața ta, îți creează 

de fapt viața pe care o ai. 

Expertii susțin că inteligența emoțională este responsabilă cu aproximativ 60%-70% din succes. 

Crezi că este o întâmplare faptul că oamenii care au ajuns la succes dețin un control emoțional foarte 

bun? Bineînțeles că nu este o întâmplare! Aceasta este de fapt o confirmare practică a faptului că 

60%-70% din succesul în viață este dictat de controlul emoțional. Spus într-o formă extrem de 

simplă, emoțiile tale predominante îți determină succesul sau eșecul. 

Pe de-o parte, emoțiile pozitive sunt acele emoții care îți oferă o stare de bine, de bucurie, de 

mulțumire, de satisfacție. Când ai emoții pozitive înseamnă că ești în armonie cu ceea ce este 

important pentru tine, cu ceea ce iți aduce multumire sufletească. 

Iată care sunt cele mai puternice emoții pozitive: iubirea, recunostința, bucuria, pasiunea, fericirea, 

optimismul, încrederea în sine, entuziasmul, satisfacția. 

Pe de alta parte, emoțiile negative sunt acele emoții care te secătuiesc de putere. Îți aduc nefericire, 

tristețe și te țin departe de ceea ce îți dorești, de ceea ce este important pentru tine. Cu siguranță știi 

la ce mă refer pentru că ele iau forma durerilor sufletești și fizice. Cu toții am trecut prin asta. 

Iată care sunt cele mai puternice emoții negative: frica, ura, griji, regrete, supărare, tristețe, depresie, 

vinovăție, furie, gelozie. 

Influența acestor emoții negative se manifestă în viață pe mai multe planuri: 

în plan mental: îți poziționează mintea în stare blocată de gândire și creativitate; 

în plan fizic: îți aduc celulele din corp în stare de degradare iar asta va duce la apariția bolilor (printre 

cele mai grave); 

în plan emoțional: îți aduc sufletul în stare de durere profundă; 

în plan spiritual: te poziționează în dezacord cu forțele divine. 
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Știi care este partea interesantă legată de această conexiune gând-emoție? Indiferent dacă te gândești 

la trecut, prezent sau viitor, indiferent dacă acel gând are legatură cu tine sau cu altcineva, emoția 

este generată în mintea ta chiar în acel moment. Așadar, singurul moment în care îți poți manifesta 

puterea emoției este momentul prezent! 

De ce să dezvoltăm inteligența emoțională a copilului? 

Inteligența emoțională se referă la abilitatea de înțelegere și gestionare a propriilor emoții dar și la 

înțelegerea emoțiilor celorlalți pentru a putea crea relații armonioase. 

Putem dezvolta inteligența emoțională a copilului ajutându-l să-și conștientizeze emoțiile, să le 

comunice și să țe exprime adecvat, să recunoască emoțiile celorlalți, să reușească să-și amâne 

impulsurile pentru o recompensă viitoare. 

Copiii cu o inteligentă emoțională dezvoltată sunt mai sociabili, mai optimiști, mai empatici, mai 

eficienți, mai responsabili, mai îndrăzneți, au capacități sporite de adaptare și de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă. 

 

Descrierea emoțiilor pe înțelesul copiilor: 

Emoție/Descrierea emoțiilor pe înțelesul copiilor: 

Bucurie Ura! Când mi se întâmplă un lucru bun sunt bucuros! 

Exemplu : când merg în parc, la joacă, alături de prietenii mei 

Furie Aaaa! Sunt furios atunci câns sunt foarte agitat și îmi este greu să mă liniștesc 

Exemplu: Când alt copil îmi smulge jucăria, fără să îmi ceară voie 

Frică Vai! Mi-e frică atunci când nu mă simt în siguranță. 

Exemplu: Când se aude o bubuitură. 

Tristețe Ooo!Sunt trist atunci când se întâmplă un lucru neplăcut. 

Exemplu: Când trebuie să părăsesc locul de joacă și să plec acasă. 

Mirare Oau!Sunt mirat atunci când văd o noutate, ceva la care nu mă așteptam. 

Exemplu: Când mama își schimbă coafura. 

Dezgust Bleah! Sunt dezgustat atunci când văd sau simt ceva ce nu agreez. 

Exemplu: Când miroase ceva urât. 

Regret Of! Simt regret atunci când am făcut ceva greșit și îmi pare rău. 

Exemplu: Când am spart din greșeală vaza preferată a mamei. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

67 
 

Rușine Ăăăă!Atunci când nu am curajul să spun sau să fac ceea ce doresc. 

Exemplu: Atunci când am greșit și trebuie să-mi cer scuze 

Descrierea expresiilor emoționale pe înțelesul copiilor: 

Emoție /Descrierea expresiilor emoționale pe înțelesul copiilor: 

bucurie Gura zâmbește, ochii strălucesc 

furie Sprâncenele sunt încruntate, ochii se fac mici și se uită urât, gura este întredeschisă 

frică Sprâncenele sunt ridicate și strânse, ochii se fac mari, gura este întredeschisă, fața este 

crispată 

tristețeColțurile gurii sunt coborâte, sprâncenele sunt lăsate în jos, ochii pot fi înlăcrimați 

mirare Spâncenele sunt ridicate, ochii și gura sunt largi deschise 

dezgust Sprâncenele sunt coborâte, nasul se încrețește, gura se strâmbă 

regret Buzele sunt strânse, o sprânceană e mai ridicată 

rușine Obrajii se înroșesc, privirea este în jos, sprâncenele se apropie, apare un mic zâmbet 

 

Emoțiile sunt răspunsuri psihice de mare intesitate care presupun manifestări expresive, fiziologice și 

subiective tipice. Ele sunt însoțite de tendințe spre acțiune (apropiere sau îndepărare de obiectul sau 

ființa care a declanșat emoția), ceea ce explică modificările fiziologice care însoțesc fenomenul 

emoției: înroșirea feței, creșterea ritmului cardiac, încordarea mușchilor, etc. 
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Paștele cu ochii copilului 

Torok Zsuzsanna-profesor în învățământ preșcolar 

Școla Gimnazială”Fogarasy Mihaly”, Gheorgheni 

               Înainte de paște, fie că este vorba de vopsirea ouălor sau de udare, copiii pot fi implicați în 

multe programe și pregătiri interesante și le putem povesti despre tradițiile și obiceiurile a sărbătorii. 

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor atunci când oamenii religioși 

sărbătoresc învierea lui Isus Hristos. Dar există, de asemenea, multe obiceiuri și tradiții populare 

asociate cu Paștele, care fac ca pregătirea pentru sărbătoare și sărbătoarea în sine să fie o ceremonie 

importantă și în familiile non-religioase. Potrivit obiceiurilor religioase, o parte din sărbătoarea 

legată de Paște este perioada de post de 40 de zile care înseamnă pregătirea pentru sărbătoare - atât 

mental, cât și fizic. Duminica dinaintea Paștelui și Duminica Floriilor este sărbătoarea intrării lui Isus 

în Ierusalim. 

Pentru copii, însă, această perioadă ar fi putut fi așteptată și iubită, poate pentru că familia este 

împreună pentru un weekend mai lung. În plus, există mai multe obiceiuri și tradiții cu care cei mici 

sunt fericiți să se implice și în care pot avea o experiență de succes. Și, desigur, există și o 

oportunitate de a le povestim indiferent de religiozitate, despre ceea ce sărbătorim în această 

perioadă a anului și care sunt originile obiceiurilor care se repetă în fiecare an. 

Paștele pentru cei mici înseamnă Iepurasul de Paste, decorarea ouălor, udarea  și dulciuri. Pregătirea 

în comun a decorațiunii festive împreună cu mamă, tată, educatori înseamnă și le place foarte mult 

.Dacă putem, sa le prezentam cat mai multe decoratiuni cu oua și să profităm  actualitatea sărbătoarei 

în cât mai multe domenii posibil. 

JOC DE OUĂ DESENATE MANUAL 

       Obținem patru (șase, zece) rafturi de ouă, două bucăți din fiecare. Să pictăm mai multe tipuri de 

ouă dar monocrome. Umplăm unul dintre suporturi cu ouăle pictate. De exemplu, punem două roșii, 

unul albastru și un ou nepictat. Să rugăm pe copilul să uite foarte bine ouăle cele pictate și apoi să 

închidem partea de sus a suportului. După aceea să-i dăm un suport gol pentru el și cerem să 

completează caseta sa în același mod. Când se termină să comparăm conținutul celor două casete, 

dacă este necesar să observăm diferența și o să corectăm. 
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GĂSEȘTI CARE ESTE „OUL CUCULUI”! 

       Desenăm șase ouă unul lângă celălalt, dintre care cinci să fie cu același model, iar unul să fie 

diferit. Copiii trebuie să găsească și să încercuiască "oul cucului". Unul sub celălalt, până la 5-8 

rânduri de activități Putem desena. 

SĂ CONSTRUIM OUĂLE! 

       Desenăm forme de ouă pe o bucată de hârtie (A/4),pe care  copiii se vor decora cu forme 

diferite. sunt diferiți. Ele sunt decorate cu un model. Apoi tăiem aceste ouă în bucăți, și se 

amestecăm  piesele. Sarcina copiilor este să găsescă și să pune corect piesele ouălor. Dimensiunea 

pieselor Puzzle-ului variază invers în funcție de vârstă. Cu cât este mai în vârstă copilul, cu atât 

tăiem ouăle în mai multe bucăți. 

VÂNĂTOAREA DE OUĂ 

         Acest joc pot fi jucat atât în grupă, în casă, cât și în curte. Toți copiii din grupă sau membrii 

familiei se pot juca. Jucătorii sunt marcați cu brățări de diferite culori. Esența jocului este că fiecare 

participant să găsească la o anumită perioadă de timp  ouăle vopsite cu aceeași culoare ca brățara lor 

(pot fi și ouă de hârtie), pe care le-am ascuns înainte.  

CALENDARUL DE PAȘTE 

           Pentru că așteptarea Paștelui să fie mai interesantă putem să pregătim Calendar de paște.  Să 

facem în fereastră atâta"cuib de iepuraș" câte zile mai sunt până-n paște. Să culegem împreună iarbă 

și să punem în cuib în fiecare zi, să punem câte un iepuri de pluș, ouă, ciocolată de miei în cuibul 

goale. 

PICTURA OUĂLOR ÎN MOD DIFERIT 

         Pregătim trei castron pe masă. Unul dintre ele să turnăm semințe de mac, în celălalt gris, iar  în 

al treilea castron se turnăm lipici. Copiii trebuie să ia ouăle înainte suflate și să înmuia mai întăi o 

partea în adeziv și apoi imediat în mac, iar partea cealaltă în adeziv în gris. După uscare putem să 

decorăm frumos grupa sau casa. 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI-ALINARE PENTRU SUFLET ÎN ÎNTREAGA LUME 

PROF. BUTUCARU LAVINIA-OANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRU PONI„- ONEȘTI 

  

 Paștele sau Învierea Domnului este fără îndoială cea mai importantă sărbătoare a lumii 

creștine și este celebrată în mai multe colțuri ale lumii. Cum fiecare cultură și-a păstrat tradițiile și 

obiceiurile sale și tradițiile de Paște în întreaga lume sunt diferite și originale de la o cultură la alta 

existând, bineînțeles, și unele asemănări. 

Paștele este o sărbătoare deosebită care nu numai că simbolizează Învierea Domnului, însă și 

renașterea naturii care își urmează ciclul obișnuit. Paștele se sărbătorește în mod diferit în lume, 

unele tradiții sunt religioase și au fost transmise din generație în generație, iar alte obiceiuri sunt 

considerate păgâne și au influențat într-o mare parte la comercializarea acestei sărbători deosebite. 

Indiferent de zona în care Paștele este sărbătorit, această sărbătoare deosebită ar trebui să ne 

facă pe toți să ne gândim la persoanele de lângă noi și la propriul suflet.  Paștele este o sărbătoare 

care ar trebui să ne apropie de familii și prietenii dragi, tocmai din acest motiv foarte multe persoane 

din întreaga lume aleg să își petreacă Paștele în familie, indiferent de tradițiile și obiceiurile specifice 

acestei sărbători. 

Paştele sunt sărbători a căror dată este variabilă, pentru că nu corespunde unei date fixe din 

calendarul gregorian (care urmăreşte mişcarea Soarelui şi schimbarea anotimpurilor). De fapt, ele 

sunt bazate pe calendarul lunar, ca şi cel utilizat de iudei. După primul sinod de la Niceea din 325, s-

a decis ca Paştele să fie sărbătorit duminica de după a 14-a zi din prima lună lunară din primăvară 

(teoretic, prima duminică după o lună plină, începând cu data echinocţiului de primăvară). În sfârşit, 

toate Bisericile acceptă metoda de la Alexandria, care plasează echinocţiul din emisfera nordică pe 

21 martie (poate apărea două zile mai devreme sau mai târziu), data lunii pline fiind determinată 

după ciclul metonic. O problemă care a apărut mai târziu este diferenţa de practică dintre Bisericile 

apusene şi răsăritene. Primele au adoptat calendarul gregorian pentru a calcula data Paştelor, iar 

ultimele calendarul iulian. Există totuşi un număr însemnat de biserici răsăritene ce folosesc 

calendarul gregorian. A fost propusă o reformă pentru metodologia de calculare a datei Paştilor prin 

summitul de la Alep, (Siria), din 1997. Aceasta ar fi permis eliminarea diferenţelor de dată între 

bisericile occidentale şi orientale; reforma ar fi trebuit să intre în vigoare în 2001, dar a eşuat. 

Sărbătoarea Paștelui începe cu Duminica Floriilor, ziua când se serbează întoarcerea lui 

Hristos în Ierusalim. Începând din această zi oamenii își amenajează grădinile, în ziua de duminică 

dimineața ei pleacă la biserici cu crenguțe de salcie – simbol al fertilității, vieții, ca mai apoi să le 

agațe la streșinile caselor. Se zice că anume de ziua Floriilor oamenii își scoteau mărtișorul și il 

agățau de un pom roditor, dacă pomul rodea din abundență atunci aveai parte de un an bogat. Cei ce 

locuiau în apropierea unui râu obișnuiau să iasă la malul lui – în special fetele și băieții – împletind 

cununi din ramuri de salcie și le aruncau pe ape. Următoarea zi importantă din ajunul Paștelui este 

joi. În această zi clopotele bisericii încetează să mai bată. În ultima joie a postului se înroșesc ouăle. 

Vinerea este Ziua Răstignirii lui Hristos, cea mai mare zi de post. Se zice că ziua de vineri este o zi 

fără noroc. În această zi nu se practicau munci grele de cultivarea pământului, nu se aprindea focul în 

sobă și nu se cocea pâinea. Sâmbăta clopotele bisericii își reluau dangătul. Cel mai important 

moment e sfințirea apei, botezarea la biserică. În seara zilei de sâmbătă, familiile merg la biserică 

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83rb%C4%83tori_variabile
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendarul_lunar&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_conciliu_de_la_Niceea
http://ro.wikipedia.org/wiki/325
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lun%C4%83_plin%C4%83&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Echinox
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_martie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclul_metonic&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alep&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Siria
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
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pentru a asculta slujba Învierii și a lua „lumină” de la lumânările preoților. Cu aceste lumânări 

aprinse ei vor reveni în case și vor aprinde candela, lumânarea nu trebuie să se stingă pe tot parcursul 

drumului. După aceea vor ciocni ouă vopsite zicând „Hristos a Înviat” primind răspunsul „Adevărat 

a Înviat”. 

            În ziua Paștelui dimineața, oamenii obișnuiesc să pună ouă roșii în apă și să se spele din 

aceasta pentru a se proteja de boli. În alte zone se adaugă și ouă albe și bani. 

Mâncarea tradițională de Paști o reprezintă ouăle vopsite, friptura de miel și pasca. Mielul este 

considerat simbolul lui Hristos, ouăle simbolul Divinității care fiind ciocnite de Paști sunt sacrificate. 

Persoanele care obișnuiesc să își petreacă Paștele în vacanțe departe de casă, ar trebui să 

aleagă tot o țară în care urmează să se sărbătorească Paștele și să observe care sunt tradițiile și 

obiceiurile specifice acestei sărbători. În acest fel, cei care călătoresc vor avea o ocazie unică de a 

observa felul în care această sărbătoare este celebrată în diferitele colțuri ale lumii. 

•De exemplu în Argentina, după ce curățenia în casă este terminată, se organizează un 

important carnaval. Pregătirile pentru carnaval încep după ce fructele de algarroba sunt coapte. Se 

servesc două băuturi tradiționale numite aloja și chica, iar oamenii poartă pălării și costume. 

Busuiocul are un rol foarte important deoarece se consideră că acesta îndepărtează spiritele rele. Nu 

numai în România pregătirile pentru Paște încep încă de la Lăsata Secului. Și în Argentina se 

obișnuiește ca începerea postului să fie un motiv se sărbătoare organizându-se un bal. Mamele și 

bunicile sunt împărțite în două grupuri și sunt așezate în jurul unei arcade din crenguțe de salcie 

decorată cu fructe, flori, dulciuri și mici lumânări. Cele două grupuri schimbă între ele o păpușă care 

a atins eventual fruntea fiecăreia, acest ritual fiind considerat unul sacru pentru argentinieni. 

•În Armenia se obișnuiește ca ouăle să fie pictate și decorate cu figuri religioase. 

•În Australia Paștele este sărbătorit cu mare bucurie. Având în vedere ca în această perioadă 

în Australia este toamnă și nu primăvară, este organizată o expoziție care are ca temă principală 

agricultura. Copiii din majoritatea colțurilor lumii îl așteaptă cu nerăbdare pe Iepurașul de Paște, însă 

cei din Australia îl așteaptă pe Bilby – simbolul Paștelui, un cangur care aduce copiilor daruri. 

•În Brazilia, incepând cu anul 1950, în fiecare an are loc o scenetă în satul Fazenda care 

reânvie evenimentele nefericite prin care Iisus Hristos a trecut înainte de a fi răstignit. Înainte de 

începerea postului, în Rio de Janeiro are loc cel mai important carnaval, carnaval pentru care oamenii 

se pregătesc un an întreg. Săptămâna Mare începe în Brazilia în Duminica Floriilor atunci când 

frunze de palmier sunt sfințite. 

•În Anglia, Paștele este sărbătorit în mod tradițional. Grupul de dans folcloric “Morris 

dancers” susține spectacole în care dansurile populare străvechi au rolul de a invoca primăvara și de 

a speria spiritul iernii. Costumul dansatorilor este unul tradițional. 

•În Bulgaria, ouăle nu se ciocnesc așa cum se ciocnesc la noi sau în alte regiuni. Aici este 

organizat un concurs între membrii familiei, iar participanții trebuie să arunce cu ouăle în adversari, 

câștigător fiind cel căruia nu i se sparge oul, considerându-se că acesta va fi cel mai norocos membru 

al familiei pentru tot restul anului. O altă tradiție întaâlnită în Bulgaria este aceea că cea mai în vârstă 

femeie din familie să spele chipul celorlalți membri cu apa în care a fost pus primul ou înroșit pentru 

ca aceștia să fie puternici și sănătoși. Cea mai importantă tradiție întâlnită în Bulgaria este coacerea a 

ceea ce noi numim pască. 

•În Chile, sărbătoarea Floriilor numită Domingo de Ramos este foarte importantă și este 

celebrată cu mare fast deoarece aceasta marchează începutul Săptămânii Mari. Vinerea Mare este zi 

de doliu și se consumă carne de pește. 
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•În China, conform tradiției, ouăle sunt elemente sacre ale Sărbătorilor Pascale, astfel încât 

chinezii obișnuiesc să le ofere cadou; acestea reprezintă primăvara și fertilitatea, iar tradiția înroșirii 

ouălor pe teritoriul Chinei datează de peste 3000 de ani, acestea fiind înroșite în timpul festivalurilor 

de primăvară. 

•Cehia este una dintre țările care au păstrat vii datinile Pascale care datează de mii de ani. 

Tradiția decorării ouălor este cunoscută și în Cehia. În ziua de Paște, băieții obișnuiesc să le alerge pe 

tinerele fete și să le atingă cu un mănunchi de nuielușe. Cea de-a doua zi de Paște este la fel de 

importantă precum prima, fiind o zi dedicată vizitelor. 

•În Etiopia, în ziua de Paște, tradiția spune că trebuie să se poarte veșminte de culoare albă. 

•Tradițiile de Paște din Franța sunt foarte interesante. Copiii obișnuiesc ca în această zi să 

arunce câte un ou în aer, cel care pierde fiind cel al cărui ou atinge primul pamântul. 

•Și în Germania, în Vinerea Mare, se consumă preparate din pește. Ziua de Paște este cu 

desăvârșire “ziua familiei”, germanii respectând tradiția petrecerii Paștelui alături de familie încă din 

cele mai vechi timpuri. O tradiție interesantă de Paște pe care germanii o respectă de foarte mult timp 

este aceea că brazii care au fost împodobiți de Crăciun să fie strânși într-un loc și arși, această datină 

simbolizând izgonirea iernii și primirea primăverii. Un carnaval în timpul căruia au loc mai multe 

piese de teatru cu tema patimilor și crucificării lui Iisus este popular în Germania încă din cele mai 

vechi timpuri. Cu două săptamâni înainte de Paște, germanii așează într-un vas cu apă o ramură a 

unui copac pe care o împodobesc cu ouă frumos încondeiate. 

•Unele dintre tradițiile de Paște din Grecia datează încă din antichitate. Încă de atunci, grecii 

pictau ouă în culori strălucitoare care simbolizau soarele și lumina primăverii, dar și fertilitatea și 

norocul. Grecii obișnuiesc să își petreacă Paștele în cadrul unor festivaluri organizate în aer liber, 

bineînțeles alături de familie și de persoanele dragi. 

•În Ungaria, ca și în România, Săptămâna Mare este foarte importantă, o săptămâna în care 

gospodinele fac curățenie în case și gătesc delicioasele bucate tradiționale. Tot în această săptămâna 

ouăle sunt vopsite sau încondeiate cu motive florale. În cea de-a doua zi de Paște, tinerii băieți 

obișnuiesc să le stropească pe fete cu parfum sau cu apă parfumată. 

•În Irlanda, tradiția spune că în ziua de Paște oamenii trebuie să danseze pe străzi pentru a 

primi prăjitura tradițională. Mâncarea tradițională de Paște în Irlanda este supa de praz și friptura de 

miel. Vinerea Mare este zi de post negru și oamenii obișnuiesc să meargă desculți. 

•În Israel au loc foarte multe pelerinaje în perioada Sărbătorilor Pascale. 

•În Italia este organizat un adevărat carnaval înainte de începerea Postului Mare, carnaval în 

timpul căruia oamenii se costumează. Ziua de Florii este foarte importantă, oamenii merg la 

biserică și duc crengi tinere de măslin pentru a fi sfințite. 

•Și în Rusia se întâlnește obiceiul de a oferi persoanelor dragi ouă încondeiate. În ziua de 

Paște, oamenii se ating între ei cu crenguțe de salcie sfințite pentru a le purta noroc. 

•În Suedia, în ajunul Paștelui, tradiția spune că fetele și băieții trebuie să se îmbrace în 

vrăjitoare și vrăjitori și trebuie să meargă din ușă în ușă pentru a primi dulciuri. 

             Acestea sunt doar câteva dintre tradițiile și obiceiurile întâlnite la unele popoare din lume.          

Indiferent de locul în care se sărbătorește Paștele și de datinile specifice acestei sărbători, Învierea 

Domnului înseamnă același lucru pentru toată lumea. 
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                                           TRADIȚII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE PAŞTE 

                                                 Profesor invațământ preșcolar:Marinescu Maria 

                                                     Grădinița cu PN. Nr. 2 Cernetu 

 

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind însoţită, în 

România, de numeroase tradiţii şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie. Prin şi 

pentru aceste tradiţii, unele dintre cele mai frumoase din lume, sărbătoarea Învierii este prilej 

de reunire a familiei în jurul mesei cu preparate tradiţionale, este motiv de bucurie şi de 

optimism. 

O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în ziua de Paşte 

merg direct în rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi, şi, de asemenea, având în vedere că 

cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi.În noaptea de 

Înviere, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte Învierea Domnului. 

Oamenii aduc acasă „lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de părinte în Altar – , unii 

obişnuiesc să facă o cruce mică pe pragul de sus al uşii gospodăriei sau pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, iar cei mai mulţi păstrează lumânarea de la Paşte şi o aprind peste an, în 

cazul unor mari necazuri, boli sau în situaţia unor feneomene meteo extreme. 

Masa de Paşte este construită în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură sau drob – 

simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

Un alt simbol al sărbătorii îl reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este dusă 

spre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. A 

doua zi dimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti. 

Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 

purificarea. 

De asemena, nu este bine ca de Înviere să se doarmă, fiindcă restul anului va aduce somnolenţă, 

ghinion sau recolte slabe. 

În ziua de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul cu sare, fiindcă autorul va transpira tot 

anul, iar Pasca, sau anafura sunt considerate tămăduitoare dacă se păstrează peste an bucăţele din 

acestea. 

Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui ou, existând 

credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten precum acesta – şi 

mai apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. 

O altă tradiţie arată că dacă în ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, acolo 

va exista noroc peste an. 

Acestea sunt tradiţii şi obiceiuri larg răspândite la nivelul ţării în comunitatea creştin-ortodoxă. 
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În afara acestora există tradiţii particulare întâlnite în anumite regiuni geografice sau în anumite 

comunităţi. 

Spre exemplu, în Moldova, în noaptea de Înviere, după slujba de la miezul nopţii, credincioşii 

obişnuiesc să însoţească momentul Învierii prin pocnitori care semnifică alungarea spiritelor rele. 

Coşul de bunătăţi care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-

strămoşi: aici sunt aşezate, alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – 

simbolurii ale bucuriei de peste an. Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă 

roşie cu hrean şi ouăle roşii. De asemenea, coşul este acoperit un pled cusut cu modele specifice 

zonei. 

Există o simbolistică specifică pentru sfinţirea celorlalte componente ale coşului cu bunătăţi: macul 

este aruncat în râu pentru a alunga seceta, sarea aduce belşug peste an, zahărul sfinţit este element 

tămăduitor pentru vitele bolnave, ceapa şi usturoiul au rol de protecţie împotriva insectelor, făina se 

presară pe câmp pentru ca rodul grâului să fie cel aşteptat. 

Tot în Moldova există tradiţia ca fetele nemăritate să meargă la biserică şi să spele clopotniţa cu apă 

neîncepută, iar dimineaţa trebuie să se spele cu aceasta pe faţă existând credinţa că astfel vor fi 

curtate de băieţii „de însurat” din localitate. La rândul lor, flăcăul care iubeşte o fată nemăritată 

trebuie să meargă la casa acesteia şi să-i ofere un ou roşu. 

În unele zone din Moldova există tradiţia ca în dimineaţa Învierii, preotul să meargă el pe la casele 

oamenilor – aşezaţi în formă de cerc, cu lumânări aprinse – pentru a sfinţi coşul cu bucatele pascale. 

În zona Bihorului, există o tradiţie care arată că oul împodobit de Paşte prevesteşte norocul: dacă 

după 40 de zile acesta nu se strică, atunci persoana va fi norocoasă. 

Tot în această zonă, în Joia Mare, se aprind focurile sacre ale Învierii în cimitire şi tot în această zi 

există obiceiul de a arunca ouă la ţintă. 

La încondeierea ouălor în Joia Mare, bihorenii folosesc un instrument specific numit „bijorca”. 

În Apuseni, femeile merg la cimitir în noaptea Învierii să aprindă lumânări la morminte, iar prima zi 

de Paşte începe cu împărtăşania cu pască, după ce credincioşii se spală cu apă în care a fost pus un 

ou roşu, o monedă de aur şi urzică. 

Tot în Apuseni, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce la cimitir şi este păzită de 

feciori. Este simbolul luptei între „hoţi” şi „păgubaşi”, iar cei care pierd sunt datori cu un „ospăţ”, 

pregătit fie de cei care au încercat să fure toaca şi nu au reuşit, fie de cei care nu au fost în stare să o 

păzească. 

În Ţara Bârsei, există obiceiul – din Duminica Tomii – „Junilor Braşovului” – în care grupuri de 

tineri, asemănătoare colindătorilor sau căluşarilor, strâng ouă de la tinerele fete, după care, la Pietrele 

lui Solomon – aflate în zona Şcheii Braşovului – la picnic, încep diferite concursuri. 

În zona Valea Arieşului există obiceiul „rostogolitului ouălor” care sunt lăsate să cadă spre o gaură 

din pământ. 
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În zona Lăpuşului din Maramureş, în duminica Paştelui copiii merg la prieteni şi la vecini – iar 

pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot 

restul anului – şi anunţă Învierea Domnului, iar fiecare gazdă dăruieşte câte un ou roşu. 

În satele din Transilvania, în prima zi de Paşte, băieţii merg la udat cu parfum la casele fetelor de 

măritat, „ca să nu se veştejească” – obicei care semnifică înflorirea şi fecunditatea – , iar fetele îi 

răsplătesc cu ouă roşii, sau cozonac. 

În zona judeţului Călăraşi, coşul pascal pentru sfinţit conţine, pe lângă bucate, şi un cocoş alb, 

existând tradiţia ca atunci când cocoşul cântă să însemne că Hristos a Înviat, iar cel mai norocos este 

acela al cărui cocoş cântă primul. După slujbă există obiceiul ca toţi cocoşii să fie dăruiţi oamenilor 

săraci.
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Noaptea în care se deschid cerurile 

                                                        Prof. Anca Hogoiu 

 Școala Gimnazială Nr. 1, Motru, Gorj 

 

          Credința populară creștină consideră Noaptea de Paști ca fiind cea mai importantă noapte din 

an, când cerurile se deschid și energiile dumnezeiești se manifestă înfăptuind lucrări minunate . 

          Granița ce desparte lumea noastră de cea divină fiind ștearsă, după unii preț de câteva minute, 

iar după alții timp de o oră, de la douăsprezece la unu, comunicarea între slăbiciune și putere, între 

finit și infinit, între cer și pământ, se întâmplă într-un mod miraculos, omul căpătând un dram de 

sfințenie prin puterea Celui Preaînalt.  

          De minunea învierii lui Iisus Hristos ne bucurăm cu adevărat doar dacă am făcut un efort 

pentru subțierea minții, sfințirea gândurilor și a simțirii, a comportării curate, a subțierii trupului, 

pregătit pentru învierea lui Iisus, cu osteneala de a deveni și învierea noastră, din haosul vieții.  

          Existența noastră în această frumusețe a lumii văzute este o taină și o bucurie. Dar este și o 

dramă uneori. Ignoranța și răutatea, lipsa de educație si cumsecădenie se manifestă atât la orașe, cât 

și la sate.  Este potrivit să ne întoarcem la locurile în care ne-am născut, să înnodăm firul acolo unde 

l-am rupt, să fugim de excesele pe care le facem către liniștea dialogului cu Dumnezeu. Vom simți 

cum mâna lui Dumnezeu se așază peste creștet și ne veghează în rugăciune. 

          Învierea lui Iisus este bucuria și învierea noastră. Noi toți trebuie sa facem mai mult pentru 

lumea în care trăim. Schimbarea nu vine din afară, ci ea trebuie sa înceapă cu fiecare om, cu 

exemplul propriei vieți. Propria persoană vorbește de la sine, prin puterea exemplului.  

          Înțeleasă ca o renaștere, Învierea este un semnal luminos care dezleagă tot ce este urât, rău sau 

întunecat, aducând asupra lumii întregi dragoste de viață, nădejde, bucurie, sănătate, iertare, 

bunătate, binefacere, pace în suflete și iubire.  

          De Paști, oamenii își dau mâna și se îmbrățișează pentru a șterge orice umbră de neiubire 

dintre ei.  

          În acest spațiu purificat, în toate casele creștinilor, îmbrăcate în sărbătoare, se aude, se vede și 

se simte că Mântuitorul a înviat ! 

          În cadrele civilizației rurale tradiționale, marea sărbătoare a creștinătății a fost întâmpinată prin 

practici și acte rituale menite a curăța deopotrivă sufletul, trupul omului și casa acestuia. Obiceiurile 

și tradițiile populare legate de celebrarea sărbătoririi Paștelui au fost conservate în timp în lumea 

satului românesc tradițional. Pe durata a șapte săptămâni, încadrate de Săptămâna brânzei și 

Săptămâna Patimilor se făceau pregătiri și existau anumite interdicții, respectate cu credință de către 

toți membrii comunității. Gospodinele dereticau prin casă, iar în ultima săptămână scoteau din lada 

de zestre cele mai bune țesături și ștergare pe care le expuneau in camera bună unde vor așeza masa 

pentru prima zi a Paștelui. Fetele mari pregăteau îmbrăcămintea nouă pe care o vor purta în ziua de 

Paști. Bărbații pregăteau via, ogorul, grădina, nu se oficiau nunți, botezuri, nu se organizau hore. 

          Postul, înfrânare a minții, a ochiului, a limbii, unit cu practica smereniei, rugăciunii si 

milosteniei asigurau comunitatea intimă cu sacrul, modalitatea de mărturisire  a miracolului Învierii. 

Postul însemna înlocuirea mâncării de dulce cu mâncarea de post, cu dezlegările respective, la brânză 

și pește, plus postul fizic și pauzele de lucru.  
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          Tot în Postul Mare al Paștilor, unele dintre cele mai profunde, frumoase și înălțătoare slujbe 

creștine sunt Deniile. În decursul Săptămânii Mari sunt îndeplinite ritualurile de mărturisire și 

împărtășanie. În Joia Mare, femeile pregătesc ouăle roșii, care, alături de Cruce, Pasca și Miel, 

reprezintă simboluri pascale. Ouăle simbolizează mormântul purtător de viață al lui Iisus, mormânt 

care s-a deschis la Învierea Sa din morți, iar culoarea roșie simbolizează sângele lui Hristos care s-a 

scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. În noaptea de Joia Mare, se citesc cele 12 evanghelii. În lumea 

satului tradițional s-a dezvoltat un meșteșug artistic, specific românesc, încondeierea ouălor.  

          În Vinerea Mare ( Prohodul ), se ține post negru cu credința că Dumnezeu îl va feri pe cel care 

postește de toate bolile și-l va ajuta la necazuri și nevoi. Aceasta este ziua de doliu a creștinătății, 

ziua în care a fost răstignit Mântuitorul.  

          Sâmbăta Mare este ultima zi de pregătire a Paștilor, când gospodinele pregătesc cea mai mare 

parte a mâncărurilor tradiționale, definitivează curățenia și fac ultimele retușuri la hainele pe care le 

vor îmbrăca la Înviere și în zilele de Paști. Se sacrifică mielul și se prepară drobul, friptura și borșul 

de miel.  

          La miezul nopții de Paște, lumea pornește în liniște spre biserică, pe drum se vorbește în 

șoaptă, iar la slujbă, toată lumea stă cu mare evlavie. După ce iau lumină, oamenii merg în cimitir la 

căpătâiul morților familiei și aprind și acolo lumânări.  

          Lumânarea de la Înviere este păstrată cu sfințenie tot anul pentru a o avea la îndemână și a o 

putea aprinde la întâmplări primejdioase.  

          Paștele este sărbătoarea sărbătorilor deoarece ne amintește de Învierea Mântuitorului, cea mai 

mare minune făptuită pe Pământ.  
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,,ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI” 

Nume: Ion Amalia & Topală Monica; 

Grădinița: G.P.P. ,,Lumea Copilăriei”; 

Localitatea: Râmnicu Sărat; 

Județ: Buzău 

 

          Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece 

în ea se împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. 

        Copiii îndrăgesc foarte mult Crăciunul iar nouă adulților ne este foarte ușor să le spunem 

povestea acestuia. Dacă în cazul Crăciunului copiii înțeleg și asociază această sărbătoare cu nașterea 

unui copil, conceptul de ,,Înviere” este o provocare pentru orice dascăl sau părinte când vine vorba 

de copii, în special la vârsta preșcolară. Pentru copii acest fenomen este unul complex, de aceea acest 

subiect trebuie abordat în funcție de vârsta și puterea de înțelegere a copiilor. Deși sărbătorile pascale 

sunt asociate cu faimosul ,,Iepuraș de Paște” care ne aduce ouă de ciocolată și cadouri, copiii trebuie 

introduși în adevărata semnificație a acestei sărbători. Trebuie să le explicăm celor mici sacrificiile 

pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a făcut pentru noi, oamenii, din iubire. Cei mici trebuie să 

asocieze această sărbătoare în primul rând cu iubirea Mântuitorului pentru noi, mai apoi cu Iepurașul 

sau cu agitația și goana după cumpărături.  

          De cele mai multe ori când micuții sunt întrebați despre semnificația ouălor roșii, aceștia oferă 

clasicul răspuns, și anume, acela că iepurașul le-a adus. Trebuie explicat copiilor faptul că această 

culoare, roșu, este asociată cu sângele Mântuitorului, și dacă puterea de înțelegere a micuților ne 

permite, le putem explica exact momentul răstignirii. Este bine ca noi, adulții, să stăpânim cum se 

cuvine datele istorice, fie că suntem credincioși practicanți, fie că suntem atei, istoria Paştelui face 

parte din cultura generală de bază, iar pentru a fi capabil să răspunzi la întrebările copiilor trebuie să 

ştii bine cum s-au petrecut lucrurile. Dacă simțim că nu stăpânim îndeajuns de bine aceste cunoștințe, 

nu este nimic greșit să apelăm la un preot 

          Copiii trebuie să înțeleagă că Paștele reprezintă adevărata lecție a iubirii creștine, nu cadouri, 

cozonac și mâncare din belșug. Deși în casele tuturor în această perioadă miroase a tot felul de 

bunătăți la Paște mai peste tot miroase a fericire, a dragoste, a noi începuturi. În fond, despre asta 

este Paștele: o nouă șansă spre mântuire spre îndreptare. Paștele reprezintă iubire, iertare și grija 

pentru familie. De aceea, în zilele de Paște, după slujba de la biserică, familia se reunește și servesc 

împreună preparatele tradiționale: ouă roșii, pască, cozonac, friptură de miel, drob, etc. 

          Pentru a familiariza copiii cu frumusețea sărbătorilor pascale, am decis să desfășurăm o serie 

de activități cu preșcolarii grupei mici. Fiind un concept atât de complex și greu de înțeles de cei 

mici, ne-am decis să mergem cu ei chiar în casa Domnului, pentru a le fi explicată Învierea, chiar de 

un preot. Pe parcursul activității din biserică, copiii au fost încântați, curioși și dornici de a afla mai 

multe. În începutul activității, copiii au săvârșit taina Împărtășaniei, apoi am luat loc pe covorul din 

biserică și împreună cu preotul, am reamintit copiilor momentul nașterii lui Iisus, pe care îl 
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sărbătorim la Crăciun. Le-am explicat apoi că Iisus este fiul lui Dumnezeu și le-am prezentat scopul 

venirii lui pe pământ și cum El dorește să ne apropiem de Dumnezeu.  

          În continuare, alături de preot am introdus în conversația cu cei mici conceptul de ,,păcat”, 

adaptat puterii de înțelegere a celor mici, asociind păcatul cu o faptă rea. Preotul le-a explicat 

copiilor că de fiecare dată când săvârșim un păcat, adăugăm o cărămidă la zidul care se formează 

între noi și Dumnezeu. Preotul le-a mai explicat celor mici și faptul că în vremuri străvechi, oamenii, 

își cereau iertare de la Dumnezeu sacrificând un animal. Cu această informație, ne-am apropiat ușor 

de momentul Răstignirii Mântuitorului. Le-am explicat copiilor faptul că oamenii aveau prea multe 

păcate, au făcut prea multe fapte rele, încât Iisus Hristos și-a sacrificat viața, pentru iertarea păcatelor 

noastre. Copiii au înțeles faptul că Dumnezeu l-a trimis pe pământ chiar pe Fiul Său pentru a mântui 

și a vindeca. Momentul crucificării a fost povestit pe înțelesul copiilor, spunându-le că oamenii răi l-

au arestat și l-au urcat pe o cruce pe Iisus, unde i-au dat să bea oțet și i-au pus coroană cu spini, 

sângerând până la moarte. Peste trei zile, Iisus a înviat și peste 40 de zile s-a înălțat la cer. Copiii 

preșcolari, în special cei cu vârstă cuprinsă între 3 și 4 ani, nu au bine stabilit în minte conceptul de 

moarte, de aceea, povestea noastră s-a îndreptat mai mult spre Înviere, ocolind toate detaliile 

îngrozitoarea ale torturii pe care a avut-o de îndurat Iisus Hristos. 

          Un alt mod în care le putem prezenta copiilor foarte mici momentul Învierii Mântuitorului, 

este printr-un joc de rol sau printr-un joc cu marionete. La vârsta preșcolară, copiii rețin și înțeleg 

mai bine simbolurile.  

          După împărtășirea acestor informații, alături de preot le-am prezentat copiilor și câteva 

obiceiuri semnificative care au loc de Sfintele Paște, în special legătura dintre ouă și Paște. Ouăle 

sunt asociate cu Paștele, deoarece acestea erau interzise în timpul Postului, la fel cum sunt și laptele 

și carnea. Ouăle strânse în timpul postului erau încondeiate și mâncate în ziua de Paște. Ouăle sunt 

un simbol al fertilității și al renașterii. Se spune că în momentul răstignirii, Mironosițele au pus sub 

crucea pe care se afla Iisus Hristos un coș cu ouă albe, iar din cauza sângerării Mântuitorului de la 

coroana cu spini, ouăle s-au colorat în roșu. De aceea, în Vinerea Mare, gospodinele înroșesc ouăle 

roșii, ce ne aduc aminte de sângele Mântuitorului. În ziua de Paște, celebrăm momentul Învierii 

ciocnind un ou roșu, urându-ne ,,Hristos a Înviat!” și ,,Adevărat a-nviat!”. Până la momentul 

Înălțării, oamenii se salută ,,Hristos a Înviat!”. 

          În încheiere, ne-am asigurat că cei mici au înțeles faptul că Dumnezeu ne iubește, are mereu 

grijă de noi și ne iartă păcatele.  

          Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind singura minune 

care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi 
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Obiceiuri și tradiții de Paşte 

Prof. Boloș Mihaela 

Școala Gimnazială „Ioan Slavici”,Oradea 

     

  

  Învierea lui Iisus Hristos (Învierea Domnului) este un fundament doctrinar și ritual pentru 

credința creștină - catolică, ortodoxă și reformată. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem 

astăzi. Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea 

ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.    

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 

iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 

tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele 

dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este 

permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce 

acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

 Obiceiuri de Paşte în regiunile României       

 Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune:       

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de 

feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică 

mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat 

să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.    

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 

„stropit”. Potrivit acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau 

mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi 

reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.   

 În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – 

obiceiul Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de 

colindători, cu vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 

Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este 

aruncarea buzduganului.          

 În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 

credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 

credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 

aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 

gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 

ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 

de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce 

belşug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), 

ceapă şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, 

şuncă, brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi 

prăjituri. După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie.   
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Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 

Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 

Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 

gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.    

 La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă 

roşii, cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc 

miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai 

norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va 

fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci 

 Tradiții de Paște în unele zone din România      

 În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 

include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 

friptură de miel.           

 În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. 

Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.  

 În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb 

într-un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 

obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 

oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

 Credințe și Superstiții de Paște        

 - La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator.           

 - În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 

vei vrea să lucrezi câmpul. 

- Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi 

naturale, supărări. 

- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 

vei avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 

ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 

sporului în toate. 

- În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 

- Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 

acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

- La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate 

trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca 

pasărea. 

- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

- De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

- Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 
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- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se 

întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 

- Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 

viaţa. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE ÎN BIHOR 

 

Prof. Butaș Daniela 

Școala Gimnazială “Ioan Slavici” Oradea 

 

Credincioşii sărbătoresc ziua Învierii Mântuitorului, o sărbătoare a bucuriei asemănătoare 

celei a apostolilor când l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!” este 

formula de salut cu care începem prima zi de Paşte. Timp de 40 de zile, până la Înălțarea Domnului. 

Ziua de Paşte vine cu o serie de tradiţii şi obiceiuri specifice, pe care credincioşii le respectă anual. 

Bihorenii se pot mândri cu obiceiuri și tradiții păstrate de oamenii satelor, din dragoste și 

respect pentru frumos, dar și dintr-un sentiment al aprecierii față de valorile tradiționale. Tradițiile 

bihorenilor sunt prilej de sărbătoare, de bucurie și de întoarcere acasă, de reuniune a întregii familii. 

În lumea satului bihorean se mai păstrează anumite tradiții și obiceiuri pascale. Astfel, în 

Săptămâna Mare, gospodarii fac curățenie în ogradă, în fața casei, în uliță, își repară lavițele de la 

stradă, scot pernele, dunele (dricarele) la soare, pe sârmă, să fie aerisite. 

Toate acestea fiind un simbol al curățeniei și al purificării casei și gospodăriei. În Bihor, în a 

doua zi de Paști, cimitirul devenea scena principală pe care se „juca” viața satului. Aici, oamenii 

dădeau pomeni și ofereau mâncare și băutură pentru sufletele celor plecați, pentru că exista credința 

că cei plecați revin și se reunesc simbolic cu cei din familie. Astfel, în preajma cimitirelor se juca și 

se chiuia. 

În Joia Mare, numită și Joimărița, Joia Neagră, Joia Patimilor, în Bihor există credința că se 

deschid mormintele, iar sufletele morților se întorc acasă și stau alături de membrii familiilor, până 

după Paști. Pentru întâmpinarea acestora, se aprind focuri prin curți, în fața casei și în cimitire. 

Acestea erau aprinse din resturi vegetale, uscate, pentru a îndeplini ritualul. Astăzi se mai păstrează 

acest obicei, dar într-o altă formă, fiindcă oamenii aprind cauciucuri, le rostogolesc din vârful 

dealurilor spre vale, uitând de menirea inițiatică a ritualului. 

Joimărița era patroana torsului și a țesutului. Ea supraveghea hărnicia femeilor, iar dacă le 

prindea cu cânepa nelucrată, le făcea neputincioase a lucra tot anul și le blestema pe cele leneșe”, a 

mai adăugat Todincă. Tot în Joia Mare, gospodarii se spovedesc pentru ca în ziua de Paști să poată 

primi cu sufletul curat trupul și sângele Mântuitorului. De asemenea, din Joia Mare, credincioșii țin 

post negru până în noaptea Învierii. La Biserici nu se mai trag clopotele până în seara Învierii. Ele au 

fost de fapt înlocuite cu bătăile de toacă. Acestea au fost asemuite cu bătutul piroanelor în mâinile și 

picioarele lui Iisus Hristos. “Toaca simbolizează crucea lui Hristos, dezvăluind – cum spunea 

părintele Galeriu – o chemare vie la rugăciune, dar și un cântec de durere și de bucurie, vestind, o 

dată cu baterea cuielor crucii, imnul pascal al Învierii” 

Un alt obicei, rămas încă viu în unele sate de pe Valea Crișului Negru, este împistrirea ouălor 

cu motive tradiționale. El este întâlnit în sate precum: Drăgoteni, Roșia, Lazuri de Beiuș, Talpe de 

Beiuș etc. În Bihor, ouăle încondeiate sunt frecvent monocrome. La Drăgoteni, ornamentele sunt 

desenate pe fond roșu sau albastru. 
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În Vinerea Mare se împistresc ouăle cu ajutorul unui instrument numit bizarcă sau chișiță. 

Femeile topesc ceară de albine și cu ajutorul bizărcii modelează pe ouă diverse motive, păstrate din 

moși strămoși. Sunt motive geometrice (rombul – care asigură legătura dintre cer și pământ, cercul), 

florale (spicul de grâu, trifoiul cu patru foi și frunze de diferite forme), fitomorfe (pomul vieții, 

bradul etc.), zoomorfe (coarnele berbecului, creasta cocoșului), scheomorfe (motive ce izvorăsc din 

marile ocupații ale lumii satului, reprezentând furca, grebla, plugul, vârtelnița, secera etc.). Un loc 

aparte îl ocupă motivele religioase – crucea și prescura 

 

          
Duminică dimineaţa, există tradiţia ca toţi membrii familiei să se spele pe faţă cu apă 

neîncepută, luată dintr-un izvor, în care se pune un ou roşu şi un ban de argint: să fie sănătoşi şi cu 

faţa frumoasă, argintul simbolizând, de asemenea, şi noroc la bani. 

Un alt obicei spune că după ce s-au întors de la Înviere şi iau anafura, toată familia trebuie să 

mănânce un ou roşu şi pască pentru a fi curaţi ca pasca şi  sănătoşi ca oul.  De Paşti, spun preoţii, 

nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni nu trebuie să plângă. În zilele de Paști, bucuria trebuie să fie 

predominantă. 

De Paști, există mai multe credințe si superstiții, printre care: 

• La Înviere, trebuie să te îmbraci cu o haină nouă; 

• In ziua de Paște, nu trebuie să dormi, deoarece restul anului vei fi somnoros și vei avea 

ghinion; 

• Lumânarea de la Înviere se păstrează în casă, pentru a fi aprinsă în caz de calamitate naturală, 

boală sau supărări; 

• În zorii zilei de Paște, trebuie să te speli pe față cu apă neîncepută, pusă într-o cană nouă, în 

care ai pus un ou roșu, un bănut de argint și un fir de iarbă, simboluri ale sănătății, 

prosperității și norocului; 
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• La masa de Paște, se mănâncă prima oară un ou. Se crede că acesta aduce sănătate pe tot 

parcursul anului; 

• Bucățile de pască și anafură de la Înviere se păstrează tot anul, deoarece sunt considerate 

leac; 

• Daca păstrezi un ou roșu 40 de zile după Paște și nu se strică, vei avea noroc tot anul; 

• Dacă prima persoană care îți trece pragul este un bărbat, vei avea noroc tot anul; 

• Se spune că cei care mor în prima zi de Paște sunt scutiți de judecata divină, iar sufletele lor 

ajung direct în rai; 

• Pentru a avea familia unită tot anul, este bine ca primul ou ciocnit să fie consumat de toți. 
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Obiceiuri și tradiții de Paște în Romania 

 

Munteanu Nadia 

Scoala: Colegiul National''Ecaterina Teodoroiu", Tg-Jiu 

 

       Sunt multe obiceiuri și tradiții de Paște în România, unele încă se respectă altele s-au pierdut în 

măgura vremurilor. 

      Sărbătoarea Pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere 

religios ea semnifică învierea Domnului Iisus din morți. Deoarece coincide cu primăvara este o 

sărbătoare mult așteptată, după lunga iarnă. 

      Ziua de Paște este tot timpul duminica. Luni și marți este ziua a doua și a treia de Paște. 

Săptămâna de după Paște o numim „săptămâna Paștelui” sau „săptămâna luminată”. Luminată, 

deoarece înviind din morți, Iisus Hristos a luminat lumea. Săptămâna de dinaintea Paștelui se 

numește Săptămâna Patimilor. 

       Pregătirile pentru Sărbătoarea Paștelui 

În Săptămâna Patimilor se definitivau pregătirile. Pentru sfintele Paști totul trebuia să fie în bună 

rânduială, locuințele să fie îngrijite și curate. Se termina curățenia, se împristeau ouăle, se făcea 

pasca, se tăiau mieii. 

      In mod tradițional până înainte de joia mare bărbații lucrau munca câmpului. Odată cu joia 

mare, începeau și lucrările de pe lângă casa. Se tăiau mieii sau după caz purceii, se mătura curtea și 

strada din fața casei și se pregăteau hainele de sărbătoare. 

Cateva tradiții de Paște sunt: 

     În Transilvania și Banat se credea că în Joia Mare n-ai voie să dormi ziua. Cel care va dormi va fi 

„puturos, leneș și netrebnic” tot anul. 

    Tot omul avea pentru ziua de Paste cel putin o piesa de imbracaminte noua. 

    În vinerea mare se ține post negru, nu se mănâncă, nu se bea și nu se lucrează nimic. 

    Obiceiuri și tradiții de Paște culinare: pe lângă bucatele coapte la cuptor (pască, cozonaci), 

majoritatea țăranilor pregăteau pentru masa de Paște friptura si dropul de miel. I se zicea și Mielul 

Pastilor. 

     Pasca este cea care a dat numele sărbătorii. Este coptura din făină de grâu, din aluat dospit, cu 

sare și lapte de vacă. Are forma circulară cu impletituri pe margine sau chiar pe mijloc. Împletiturile 

din mijloc au forma crucii, pe care a fost răstignit Iisus. 
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    Pasca se duce de sâmbătă în biserică, pentru a fi sfințită in dimineata Sărbătorii Pascale. Pasca se 

coace în joia mare sau sâmbăta, dinainte de Paște. În Transilvania pasca se cocea miercurea și se 

sfințea la biserică în Joia Mare. 

A fost prezent atât la popoarele europene cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul 

lumii…Oul era emblema universului, opera divinității supreme.” 

Ouăle colorate, în special roșii erau oferite cu ocazia Echinopțiului de primăvară încă de pe vremea 

romanilor. 

       Despre proveniența religioasă a ouălor de Paști sunt multe legende. Una dintre ele povestește 

despre Maria care s-a dus la Iisus când acesta era răstignit pe cruce. În marea ei durere, Maria începu 

să plângă și puse un coș cu ouă la picioarele lui Iisus. S-a scurs sânge pe ouă, așa că ele s-au 

înroșit. Văzând ouăle roșii Iisus a spus: „deacum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în aducere 

aminte despre răstignirea mea”. 

      Se zice că după învierea Mântuitorului, Maria a făcut ouă roșii și Pască pe care le-a împărțit 

fiecărui om pe care îl întâlnea pe stradă și-i zicea „Hristos a înviat!”. 

     Obiceiuri și tradiții de Paște referitoare la încondeierea ouălor de Paște. Acestea se vor pregăti 

în Săptămâna Patimilor, de cele mai multe ori în Joia Mare. Se zicea că ouăle încondeiate în această 

zi nu se vor strica tot anul. 

      În Muntenia ouăle încondeiate se duceau joia la biserică și se lăsau acolo pînă în duminica 

Paștelui. Alegerea ouălor care vor fi încondeiate este un proces important. Se aleg cele mai proaspete 

și frumoase ouă din fiecare gospodărie. 

      Încondeierea ouălor presupune două faze: procesul decorativ și înroșirea ouălor. Decorarea 

ouălor începe cu spălarea și stergerea lor. 

„Împiestrirea ouălor” se face cu un instrument numit „chișiță” (sau pișiță). Procesul împiestririi ( a 

încondeierii) ouălor presupune decorarea cu modelele diferite. 

 

      Desenele se fac cu cu chișița și cu ceară de albine. Ceara se pune într-un păhărel deasupra unei 

lumânări pentru a fi topită. Cu chișița se ia pe vârful acului ceara topită, după care se întinde ceara cu 

acul chișiții obținând modelul dorit. 

      Motivele decorative folosite la încondeierea ouălor sunt multiple. Găsim o varietate mare de 

brâuri care se desenează împrejurul oului. Alte motive sunt: crucea, furca, bradul, frunza stejarului, 

motive florale sau zoomorfe. 

      Înroșirea ouălor se face în zilele noastre cu prafuri chimice. În anii de demult însă, înroșirea se 

făcea cu scoarță de arin roșu. 

     Pentru fierberea plantelor și înroșirea ouălor se foloseau doar vase noi iar în oală se mai punea 

puțină piatră acră. Cantitatea de plante folosită era stabilită pe parcurs, pentru a nu face ouăle prea 

întunecate. În Bucovina ouăle roșii mai poartă denumirea de merișoare. 

 

https://i0.wp.com/www.travelguideromania.com/ro/wp-content/uploads/2013/10/Sarbatorile-Pascale-Romania.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.travelguideromania.com/ro/wp-content/uploads/2013/10/Sarbatorile-Pascale-Romania.jpg?ssl=1
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Rolul profesorului diriginte de a explica semnificația Paștelui, elevilor de gimnaziu 

Lupu Alina 

 Școala Gimnazială „Constantin Parfene” , Vaslui 

 

Dincolo de ouă roşii şi iepuraşi de ciocolată, Paştele este cea mai importantă sărbătoare 

creştină, căci fără realitatea Învierii creştinismul nu ar fi decât o culegere de basme frumoase.  

Sărbătorind Paştele în rit ortodox sau catolic, nu se poate ca cei mici să nu vadă în icoane scena 

crucificării, fără să pună întrebări despre ea. Istoria Paştelui face parte din cultura generală de bază, 

iar pentru a fi capabil să răspunzi la întrebările copiilor trebuie să ştii bine cum s-au petrecut 

lucrurile. Între ziua în care sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim (duminica Floriilor) şi învierea 

din duminica pascală sunt detalii despre trădare, moarte, durere, smerenie şi iubire, pe care e bine să 

le citeşti direct din Evanghelii. Deși ne vine greu sa le explicăm elevilor Sărbătoarea Paştelui, care 

implică  concepte  dificile precum moartea şi mai ales învierea lui Hristos, acest lucru poate deveni o 

provocare interesantă deoarece elevii au unele informații și de la orele de religie, din familie, din 

materiale diverse oferite in mediul online și astfel se poate realiza o dezbatere, un dialog, în care ei să 

pune întrebări, să raspundă așa cum văd lucrurile și să fie dirijați cu grijă de către profesorul 

diriginte, către o argumentare corectă a sacrificiului lui Iisus și a momentelor care au precedat 

Învierea Domnului. 

 Paşi importanți prin care poţi explica conceptele creştine esenţiale 

1.Începe cu naşterea: adu-le aminte de bebeluşul Iisus pe care l-am sărbătorit la Crăciun. 

2. Explică-le că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vorbeşte-le despre scopul venirii Lui pe pământ şi 

cum doreşte să ne apropie de Dumnezeu. 

3. Introdu conceptul de păcat, potrivit cu puterea de înţelegere a elevului. Chiar şi cei mai mici 

fac diferenţa între o fapta bună şi una rea. Le poţi explică că păcatul e că un zid între om şi 

Dumnezeu, iar în vechime oamenii nu puteau să îşi ceară iertare pentru faptele lor rele fără să 

aducă un animal ca jertfă, de cele mai multe ori un miel. Hristos a luat locul mielului pentru că 

noi să ne putem cere iertare fără acel sacrificiu animal. 

4. Vorbeşte-le despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, care L-a trimis pe Iisus pe pământ 

să vindece şi să mântuiască. 

5. Explică-le că oamenii răi L-au arestat şi L-au ucis fără a insista pe realitatea dură a crucificării. 

6. Nu uita să le spui că a treia zi a înviat, şi după puţin timp s-a înălţat la Cer. 

7. Încheie reasigurându-i pe copii de faptul că Dumnezeu îi iubeşte, iar rostul sacrificiului Său 

este ca ei să poată primi iertare pentru faptele rele atunci când îi mustră conştiinţa. 

Copiilor de şcoală generală, care se lupta să îşi găsească identitatea în grupul celor de aceeaşi 

vârstă, le putem spune povestea punând accentul pe prietenie, trădare, şi cum Petru, care s-a 

lepădat de Iisus de trei ori, a primit iertarea pe care o dorea atât de mult. La vârsta aceasta copiii 

înţeleg simbolurile, fiind foarte potrivită ideea unor obiecte simbolice care să reprezinte 

momentele cheie ale săptămânii Pascale.  
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      Tipuri de activități care pot fi realizate în atelierele de creație organizate la ora de 

dirigenție: 

➢ Decorarea ouălelor de plastic, 

➢ Invitarea unui artist popular care să le prezinte elevilor tehnica încondeierii ouălelor, 

➢ Borcanul cu simboluri pascale, 

➢ Pictatul icoanelor pe sticlă, 

➢ Teste de cultură generală pe tema pascală, realizate in Kahoot sau Quizzez. 

În ouăle colorate de plastic se pot pune mici simboluri care sugerează evenimentele din 

Biblie: o bucată de pască sau de biscuit ne duce cu gândul la cina cea de taină, câteva monede la 

trădarea lui Iuda, trei cuie mici la momentul crucificării, o piatră va simboliza bolovanul pus la 

gura mormântului, şi aşa mai departe. Poţi transforma activitatea chiar într-o vânătoare de ouă, 

sporind valenţele educative ale acestui joc.  

Activitatea poate fi încheiată prin a insista asupra importanței acestei sărbători în creștinism 

și a bucuriei pe care Invierea Domnului ne-o aduce și diluarea pe cât posibil a tendinței de a 

interpreta sărbatoarea în sens mercantil și consumism în exces. 
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Sfintele Paşti sau Sărbătoarea Învierii Domnului 

                                                                                             Prof. Diță Iris Ionelia 

                                                                                          - DOCTORAND - 

C.Ș.E.I.,  Vălenii de Munte 

 

 

       Sfintele Paşti sau Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai importantă dintre toate 

sărbătorile de peste an şi este al doilea praznic împărătesc cu dată schimbătoare, primul fiind 

Duminica Floriilor.  

Întregul ciclu de sărbători dintr-un an bisericesc depinde de Sfintele Paşti. În functie de data 

acestei sărbători se ordonează şi se denumesc duminicile şi săptămânile de peste an, cu 

evangheliile şi apostolele care se citesc la Sfânta Liturghie în timpul anului, se ordonează cele 11 

pericope evanghelice care se citesc la Utreniile duminicilor, precum şi cele opt glasuri ale 

cântărilor Octoihului. Importanţa sărbătorii este subliniată şi de durata ei, ea tinând trei zile (mai 

lungă decat a altor praznice). 

        Reprezintă deci cea mai veche sărbătoarea creştină. Alaturi de ziua de duminică (sărbătoarea 

săptămânală a creştinilor) , Sfintele Paşti au fost sărbătorite încă din epoca apostolică.Primii 

creştini înţelegeau prin Paşti nu numai sărbătoarea Învierii, ci şi pe aceea a Cinei şi a Patimilor 

Domnului. De aceea, săptămâna pe care noi o numim azi Săptămâna Patimilor, se numea la ei 

Săptămâna Paştilor sau Zilele Paştilor. Cu timpul, întelesul cuvântului Paşti s-a restrâns numai la 

sărbătoarea Învierii, aşa cum este înţeles şi astăzi. 

  Deci data Paştilor depinde de doua fenomene naturale: unul cu data fixă, legat de mişcarea 

soarelui pe bolta cerească - echinocţiul de primăvară (21 martie) - şi unul cu dată schimbătoare, 

legat de mişcarea de rotaţie a lunii în jurul pământului - luna plină de după acest echinocţiu, 

numită şi luna plină pascală. Aceasta din urmă face ca data Paştilor să varieze în fiecare an. 

      Paştile este  prăznuit ca o zi de bucurie, fiind cea mai mare sărbătoare creştină: marele 

eveniment din istoria mântuirii noastre - învierea Domnului -, care stă la temelia credinţei şi a 

Bisericii creştine. Noaptea învierii este  petrecută în biserici, în priveghere şi rugaciune. În acea 

noapte  momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie, cu săvârşirea Sfintei Jertfe şi cu 

multe lumini, semn al luminării duhovniceşti. Mai ales neofiţii (cei botezaţi în noaptea Învierii) îşi 

puneau haine albe şi purtau în mâini făclii luminoase, ca unii care s-au îngropat cu Hristos, dar au 

şi înviat împreună cu El. 

   Incepând de la împăratul Constantin cel Mare înainte, se luminau nu numai bisericile în care se 

făcea slujba Învierii, ci şi casele creştinilor şi oraşele, cu făclii înalte de ceară sau torţe aprinse, 

astfel încât noaptea Învierii era mai luminoasă ca ziua. Creştinii se salutau de atunci şi până la 

Înalţare cu "Hristos a inviat!", la care raspunsul era "Adevarat a inviat!" În ziua Învierii toţi se 

îmbrăţişau, cerandu-şi iertare unii altora, înainte de împărtăşire. În unele biserici erau reprimiţi 
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solemn penitenţii; împarăţii eliberau prizonierii, stăpânii eliberau sclavii şi toţi făceau fapte de 

milostenie. 

    In biserici se aducea de măncare: pâine dulce (paschă), brânză, carne (mai ales de miel) şi oua 

roşii. După ce erau binecuvântate erau împărţite săracilor sau între creştini, aşa cum se mai 

procedează şi astăzi în unele biserici.                                                                                                            

Astfe,, Pastele ,, este  asociat  cu  primavera anotimpul reinvierii, este  timpul în care ne  dorim  să  

devenim mai  buni, mai aproape de Dumnezeu  și de semenii  noștri  . 

Este sărbătoarea  întregii familii, a  părinților  și copiilor deopotrivă . 

       Despre  această sărbătoare cunoaștem o mulțime  de lucruri, dar nimic  nu  poate  definii  mai 

frumos și  mai  profund  trăirile  prilejuite  de eveniment  decât   copiii  ale căror  creații  emană  

atâta  sinceritate  și  seninătate  ! 

      Va invit  să întâmpinam această  sărbătoare  cu  toată căldura  sufletului, să transmitem  

gândurile  noastre  de  iubire  și  lumină ! 

      Obiceiurile care se mai păstrează și azi pe teritoriul folcloric românesc și care prezintă forme 

interesante de integrare în cultura contemporană, sunt cele de Paște, deosebit de ample  și pline de 

semnificație pentru cultura noastra populară . 

      Deprinderea de a salute cu mare bucurie venirea Paștelui, de a-l întâmpina cu urări ,daruri, 

petreceri, cântece și jocuri este străveche și cunoscută tuturor popoarelor europene . 

     Caracterul esențial al sărbătorii este bucuria. 

     Există momente în viașa personală a copiilor care-i fac să-și  reactulalizeze amintiri dragi 

.Aceste momente trebuie să le deosebim din șirul clipelor obijnuite, spre a le înveli cu o frumusețe 

care să le confere o prezență mai luminoasă decât viața de zi cu zi . 

 Printre acestea se numară și sărbătoarea Paștelui, care în fiecare an trezește emoție și bucurie în 

sufletele micuților . 

   Ei așteaptă cu emoții sosirea acelui iepuraș de bazm care, venind de peste mări și țări ,aduce în 

coșul lui câte un dar pentru fiecare. 

   Știind că iepurașul oferă daruri mai ales celor cuminși, copiii se străduiesc să fie în această 

perioadă mult mai ascultători . 

  Pregătirile care se fac pentru întâmpinarea iepurașului le dau posibilitatea  elevilor să-și pună în 

valuare abilitățile și creativitatea: desenează oușoare, crengușe cu flori, fluturi  cu care împodobesc 

casa. 

  Este multă emoție în sufletele lor, își pregătesc sârguincios rolurile de elev pentru a avea  o 

prestație cât mai convingătoare în fața iepurașului care, de dragul lor ,vine țup,țup în grabă. 

                                                                                                                              

        Învierea Domnului a fost şi rămâne inima spiritualităţii ortodoxe. 
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Așteptarea sărbătorii Paştelui la sat. Poezia „La Paști” de George Coșbuc 

Prof. Elena Alexa 

Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

        Prof. Liliana Lupașcu, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

 

 

Tema proiectului Învierea Domnului în ochii celor mici este prilej de lectură a diferite texte 

literare cu mesaj religios. Ne gândim la „Psalmii” lui Tudor Arghezi, la „În Grădina Ghetsemani” a 

lui Vasile Voiculescu sau la „Nu l-au cunoscut”, poezie semnată de Nicolae Iorga. Considerăm că 

aceeaşi atenţie o merită şi poezia La Paşti”, scrisă de George Coşbuc.  

Ce spune poezia „La Paşti”? Vorbeşte simplu despre venirea primăverii, cu ciripit de păsări, 

cu cer însorit, cu arbori în floare și cu pace în firea-ntreagă. După această imagine liniştitoare a 

naturii- semn al primăverii, vine particularizarea prin ivirea unui sat, însufleţit de creștinii porniți din 

vale, care se salută creștinește, ca de Înviere, cu fețele lor arse de soare, semnul muncii pământului. 

Pe drumul acesta spre lăcașul sfânt, pomii își pleacă frunțile, iar oamenii aud în adierea vântului 

„glasul celor din morminte”, ridicați înspre „Duhul Sfânt” care se pogoară spre pământ. În liniștea 

solemnă de afară nu se aude decât cântarea „în stihuri” a preotului din altar și dangătul clopotelor, 

cântând și ele, dar nu oricum, fiindcă, de fapt, „râd a drag și plâng a jale” în același timp: „Prin pomi 

e ciripit și cânt,/Văzduhu-i plin de-un roșu soare/Creștinii vin tăcuți din vale/E linişte. Şi din 

altar/Cântarea-n stihuri repetate/Departe până-n văi străbate”. Drumul din vale spre deal este unul 

inițiatic, duce spre biserică, adică spre cer, de unde vine mântuirea: „Biserica, pe deal mai sus,/E 

plină astăzi de lumină”. Vin din vale neveste tinere, fete, bătrâni, „câte-o bătrână cu micul ei nepot 

de mână”. Ultima strofă este închinată Sfintei, „Tu, mama micilor copile”, care-și plânge „copilul 

dorit” și care este îndemnată să râdă, fiindcă de Paști simțim cum viața învinge moartea. 

Poezia „La Paști” transmite fiinţei umane un mesaj de îmbărbătare, anunță  atmosfera de săr-

bătoare, de însuflețire întru armonie, iertare și speranță, cheamă la rugăciune. 

Oamenii din sat se duc dinspre vale spre deal, ca să ajungă în înaltul bisericii, la întâlnirea cu 

Dumnezeu, veghetor din ceruri și trimis al Duhului Sfânt. La Paști, oamenii îşi ridică privirea spre 

cer, iar Duhul Sfânt se pogoară spre pământ, adică spre oameni, într-o coexistenţă de efemer și de 

etern, de perisabil și de trainic, de trup și de duh, de moarte și de viață, spre biruința Învierii. Treimea 

cea nedespărțită este prezentă peste tot în această poezie a lui George Coșbuc, terminată cu o 

imagine de icoană țărănească a Fecioarei, care-și plânge încetişor Fiul răstignit și prinde a zâmbi de 

minunea Învierii Lui: „Tu plângi pe-al tău copil dorit!/La zâmbet cerul azi ne cheamă-/Sunt Paştile! 

Nu plânge, mamă!”        

            Paștile lui George Coșbuc sunt pentru oameni între oameni, pentru truditorii pământului, cu 

mâini bătătorite de munca de peste săptămână, de coarnele plugului sau de sapă, dar pentru oameni 

cu fețe luminate de har duminica, la intrarea sfioasă pe ușa bisericii. 

Se poate ca astăzi, în era digitală, să credem că nu mai este nevoie de astfel de versuri simple. Dar 

este! Sfintele Paști înseamnă multă lumină, cea mai puternică lumină pe care o putem trăi noi, 

muritorii, pe pământ. Lumina de Paști are legătură cu dreptatea, cu cinstea, cu voința divină, cu 

iertarea, cu bunătatea, cu bunăvoința, cu generozitatea și cu iubirea.  

Poezia lui Coșbuc exprimă toate acestea.  

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

95 
 

ÎNTRE MODERN ȘI TRADIȚIONAL 

SĂRBĂTORILE PASCALE: JOCUL LIOARELOR 

prof. DUDAȘ ADINA-MIHAELA 

COLEGIUL NAȚIONAL ONISIFOR GHIBU ORADEA, LOC. ORADEA, JUD. BIHOR 

 

 În anii 1753-1754-1755, la Rieni, localitate aflată pe valea superioară a Crișului Negru, în 

județul Bihor, se construiește o biserică din lemn. Mărturie stau scrierile care încă se pot descifra în 

biserica monument pe bârna de sus a portalului  de intrare „1754 Meșter Tulea Ilie”, numele 

ctitorilor: Popa Samoilă și Popa Mihai precum și anul 1753. Pe ușa proscomidiei inscripția: „Am 

zugrăvit eu David Zugravul- 1755”. 

Cunoașterea obiceiurilor și a tradițiilor populare locale are o importanță deosebită în viața 

copiilor, datorită conținutului informațional, dar și datorită conținutului de sentimente și trăiri a 

faptelor care oglindesc existența unui trecut bogat și valorile pe care le poseda poporul nostru. 

Trecând peste grele încercări de-a lungul timpului, românii au realizat că identitatea naţinală este cel 

mai de preţ lucru la care nu pot renunţa. Cu toții avem datoria morală de a păstra şi a duce mai 

departe tradiţiile specific neamului românesc. 

Cea mai mare parte a poeziei populare este cântată, muzica și poezia alcătuind un tot 

inseparabil. Obiceiurile străvechi exprimă strânsa legătură a omului cu natura: „Dodola”- cântec-

ritual pentru aducerea ploii, „Sânjorjul”- stropitul fetelor, „cei 40 de sfinți”. 

Ceea ce se învață în primii ani ai școlarității reprezintă o bază durabilă pentru achizițiile 

culturale din anii următori.  

Folclorul copiilor este un fenomen aflat în continuă transformare, caracterizat de muzicalitate 

și simplitate, bazat pe procedee verbale arhaice cum ar fi asocierea de cuvinte fără sens, repetarea 

ultimelor silabe din componența cuvintelor, schimbarea consoanei inițiale. 

Jocul Lioarelor este specific tuturor satelor din zona etnografică Beiuș-Vascău, iar versurile 

prezintă diferențieri de la o localitate la alta. Astfel Lioara are mai mute variante, una dintre ele, 

culeasă din satul Hinchiriș cuprinzând următoarele versuri: 

„Lioară, lioară, 

Fată mnerăoară 

Ne-om prinde surate  

Cu ouă-nvrăstrate 

Și cu cheșcheneauă 

Tăt două cu două.” 

Aceste versuri sunt cântate de fetele adunate în cerc, ținându-se de mână. Jocul se oprește, dar 

fetele rămân prinse de mâini, în timp ce două dintre ele trec în mijlocul cercului unde se prind surate 

după ritualul bine stabilit. 

„Fată curată vrei să-mi fii surată? 

-Vreau să-ți fiu surată! 

-Dacă mi te prinzi surată 

Nu mi-i sudui de tată? 
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-Nu te-oi sudui de tată! 

-Nici de mamă niciodată? 

-Niciodată! 

-Da de sori, o dă frați? 

-Nici dă sori, nici dă frați. 

-Dă mi-i sudui de tată 

Dare-ai cu capu dă chiatră! 

Dă mi-i sudui dă mămă 

Nu ti ieie lume-n samă! 

Dă ti-i despărți dă mini 

Picii poalili după tini! 

O la Paști, o la Crăciun, 

O când îi ospățu bun!” 

(Cântec cules la 15.12.2000 din  Hinchiriș, Bihor, Dușe- Bogdan, C., 2002) 

Fetele folosesc batiste și felegi, se prind între ele de o felegă, formând un șir ce se mișcă și 

cântă Lioara. Perechile se opresc și trec pe sub felega ridicată asemeni unei porți de perechea din 

față. Jurământul legat are rolul de a consolida prietenia dintre ele. În final fetele schimbă între ele 

felegile, ouă împestrite (încondeiate), se îmbrățișează și se sărută, iar legătura lor este știută de toți 

cei prezenți. 

 O altă variantă de „Lioară”, culeasă din satul Rieni și scrisă în dialect este următoarea: 

„Lioară, lioară 

Frunză dhi mioară 

Dă-nhi nouă două 

Că nouă nhi pari 

Că-i mai mult la voi 

Mai puțân la noi 

Dacă-țî pari rău 

Vină și-ț alege 

Cari tâi-ți place 

Surata dhincoace 

Că-i cu rochie creață 

Bătută-n mezdreață 

Pară pădureață, 

Nevastă făleață, 

Inghi-i țî bărbatu 

Îi dus la Hodhin 

După buți dhi vin 

Caru s-o-mburdatu 

Buțâli s-or spartu 

Lioară, lioară 

Frunză dhi mioară 

Boii i-am vândut 

Banii i-am băut. 

Mărie, Sâlvie 
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Vină la socrie, 

La socria ta 

Luni dhimineața 

Luai furcuța 

Și secera-n brâu 

Tari mă purtaiu 

Jejitu-mi tăieiu 

Cursă sânji, cursă 

Doru mă ajunsă 

Dhi mamă, dhi tată 

Dhi frațî, dhi surori 

Gredhina-i cu flori 

Colo jos în vale 

Este-o casă mare 

Cu ușa spră soare 

Scrisă-n șezătoare 

Fethili torceau 

Feciorii jucau, 

Numa fata me 

Firu-și firuie 

Maică-sa o-ntrebară 

Ce faci, fata me 

Dhi tăt plânji așe 

Cum maică n-oi plânji, 

C-avui fecior în sat 

Și-alta l-o luat 

Fată, fata me 

Io thi-oi mărita 

După dhi-mparat 

Maică, maica me, 

Că la dhi-mparat 

Trabă car gătat 

Și la-mparathiasă 

Rochie dhi matasă 

Mai șidhieți feciori 

Până mânhi-n zori 

Că dhi mânhi-n zori 

Fi-ve-ț mergători” 

(Cântec cules la 03.11.2019 de la Maria Dudaș din  Rieni, 81 de ani) 

 În ceea ce privește portul fetelor care se prindeau surate în dansul Lioarei, acestea purtau 

poale largi din 5-6 lați, cu alesături colorate, dispuse deasupra fodrei crețe (pânză încrețită). Spătoiul 

(bluza) avea diferite ornamente cusute, nasturi colorați și se termina la gât și la mâneci cu fodre. 

Poalele erau decorate cu felurite motive populare ale locului: broderii, puncte, flori, cruciulițe, forme 
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geometrice. Acestea puteau arăta condiția socială a familiei din care provine fata care le îmbracă, 

înfuncție de numărul de lați și calitatea pânzei din care erau făcute. În portul fetelor, zadia, era în 

întregime viu colorată (cel mai adesea roșie, albastră).Cojocul, binșenesc (de la Binș= Beiuș) sau 

cohănesc (De la Cou= Vașcău), reprezentând două piese de mare valoare din cele două subzone 

etnografice ale Țării Beiușului, sunt două cojoace scurte, fără mâneci, brodate în multe culori, însă 

predominant este roșul. Cojocul binșenesc se remarcă prin sobrietate fiind realizat într-o cromatică 

unde predomină roșulîmbinat cu negrul. Cojocul cohănesc este caracterizat de vioiciune și 

prospețime. Cea mai emblematic podoabă pentru zona etnografică a Crișului Negru, în special în 

perioada secolului XX, este zgarda cu cinci colți, realizată din mărgele de sticlă multicoloră. 

 Concluzionăm prin a spune că Valea Superioară a Crișului Negru dispune de o bogată creație 

populară. Depresiunea Beiuș- Vașcău și-a adus din plin aportul la împlinirea bogăției folclorice. În 

localitățile din acest ținut, unele obceiuri se păstrează  cu sfințenie chiar și în zilele de azi, acestea 

fiind transmise din generație în generație. Noi, în calitate de dascăli, avem obligația morală de a duce 

mai departe vasta moștenire a străbunilor și de a insufla elevilor nostril dragostea față de folclorul 

local.  
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TRADIȚII DE PAȘTI TRANSMISE COPIILOR 

                             PROF.JUNCANARIU ILEANA – LICEUL TEHNOLOGIC  

                                 „MIHAI BUSUIOC”/GPN NR.6 PAȘCANI, JUD.IAȘI 

 

 

 Sărbătorile de Paști au constituit, încă din cele mai vechi timpuri, un reper calendaristic 

inconfundabil, atât pentru poporul român cât și pentru alte comunități creștine de pe bătrânul 

continent. 

 „Înroșitul sau încondeiatul ouălor pare să aibă la bază virtuțile obiectului respectiv: sursă 

primordială a vieții pe pământ, a pământului însuși și chiar a întregului univers, ... părinte al lumii, la 

care se adaugă aspectul și valențele pe care i le conferă culoarea, care, la început, a fost cea roșie, 

reprezentând sângele, adică viața, dar și focul, puterea lui purificatoare. Încât, asocierea oului, ca 

factor dătător de viață, cu culoarea roșie a focului semnifică viața lipsită de primejdii. Oul roșu 

devine astfel simbol al tinereții, al sănătății robuste, al vieții senine.” 

 Cu privire la obiceiul românilor de a întâmpina marea sărbătoare a Învierii lui Iisus Hristos, 

cu ouă roșii, acesta se situează pe la mijlocul veacului al XVII-lea, când se organiza și târgul ouălor 

roșii, unde „aceste obiecte ritual – ceremoniale se vindeau ca oricare altă marfă,...însemnând că 

obiceiul ajunsese la o maximă înflorire și se bucura, nu numai printre români, de cel mai larg 

interes.” 

 Astăzi, pentru cei mai mulți dintre noi, ouăle roșii sunt simbolul jertfei supreme a 

Mântuitorului și marchează celebrarea celei mai mari sărbători a lumii creștine: Paștele. 

 Pentru a îmbogăți și întregi cunoștințele copiilor referitoare la Sărbătoarea de Paști, dar și 

pentru a-i familiariza cu obiceiurile și tradițiile Pascale, în fiecare an desfășurăm activități prin care 

sădim în sufletele copiilor sentimente moral creștine. Una dintre aceste activități este „Tradiții de 

Paști” pe care am desfășurat-o cu copiii din grupa mijlocie și pe care o voi prezenta în continuare. 

Activități de învățare: Domeniul Limbă și Comunicare: „Povestea Iepurașului de Paște” – povestirea 

educatoarei; Domeniul Estetic și Creativ – „Decorăm ouă de Paște”. 

Scenariul zilei 

-Întâlnirea de dimineață 

-Salutul: „Bună dimineața copii harnici!” 

 Împărtășirea cu ceilalți – se apropie sărbătorile de Paște. Ne propunem ca în această 

săptămână să fim mai buni, mai darnici. Copiii schimbă mereu impresii și păreri despre cele aflate de 

la părinți, bunici. 

 -Noutatea zilei: Iepurașul Țup este supărat pentru că nu are vopsea să vopsească ouăle pentru 

copiii care îl așteaptă la Paști. 

 Anunțarea temei zilei „Tradiții de Paști” 

 Prezint copiilor pe bază de imagini simboluri și obiceiuri pascale: Oul simbolizează Învierea 

pentru că el conține sămânța din care apare viața. Are menirea de a ține răul deoparte, iar oul roșu 

simbolizează sângele lui Iisus. Mielul după tradiție se mănâncă în zilele de Paști și sugerează 

sacrificiul Mântuitorului. Pasca se coace de către gospodine numai o dată pe an, de Sfintele Paști. Ea 

are o formă rotundă pentru că se crede că scutecele lui Iisus au fost rotunde; are în mijloc o cruce, iar 

bunica când o pune în cuptor își face semnul crucii. În noaptea de Înviere oamenii îmbracă haine noi 
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și merg la biserică pentru a lua Lumină – o lumânare pe care o vor aprinde din lumina adusă de preot 

din altar, iar când se întâlnesc unii cu alții, creștinii își spun „Hristos a Înviat!” , „Adevărat a Înviat!”.  

 În timpul Sărbătorilor de Paști toți copiii așteaptă iepurașul – partea laică a acestei sărbători – 

să le aducă cadouri, în general haine, dulciuri, ouă roșii. 

 Iepurașul nostru este supărat așa că: -Iute, iute să alergăm/Pe iepuraș să-l ajutăm! Copiii se 

îndreaptă spre iepuraș, iau ouăle din coș, apoi se așază la masă să le decoreze. La terminarea lucrului: 

Unu, doi, unu, doi 

Mergem toți în pas vioi, 

Mergem să ne relaxăm 

Și - o poveste s-ascultăm. 

 În timp ce copiii sunt la baie, ascund ouăle vopsite de ei în diferite locuri din clasă. Domeniul 

Limbă și Comunicare (DLC) – povestire „Povestea iepurașului de Paște”. Expun povestea cu 

prezentarea concomitentă a imaginilor. Pentru fixare, suntem iepurași, căutăm ouăle ascunse și ne 

vom juca cu ele – dramatizare: „Povestea Iepurașului de Paște”. Personajele din poveste sunt cei 

șapte iepurași, pasăre, veveriță, vulpe. Personajele iepurași caută ouăle ascunse pentru a le duce 

copiilor cuminți. 

După încheierea jocului îl aducem în centrul atenției pe Iepurașul Țup care este fericit deoarece 

copiii l-au ajutat să vopsească ouăle.  

 Stă în puterea noastră ca flacăra credinței să lumineze sufletele gingașe ale copiilor și să 

sădească în mintea lor sămânța binelui, înțelepciunea și pacea sufletească. 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA PREȘCOLARI 

Prof. Cranta Ionela 

Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal 

 

Sărbătoarea Paștelui este încărcată de simboluri și tradiții păstrate cu sfințenie de-a lungul 

timpului. Pentru preșcolari, în primul rând, Paștele înseamnă venirea Iepurașului cu multe cadouri, 

mai ales dacă au fost cuminti. Iepurașul le aduce ouă si iepurași de ciocolată, jucării, hăinuțe și 

pantofiori noi. Pentru a-l primi așa cum se cuvine, copiii se pregătesc din timp: cu ouă pictate, 

felicitări, desene, cu mai putine boacăne, cu ajutor dat mămicilor la gătirea casei de sărbătoare si cu 

sufletul curat, asa cum numai copiii il au. 

Cine este Iepurasul? 

Povestea Iepurașului de Paște nu va fi spusă niciodată de prea multe ori, pentru că mereu vor 

fi copii mici dornici să o afle. Iepurașul vine din timpuri străvechi și a avut prima căsuță pe 

meleagurile germane. Tot acolo s-au preparat pentru prima dată dulciurile în formă de iepurași, 

făcute din aluat și zahar. 

Mai târziu, cofetarilor francezi le-a venit ideea să facă ouă din ciocolată. Plecând de la aceste 

începuturi timide, Iepurașul a devenit mai îndrăzneț și, din an în an, a ajuns în casele tuturor copiilor, 

din toate țările creștine. Astăzi, Iepurașul este considerat cea mai mare placere a copiilor, similară cu 

sosirea lui Moș Crăciun. 

Să-i învățăm semnificația Paștelui 

Copiii trebuie să învețe de mici că Paștele este o mare sărbătoare creștină care semnifică 

învierea domnului Iisus Hristos. El a fost răstignit pe cruce pentru păcatele lumii, dar, printr-o 

minune, a înviat din morți. În Sfânta Noapte a Învierii, copiii trebuie să participe alaturi de întreaga 

familie la ritualurile specifice de Paște: să meargă la biserică, să ia lumină, să aducă lumina acasă, iar 

pe urmă, la masa de sărbătoare, să ciocnească ouă roșii cu cei dragi și să mănânce cozonac, pască și 

friptură de miel. 

Fapte bune cât mai multe 

In preajma Sărbătorilor Pascale trebuie să îi motivăm pe copii să facă fapte bune. Să ofere din 

puținul lor altor copii care au și mai putin decat ei, să îi ajute pe cei vârstnici, să se abțina de la 

răutati și de la vorbe urâte. Nu ar fi rău sa fie antrenați în acțiuni umanitare care să vină în ajutorul 

copiilor săraci sau bolnavi. În acest fel, îi obișnuim de mici să fie buni și să le pese de cei din jurul 

lor. O astfel de acțiune umanitară am desfășurat și în grădinița noastră. Activitatea, care s-a 

desfășurat sub formă de expoziție cu vânzare, face parte din proiectul județean ,, Suflet pentru 

suflet”. Preșcolarii, care au realizat fel de fel de lucrări precum desnene, lucrări practice, felicitări, 

ouă vopsite...etc, și-au vândut lucrările părinților, iar banii obținuți au fost donați copiilor săraci 

pentru a se îmbrăca și ei de Paște. Bucuria copiilor a fost mare cand au văzut că au adunat bani 

pentru a ajuta alți copii care nu au fost așa norocoși ca ei. 

Dincolo de semnificaţia religioasă, Paştele e sărbătoarea familiei lărgite. Copiii învaţă să 

respecte tradiţiile şi află că aparţin unui grup, unde fiecare îşi are locul său Majoritatea sărbătorilor – 

atât pentru noi, adulţii, dar mai ales pentru copiii noştri – constituie repere în timp care ne permit să 

ne aducem aminte, să ne reunim şi să ne cunoaştem mai bine.  
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVA 

Prof. înv. preşcolar BENCHEA VIORELA,  

Şcoala Gimnazială nr. 14, Constanţa, 

Structură Grădiniţa PN nr. 39 

 

Obiectivul principal al învăţământului special este instruirea adaptată şi intervenţia de 

reabilitare-recuperare, pentru egalizarea şanselor, ca mijloc essential de facilitare a integrării şi 

participării sociale pentru copilul cu CES. Învăţarea activa înseamnă procesul de învăţare orientat pe 

interesele şi nivelul de înţelegere sau nivelul de dezvoltare al copilului. 

Metodele interactive (activ-participative) pun un foarte mare accent pe formarea personalităţii 

copilului, pe găsirea şi dezvoltarea acelor abilitaţi native care îl ajuta în realizarea unui anumit tip de 

performanţă şcolară. 

 

ROLUL TIC ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVA 

Tehnologiile informaționale, în etapa actuală de dezvoltare a societății, sunt aplicate practic  

și în învăţământ. Dacă vorbim de expansiuniea TIC în educație, atunci vorbim despre internet, softuri 

educaționale, instruire asistată de calculator. În ultimii ani, TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în 

procesul de educație a copiilor cu CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un 

instrument eficient în procesul de individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC 

oferă o multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care 

au interes scăzut pentru învățare, se adaptează mai greu mediului școlar, nu se pot concentra pentru o 

perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date de către cadrul didactic. 

Calculatorul trebuie valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de educație a copiilor cu 

competențe cognitive reduse, în condițiile în care calculatorul declanşează interesul copiilor și 

dorința de a-l folosi. Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare-învățare 

țin de soluționarea a două probleme importante: dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de 

învățare şi dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita 

integrarea socioprofesională. Scopul principal este asigurarea incluziunii școlare a copiilor cu CES, 

pentru care este necesară respectarea condițiilor de depășire a barierelor de implementare a TIC în 

educația cerințelor speciale.  

Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă 

dimensiune: de compensare, de învățare, de comunicare. Rolul compensatoriu al TIC se referă la 

utilizarea acestora ca asistență tehnică, care permite copiilor cu CES să ia parte activă în procesul de 

interacțiune și comunicare (de exemplu un copil cu dizabilități fizice poate folosi calculatorul pentru 

a desena sau un copil cu probleme de auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un 

coleg etc.). Astfel se dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații 

şi de a comunica. Altfel spus, TIC poate compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale 

persoanei iar tilizarea ca instrument didactic de învățare determina o nouă dimensiune a educației. 

Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis conduce spre dezvoltarea strategiilor de predare-

învățare-evaluare pentru elevii cu CES şi creează numeroase oportunități de individualizare a 

procesului educațional. Totodată permite valorificarea curriculumului într-o formă în care să 

satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui 

ritm propriu de dezvoltare. Astfel, devine o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune şi poate 
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intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și cadre didactice, colegi, prieteni, devinând o 

resursă care face posibilă comunicarea în cazuri aproape imposibile în alte condiții pentru persoane 

cu tulburări de limbaj, probleme de comunicare și alte deficiențe. Pentru unii elevi cu CES, o soluție 

tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a necesităților sale educaționale și, mai mult, de 

comunicare cu mediul extern. 

 

ROLUL METODELOR INTERACTIVE 

Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă cerinţele 

educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea metodelor de învăţare prin 

cooperare, a evidenţiat o serie de rezultate, cele mai evidente fiind: creşterea motivaţiei elevilor 

pentru activitatea de învăţare,  încrederea în sine bazată  pe acceptarea de sine, atitudine pozitivă, 

relaţii mai bune cu colegii. 

EXEMPLE DE METODE INTERACTIVE aplicate în educaţia incluziva. 

✓ Metoda Ciorchinelui (exersarea gândirii libere şi structurarea informaţiilor într-o formă de 

organizare grafică accesibilă), 

✓ Cubul (explorarea unui subiect nou sau îmbogăţirea unui subiect cunoscut, urmând 

algoritmul în şase paşi: descriere, comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare),  

✓ Pălăriile gânditoare (stimularea creativităţii prin interpretarea de roluri),  

✓ Harta cu figuri,   

✓ Lotus / Floarea de nufăr (stabilirea de relaţii între noţiuni, pornind de la o temă principală. 

Dezvoltarea potenţialului creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi individuale şi de grup 

pe teme din domenii diferite), 

✓ Diagrama Venn (conştientizarea eficinentă a elementelor comparative, asemănări şi 

deosebiri între concepte, fenomene, evenimente etc), 

✓ Turul galeriei (stimularea învăţării şi interaprecierii),  

✓ Explozia stelară, 

✓ Braistorming-ul (stimularea creativităţii şi productivităţii gândirii prin intermediul 

grupului),  

✓ Partenerul de sprijin (asigura sprijin şi cooperare),  

✓  Mozaic cu fişe expert (asigură cooperarea în înţelegerea temelor din activităţi şi îi implică 

pe elevi în propria lor educaţie), 

✓ GLC - gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi (dezvoltarea capacităţii de a folosi reflecţia, 

sinteză şi rezumarea conceptelor şi a informaţiilor, individual şi în cooperare), 

✓ Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat (formarea unui stil de învăţare eficient prin conştientizarea 

legăturii dintre experienţa cognitivă şi noile achiziţii),  

✓ Posterul,  

✓ Instruirea asistată de calculator,  

✓ Schimba perechea (asigura cooperarea, stabilirea de relaţii între noţiuni), 

✓ Jocul de rol (stimularea creativităţii prin interpretarea de roluri) etc. 

În procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES, de identificare și aplicare a diferitelor 

metode educaționale, se va ţine cont de faptul că:  

• Învăţarea este mai importantă ca predarea. 

• Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe, propuse de cadrul didactic şi de 

ceilalţi elevi.  
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• Procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe termen scurt. 

• Învăţarea este efectivă şi eficientă atât pentru elev, cât şi pentru cadrul didactic. 

• Problemele de învăţare sunt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecţionare a strategiilor 

didactice. 

• În contextul diversităţii elevilor, fiecare copil este important şi unic, indiferent de rezultatele 

sale şcolare. 

• Pentru a răspunde cerinţelor fiecărui copil, se vor propune strategii individualizate şi 

personalizate. 

• Parteneriatul educaţional constituie o formă de exprimare a relaţiilor eficiente în procesul 

educațional, precum şi un sprijin necesar procesului. 

• Procesul didactic este sprijinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării (mediul 

educaţional) şi prin mesajele experienţiale directe şi indirecte. 

• Resursele interne, care sprijină învăţarea, vin din empatia manifestată între cadrul didactic şi 

elev şi din valorizarea experienţelor de viaţă. 

Utilizarea metodelor interactive creşte încrederea în forţele proprii, iar percepţia avută de 

aceşti copii este ca prin aceste activităţi ei sunt la fel cu ceilalţi copii din clasa mai ales dacă le sunt 

apreciate abilităţile cele mai bine reprezentate (fizice, artistice, de memorare etc). Ei devin mai 

încrezători în reuşita lor şi accepta ulterior sarcini mult mai grele, fără a fi descurajaţi ca rezultatul 

apare după mai multe încercări. Acest lucru este benefic, deoarece copii cu CES au o motivaţie a 

învăţării foarte slabă şi cel mai mic insucces îi face să abandoneze sarcina trasată. 

Prin intermediul metodelor interactive relaţiile interpersonale sunt consolidate şi creşte 

capacitatea de lucru în echipă. Copiii ajung să relaţioneze în clasă ca într-o familie. Astfel, crescând 

socializarea copiilor cu CES, va creşte şi consolidarea relaţiilor şi comportamentelor sociale care le 

vor fi utile mai târziu, precum şi spontaneitatea, coerentă, fluenţa în exprimare şi îmbogăţirea 

vocablarului.   

În scopul asigurării eficienței metodelor și materialelor folosite în activități individuale sau de 

grup, este important să se ia în considerare unele principii de bază, general aplicabile, dar și principii 

specifice, recomandabile în cazul lucrului cu copiii cu CES, aplicate în mod creativ, prin prisma 

cunoștințelor și abilităților cadrului didactic. Aceste principii sunt derivate din cercetări și studii 

importante, realizate pe parcursul mai multor ani de către organizațiile europene, care sprijină 

incluziunea copiilor cu dizabilități în învăţământul de masă. 

Toate metodele folosite trebuie adaptate la nivelul cognitive al copiilor, astfel încât cerinţele 

să nu depăşească posibilităţile. În acest fel se evita apariţia eşecului în realizarea sarcinii trasate şi 

ulterior refuzul participării la o altă activitate similară. Însă, adaptarea metodelor de lucru la clasa va 

trebui să ţină cont de caracteristicile psiho-cognitive ale tuturor copiilor din clasă. Sarcina este mult 

mai dificilă şi mai solicitanta pentru cadrul didactic. Supravegherea copiilor trebuie realizată 

continuu deoarece capacitatea de lucru independent este mult mai redusă. Supravegherea trebuie 

făcută cu discreţie pentru că elevul să nu perceapă acest lucru şi să-şi consolideze deprinderile de 

lucru independent. Satisfacţia atingerii obiectivelor propuse este însă cu mult mai mare şi acesta este, 

defapt, lucrul care ne face să mergem mai departe. Pentru că aceşti copii merita tot ce putem da noi 

mă ibn şi pentru că aceşti copii pot fi integraţi în societate. 

Unele metode se descompun în paşi mai mulţi, pentru că sarcinile trasate să fie cât mai 

simple şi accesibile copiilor. Aceasta duce pe de o parte la durata de realizare a sarcinii mai mare 
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decât în mod obisnit, iar pe de altă parte copilul să nu mai poată perceapă obiectivul final. În acest 

caz scopul final trebuie reamintit cât mai des. 

Metodele activ-participative pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, care 

încurajează elevii să gândească independent şi să reflecteze. Aceste metode sunt foarte agreate de 

copii cu CES, ei participând cu plăcere la acest tip de activităţi. 

Aplicarea diferitelor metode interactive aduce îmbunătăţiri în procesul de predare-invatare şi 

se poate observa că:  

• Elevii învaţa cum să înveţe, să se exprime liber şi experimentează: 

• Comunica cu ceilalţi din jur; 

• Învaţa să fie toleranţi  şi să aibă încredere; 

• Învaţa să ajute pe cei din jur şi împărtăşeşte ideile; 

• Învaţa să poată lua decizii; 

• Capăta încredere în forţele proprii; 

• Devine mai activ şi mai implicat; 

• Nu se simte marginalizat sau diferit faţă de ceilalţi copii; 

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC 

Eforturile cadrelor didactice în practică educaţională sunt centrate pe aplicarea celor mai 

recente şi valoroase cercetări, din domeniul psihopedagogiei învăţării, pentru perfecţionarea continuă 

a metodelor şi procedeelor didactice, prin adaptarea unei noi perspective cu privire la raportul 

predare – învăţare – evaluare. 

Se ştie că predarea ca scop în sine, centrată pe transmiterea, expunerea şi comunicarea 

cunoştinţelor, din didactica tradiţională, a fost treptat înlocuită în  învăţământul modern cu munca 

individuală şi lucrul în grup, urmărind să îmbine învăţarea individuală cu învăţarea interdependentă, 

prin cooperare sau colaborare, să asocieze exerciţiul individual exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi. În 

ultimii ani, se vrea înlocuirea momentelor de predare centrate pe professor cu cele de învăţare 

autentică centrate pe elev. În această situaţie accentul se mută pe selectarea şi aplicarea, în demersul 

procesului de predare-învăţare, a strategiilor didactice incluzive, care fac din spaţiul clasei un mediu 

sigur, nu doar pentru elevii capabili de performanţe superioare, ci şi pentru cei timizi, retraşi, 

neîncrezători, cu dificultăţi de adaptare la cerinţele învăţării şcolare. 

Un profesor responsabil atrage elevii, îi motivează, îi activează, îi încurajează să înveţe 

împreună şi totodată să-şi împărtăşească experienţele de învăţare şi cunoaştere. În acest context, 

pentru un cadru didactic, învăţarea prin cooperare este o continuă provocare, ce trebuie să structureze 

activitatea de grup, astfel încât să faciliteze învăţătarea maximă pentru toţi elevii. Astfel, elevii învaţă 

să ia iniţative, să îşi construiască opinii, să le argumenteze şi să le împărtăşească cu ceilalţi, să 

asculte activ şi să accepte alte opinii, să ofere şi  să primească sprijin. De aici se poate deduce că 

învăţarea prin cooperare are anumite beneficii de care cadrul didactic trebuie să profite din plin în 

activităţile la clasă. 

Școala incluzivă  trebuie să fie deschisă către orice elev şi  să-l valorizeze. Este şcoala care 

recunoaşte  dreptul fiecărui elev,  şcoala care-i primeşte pe toţi cu căldură, care oferă sprijin tuturor 

copiilor, în special celor care au nevoie în mod deosebit. Profesorii trebuie să desfăşoare activităţi 

bazate pe lucrul în echipă, pe cooperare, pe monitorizarea constantă a eficacității activităților de 

predare-învatare-evaluare la nivelul fiecărui copil. 
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Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale, să încerce să-i 

cunoască, să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere  factorii care susțin sau împiedică 

învățarea. Principalul  obiectiv însă  este de a construi încrederea copiilor, de a crea un mediu 

educaţional stimulativ din punct de vedere  intelectual, emoţional, de a găsi strategii prin care să 

dezvoltăm  empatia și înțelegerea. Din experienţa la clasa se înţelege faptul că pentru integrarea și 

recuperarea elevilor cu CES este necesar ca demersul didactic să se facă ȋntr-o manieră interactivă,  

cu aplicarea directă a metodelor și procedeelor didactice incluzive şi cu utilizarea materialelor 

didactice ajutătoare. Toate acestea sunt  importante pentru creşterea  gradului  de motivație, 

satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune socială și emoțională a copiilor cu CES. În general, 

cadrul didactic reprezintă un model pentru aceşti copii și orice acțiune a acestuia este considerată 

drept exemplu.  

În concluzie, învăţătorul este o sursă de experiență pentru elevii aflați în dificultate, el fiind 

responsabil de întregul proces de incluziune a elevilor cu CES în clasă, alături de ceilalţi copii. 

,,Rolul învăţătorului în procesul de modelare a omuli este poate cel mai important. Punându-

şi elevii în situaţii variate de instruire, el transforma scoala într-un temple şi un laborator.” (Mircea 

Eliade) 
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                                   Intrarea Domnului Isus Cristos in Ierusalim și Paștele  

                                                                                             Grupa combinată Albinuțele 

                                                                                        Sfântu Gheorghe, GPP. Pinocchio 

                                                                                            Educatoare: Nagy Csilla- Emilia 

Dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra 

în împărăţia cerurilor. (Matei 18:3) 

Datorită părinților mei, am crescut în credință în Dumnezeu. Deja în pântecele mamei mele am mers 

la biserică, m-am rugat iar asta a continuat când m-am născut… În viața mea ocupă un loc important 

Bunul Dumnezeu, rugăciunea, credința în Dumnezeu, biserica. De asemenea prietenul meu cel mai 

bun Îl consider pe Isus Cristos. Încep ziua cu Sfânta Treime, și cred, că dacă mă las în Voia lor toată 

ziua mea, și toată viața mea sunt în mâini bune, sunt condusă corect, sunt calmă, iubesc prin ochii 

Domnului. De aceea consider, că este foarte important, ca copiii de mici să audă de Bunul 

Dumnezeu, de Isus Cristos, să cunoască întâmplări din Biblie. Le și place. 

Eu în grupa mea în fiecare dimineață încep cu aprinderea unei lumânări mari, albe. Lumânarea albă 

Îl simbolizează pe Domnul Isus Cristos. Între timp până aprind lumânarea cântăm două cântece 

religioase pentru copiii, una cu lumânarea unde cerem ,ca răutatea din inima noastră să dispară, și 

iubirea din inima noastră să ardă întotdeauna, și să nu dispară niciodată. În celălalt cântec cântăm, 

ca inima noastră în liniște este atent la Domnul. Dupa cântece spunem de ce suntem recunoscători. 

Știm cât de important este, ca zi de zi să putem vedea și lucrurile bune din viața noastră, pentru, ca 

oricât de tristă este viața, avem ce să Îi mulțumim Domnului. Și cel mai bine este dacă, deja așa 

începem ziua. Iar în încheiere spunem rugăciunea “Tatăl nostru” și “Bucura-te; Marie, cea plina de 

har, Domnul este cu tine, binecuvantata esti tu intre femei, si binecuvantat este rodul trupului tau 

Isus. Sfanta Marie, Maica lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi pacatosii, acum si in ceasul mortii 

noastre.”Amin  Mai avem și alte rugăciuni și le schimbăm. 

Una dintre metodele mele preferate este pedagogia FRANZ KETT.  

Mă regăsesc în această metodă și copiii la fel. Este o metodă în care toată lumea poate să îsi exprime 

sentimentele prin jocuri, prin alcătuire, și construcție. Este o metodă de educație, bayată pe conceptul 

creștin, dare eu folosesc și la alte activități.  

Cu această metodă am făcut și acum intrarea Domnului în Ierusalim.  
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Am început cu așezarea scaunelor în cerc, pregătirea materialelor. Solicită multe materii, ca copiii să 

aibă din ce să aleagă. Ne- am așezat în cerc, am închis ochii, am pornit muzica. Muzica de Melinda 

Dumitrescu cu vioara. Am încercat să fim prezenți, să ne liniștim cu trup și suflet. După aceasta am 

început să povestesc despre orașul Ierusalim, despre oamenii care trăiau acolo.despre ocupația lor. 

Toate aceste poveștiri le-am și jucat. 

1. Joc: Construire: Târg de animale în jurul bisericii din Ierusalim. 

2. Joc de rol: Băieții sunt vânzătorii de la târg 

3. Construcții: Casele oamenilor din Ierusalim  

4. Joc de rol: Femeile se pregătesc de Sfânta sărbătoare- curățenia de primăvară 

5. Construcții: Zidul care înconjoară orașul  

6. Joc de rol: De-a soldații 

7. Audiție: Cântec: Eu sunt 
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8. Povestea educatoarei: Isus trimite pe doi dintre prieteni după măgar…

 

9. Contrucții: Drumul Domnului - eu ce Îi ofer

 

10. Povestea cu ajutorul păpușii care simbolizează pe Isus, și măgarul

 

11. Aprinderea lumânării albe  

La încheiere copiii într-un cuvânt au spus ce au primit, sau ce au de la Isus. 
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Într-o altă zi am povestit cu cuvintele mele despre ultima cină, despre cum a fost reținut, și cum s-au 

comportat oamenii cu El. Am vorbit cu copiii despre fapte bune, fapte rele, despre obiceiurile de 

paște. Prin jocuri dramatice, de rol, de imitare, prin artă și etc. copiii au trăit cu adevărat cât de 

important este Paștele, și au înțeles, că de paște Îl sărbătorim pe Isus, ne amintim de El. Și am făcut 

împreună Sfântul Mormânt, ce au dus acasă. 

 

Doresc la toată lumea, ca Domnul Isus Cristos să găsească adăpost în sufletele noastre. 

Paște fericit și binecuvântat! 
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ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI PRIN CONȘTIENTIZAREA 

IMPORTANȚEI SFINTEI CRUCI ȘI A PREDĂRII EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

  

PROF. ÎNV. PREȘC. BIRIȘ KARINA GERLINDE,  

GRĂDINIȚA P.P. „PITICOT” ARAD 

 

 „A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l 

creşte pe copil moral şi în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa , a forma un atlet 

pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte: artă 

mai mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta 

educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.” (Cucoş, 2002) 

 Educaţia religioasă este acţiunea specific umană care se desfăşoară conştient de către un 

educator, pe baza unor principii şi cu ajutorul unor metode şi mijloace specifice. Acestă educaţie este 

susţinută de iubire, încredere şi libertate, iar scopul ei este realizarea caracterului religios-moral al 

copilului, care să-l conducă la desăvârşirea creştină. Biserica şi religia propăvăduită de aceasta au 

preluat rolul Fiului lui Dumnezeu de la începuturile creştinismului, îndrumând oamenii pe calea cea 

bună şi învăţându-i numai lucruri bune pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu. 

Din  fragedă copilarie, omul trebuie format în spiritul credinţei, iubirii, binelui, adevărului și 

dreptăţii, iar aceasta se realizează în grădiniţă în cadrul categoriei de activitaţi ,,Educaţie pentru 

societate” (Elemente de educaţie religioasă).  Cunoaşterea simbolurilor religioase şi a personajelor 

biblice, a vieţii şi activităţii acestora şi mai cu seamă cunoaşterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 

şi a importanţei Acestuia în viaţa creştinului sunt obiective ale educaţiei religioase ce pot fi atinse în 

activităţile din grădiniţă. Formele şi modalităţile de realizare a acestor obiective în grădiniţele de 

copii sunt multiple, de la observări tematice şi ocazionale, lecturi după imagini, memorizări, 

activităţi muzicale, artistico- plastice, practice, serbări, plimbări şi vizite la locaşuri sfinte, vizionarea 

unor casete video şi audio, legende, colinde, până la povestiri cu conţinut religios şi laic legate de 

evenimente şi sărbători tradiţionale româneşti, etc. Prin audierea textelor religioase preşcolarii iau 

pilde de preţuire şi bunătate pentru oamenii sfinţi şi credincioşi. Copiii, sub îndrumarea educatoarei 

înţeleg că trebuie să facă doar fapte bune, să dea dovadă de prietenie şi grijă pentru cei sărmani, 

pentru copiii credincioşi. 

Influenţa educației religioase asupra copiilor îi face mai buni, mai toleranţi cu ceilalţi, mai 

apropiaţi, mai dornici de a ajuta şi nu are niciun efect dăunator. Educaţia religioasă îl ajută pe copil 

să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, 

pentru a deveni un bun creştin. 

       Noi educatoarele trebuie să ne asemănăm grădinarului, care în perioada potrivită a anului, tunde 

ramurile rebele şi nefolositoare ale copacilor. Acelaşi lucru trebuie să îl facem cu copiii noştri. Inima 

copilului poate fi comparată cu o grădină, iar cadrele didactice cu nişte grădinari ai lui Dumnezeu, 
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care sunt datori să cureţe la vremea potrivită grădina de buruienile păcatelor şi de neghina 

obişnuinţelor rele. 

Dar, dacă în grădina frumoasă se poate vedea un copac sălbatic şi neîngrijit, nimeni nu se va 

gândi să condamne copacul în sine. Cu toţii se vor gândi că responsabilitatea aparţine grădinarului, 

care l-a lăsat să crească şi să se dezvolte în acest fel. În acelaşi mod suntem şi noi  responsabili, 

pentru neghina semănată în inimile copiilor. Fiecare trebuie să se gândească la această 

responsabilitate şi să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a-i conduce pe copii pe calea apropierii de 

Dumnezeu. Avem obligaţia să îi conducem către Mântuitorul, Care îi cheamă lângă Dânsul şi ne 

spune: "Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor.” (Matei 19,14) 

Trebuie să ne aplecăm cu grijă, cu delicateţe, cu răbdare şi pricepere asupra educaţiei 

religioase a copiilor şi astfel, s-o realizăm cu ştiinţa, dar şi cu inima. Dacă noi vom reuşi ca prin 

activităţile cu conţinut religios pe care le desfăşurăm în grădiniţă să-i facem pe copii mai buni, mai 

cinstiţi şi mai iubitori, înseamnă că ne-am îndeplinit menirea: copiii vor ajunge să-L iubească pe 

Dumnezeu, aşa cum El Însuşi ne iubeşte pe noi. 

”Nici Hristos fără cruce, nici cruce fără Hristos”, spunea Traian Dorz, poetul ”Oastei 

Domnului”. Asa cum Hristos ca Mântuitor al nostru nu poate fi conceput în afara jertfei de pe cruce, 

tot astfel nici crucea nu poate fi venerată decât ca altarul jertfei lui Hristos. Așadar, să reținem faptul 

că, Crucea e mijlocul prin care vine puterea din trupul lui Hristos, care a biruit moartea și care a făcut 

posibilă Învierea Domnului. Prin crucea de viațã dătătoare, viața își află împlinirea prin moarte. Fãrã 

moarte viața ar fi irealã, ar fi o iluzie, un vis fãrã deșteptare.  

Prin jertfa Sa, Fiul lui Dumnezeu plătește pentru noi oamenii prețul de răscumpărare din 

păcat, iar prin coborârea Sa la iad, Dumnezeu fiind, a zdrobit puterea morții, ducând în prim plan 

Învierea. Pentru acest motiv, crucea rămâne ”armă împotriva diavolului”. Imaginea crucii a angajat 

mereu simțirea creștinilor și dragostea față de Cel răstignit, de harul lui mântuitor, și atingând-o cu 

evlavie și venerare, prin sărutare și rugăciune, simțim puterea harului care izvorăște din sângele 

Domnului care a curs pe ea. 

Crucea lui Hristos este ultima consecinţă a Legii, a blestemului şi a morţii, dar în acelaşi timp 

este sfârşitul Legii şi depăşirea ei. De aceea pentru un creştin Legea este iubirea răstignită a lui 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care aşteaptă în tăcere răspunsul omului și Învierea sa. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE LA ROMÂNI 

 

Prof.Înv.Preşcolar Niculae Maria 

Gpp”Micul Prinţ”, Piteşti 

 

 

 

„Domnul a înscris promisiunea Învierii nu numai în cărți, ci și în fiecare frunză a Primăverii.” 

                                                                                                  Martin Luther     

           În ţara noastră sunt multe tradiţii și obiceiuri de Paște, multe dintre ele sunt moștenire de la 

strămoșii noștri și transmise din generatie în generatie. Paștele este cea mai veche și importantă 

sărbatoare creștină. Ea are loc întotdeauna în anotimpul primăvara, când și natura renaște. 

Sărbătoarea Paștelui,  cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, își are etimologia în 

cuvântul ebraic pesah, trecere. Paștele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roșie, din 

robia Egiptului, în pământul făgăduinței, Canaan. Paștele creștinilor este, în primul rând, sărbătoarea 

Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toți creștinii. 

Tradițiile populare ale românilor, dar și ale creștinilor, încă din cele mai vechi timpuri, sunt 

departe de tradiția iudaică, ce presupunea o sărbătoare a durerii, la care alimentele rituale, pasca si 

mielul, se consumau in graba, însoțite de ierburi amare, după cum amară fusese și robia din tara 

Egiptului. Pasca primilor creștini era o pâine dulce, care se sfințea de către preoți, apoi se împărțea 

săracilor. Amintirea acesteia este pasca de astăzi.La biserica pasca este dusă într-un coș anume 

pregătit pentru Paște. După sfințirea din dimineața primei zile de Paște, pasca dobândește puteri 

purificatoare, asemeni anafurei. Ea este sfințită și se consumă imediat după anafură.  

Puteri deosebite i se atribuie și lumânării de la Înviere, care este păstrată șapte ani si aprinsa 

în caz de grindină, furtuni, sau mari primejdii. Noaptea Învierii este deosebită, ea simbolizând 

noaptea luminii, a izbăvirii omului din iad, din păcat și din moarte. Spun sfinții că întreaga omenire 

va învia după modelul Învierii lui Hristos . 

De aceea, in zilele noastre, Învierea este privita ca o sărbătoare a luminii. Seara sau la miezul 

nopții, când oamenii merg la slujba Învierii, aprind lumânări la mormintele celor morți din neamul 

lor. În Bucovina e obiceiul ca, în noaptea Învierii, sa se lase luminile aprinse in toata casa si in curte, 

ca sa fie luminata gospodăria, în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos in lume, prin Învierea Sa. 

Mulțimile participă, în toată țara, la Slujba Învierii. În unele locuri (Moldova, Bucovina) la 

miezul nopții, când se spune ca s-a deschis mormântul și a înviat Hristos, se aud împușcături și 

pocnituri. După unii etnologi, acestea s-ar face pentru alungarea spiritelor rele, dar in acest moment 

ele nu au nimic de-a face, în acest context, decât cu învierea din mormânt a lui Hristos; vestesc 

deschiderea mormântului Domnului. 

În unele locuri era obiceiul ca, in noaptea Învierii, să se aprindă, pe dealuri,  focurile de 

veghe. În jurul lor, oamenii istoriseau întâmplări din viața lui Hristos. Flăcăii săreau peste aceste 

focuri, pentru ca vrăjitoarele si fermecătoarele sa nu aibă putere asupra lor. În zilele noastre, ele se 

mai fac, sporadic, prin curțile bisericilor, ca oamenii să prindă și momentul Învierii.Din acest 

moment salutul obișnuit este înlocuit cu cel de ”Hristos a-nviat”, la care se răspunde „Adevărat   a-

nviat” salut păstrat până la Înălțarea Domnului. Este o formă de mărturisire a Învierii și a credinței 

creștine. 

La întoarcerea de la slujba de Înviere, creștinii pun într-un lighean un ou roșu și o monedă de 

argint, peste care toarnă apă neîncepută. Există apoi datina de a se spăla, dându-și fiecare cu oul roșu 

peste obraz și zicând: „Să fiu sănătos și obrazul să-mi fie roșu ca oul; toți să mă dorească și să mă 

aștepte, așa cum sunt așteptate ouăle roșii de Paști; să fiu iubit ca ouăle in zilele Paștilor.” Atunci 

http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/invierea-domnului-144687.html
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când se dă cu banul pe fata, se spune: „Să fiu mândru și curat ca argintul. Iar fetele zic: „să trec la joc 

din mână-n mână, ca și banul”, „să fiu ușoară ca și cojile de ouă, care trec plutind pe apă.”În unele 

sate, în lighean se pune și o crenguță de busuioc existând credința că, dacă te speli cu el, vei fi onorat 

ca busuiocul. 

Familia creștină se așază apoi la masa pascală. După aceasta masa, capul familiei ciocnește 

ouă cu soția și la formula tradițională:”Hristos a înviat!” adaugă: „Hai să ciocnim ouă, ca să ajungem 

și la anul Paști frumoase, iar după moarte să ne vedem iarăși în ceruri!” Apoi ciocnesc și ceilalți 

membri ai familiei. De obicei, cinstea de a ciocni oul mai întâi revine celui mai în vârstă. Se crede 

că, făcând acest lucru, membrii familiei se vor vedea si pe lumea cealaltă. 

Superstiții de Paște: 

– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un rol 

purificator. 

– Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 

supărări. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, 

unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în 

toate. 

– Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime oamenii 

aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în acea 

noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

– La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului pe 

parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

– De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

– Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 

– De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 

acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

– Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată viaţa. 
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Metode de evaluare a elevilor cu  dificultăţi de învăţare 

 

                                                                                                                     prof. Enea Nicoleta Laura 

                                                                        Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului  

 

 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care postulează ideea că fiecare copil este  

unic;admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța;valorizează unicitatea tipului de  învățare 

determinată de particularitățile individuale;cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de  învățare care sprijină 

și întărește învățarea dacă este folosită adecvat;consideră curriculum-ul  școlar ca un instrument necesar de a 

fi flexibil, adaptabil la nevoile/cerințele elevilor.  

Evaluarea persoanelor cu cerinţe educative speciale reprezintă un proces fundamental în  

psihopedagogia specială, prin care se urmăreşte cunoaşterea complexă a acestora în plan medical,  psihologic, 

educaţional şi social a acestora, cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către  acestia în mediul lor 

obişnuit de viaţă.Evaluarea trebuie înţeleasă ca un proces complex, continuu,  dinamic, de cunoaştere şi 

estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a  capacităţii de învăţare a copilului, de 

planificare şi programare care orientează elaborarea planului  de servicii personalizat şi programele de 

intervenţie personalizate.   

Pentru cadru didactic, evaluarea este un prim instrument ce îi confer o imagine asupra  acţiunii sale. 

Instrumentele pentru evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale vizează:  Psihomotricitatea.Aceasta 

cuprinde:1.achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice (motricitatea  globală, motricitatea fină); 2. Conduite 

perceptiv-motrice (schema corporală şi lateralitatea;  orientarea, organizarea şi structurarea spaţio-temporală).  

Precepţia vizuală. Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei domenii  

distincte: discriminare vizuală, ordine vizuală, memorie vizuală.  

Percepţia auditivă se referă la tulburările de percepţie auditivă şi memoria auditivă. Limbajul. Prin 

formă, limbajul are următoarele componente: fonologia – sunetele şi secvenţele  de sunete permise de limbaj; 

morfologia – cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică, de la  rădăcină, până la inflexiunile de pronunţie 

ce pot modifica semnificaţia; sintaxa – regulile ce  guvernează ordinea cuvintelor şi construcţia frazelor.  

Dezvoltarea intelectuală. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi de învăţare  

sunt: percepţia confuză, aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor, slabe aptitudini verbale,  relaţiile 

spaţiale, instabilitatea perceptivă, necesitatea preciziei, comportamentul impulsiv, lipsa de  reflecţie, aptitudini 

de planificare, aptitudine pasivă privind învăţarea, înţelegerea raporturilor,  lipsa de evaluare a ipotezelor, 

gândirea logică, comunicarea egocentrică, răspunsuri prin tatonări,  eficienţa transferului vizual, dificultăţi de 

discriminare figură-fond, lipsa generalizărilor, memorie  mediocră, lipsa de cunoştinţe generale.  

Factori sociali şi personali: imaginea de sine şi comportamentul.  

Demersul evaluativ în cazul elevilor cu cerinţe educative special şi cu alte dificultăţi  de învăţare 

parcurge următoarele etape principale: Evaluarea iniţială. Este constatativă, obiectivele sale fiind: 1. 

Identificarea, inventarierea,  clasificarea, diagnosticarea; 2. Stabilirea nivelului de performanţe sau a 

potenţialului actual al  copilului; 3. Estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual 

şi integrat  al copilului; 4. Stabilirea încadrării: pe grad sau nivel educaţional etc.; 5. Stabilirea parametrilor  

programului de intervenţie personalizat. 

Evaluarea continuă/formativă – este un tip de evaluare care evidenţiază nivelul potenţial al  

dezvoltării şi urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament al operaţiilor mintale; ea nu este  centrată pe 

deficit, ci evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într o anumită etapă a 

dezvoltării sale.  

Evaluarea finală are ca obiective: 1. Estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 2.  

Modificarea PSP (Plan de Servicii Personalizat) în funcţie de constatări; 3. Reevaluarea copilului  şi 

reconsiderarea deciziei.  
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O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în  evaluarea 

dialogată, participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un  consens diferitele 

interese, valori şi puncte de vedere, între educator şi elev. Evaluarea  participativă, consensuală – are la bază 

responsabilitatea împărtăşită între elev şi educator, iar  accentul se pune pe cooperare, colaborare şi pe 

procesul învăţării. Astfel, noţiunea de evaluare îşi  lărgeşte sfera de cuprindere şi nu se opreşte doar la 

conţinuturile vehiculate în şcoală, la rezultatele  obţinute de elev (cunoştinţe, informaţii, priceperi, deprinderi, 

capacităţi, modele de comportament,  trăsături atitudinale etc.), ci se extinde de la rezultatele obţinute către 

procesul de învăţare derulat  în situaţii şi contexte diferite, inclusiv în afara şcolii (nonformal şi informal).  

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres  în 

dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de  cunoştinţe şi 

competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de  tipul şi gradul de 

deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt  diferenţiate, pe grupe de nivel, 

nivel bazal şi nivel superior. Fiecare probă de evaluare urmăreşte  anumite achiziţii, abilităţi şi atitudini ale 

elevilor în funcţie de particularităţile lor.   

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici  se urmăreşte 

stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi  dezvoltarea valorilor 

morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă  între elevi în procesul instructiv-

educativ.  

  Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe educative  speciale, 

indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic diferenţiat au la  bază o serie de metode 

ştinţifice grupate în două mari categorii:  

Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice, instructori de  educaţie, 

specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică,  exerciţiul, demonstraţia, 

studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi  orale la diferite discipline, probe de 

evaluare practică,   

Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop  

(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele /  inventarele de 

personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele  de aptitudini, probe pentru 

evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul,  imaginaţia, memoria, atenţia), probe de 

evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe,  etc..  

   

CHESTIONAR DE CONŞTIENTIZARE   

Scopul acestui chestionar este să stimuleze discuţiile şi să provoace o nouă analiză a percepţiilor  

comune.  

 

Orice persoană posedă aptitudini şi talente unice.  

Atitudinea pe care o aveţi referitoare la persoanele cu CES vă influenţează modul în care percepeţi  

comunitatea şi lumea în general.  

Este important să iei în discuţie întâi persoana şi abia după aceea incapacitatea pe care o are.  

Persoanele cu CES au întotdeauna nevoie de un tratament special şi de aceea ele sunt mai bine  îngrijite în 

instituţii speciale.  

Pentru persoanele cu CES participarea la activităţile sportive este limitată.  

Oamenii au o reţinere de obicei faţă de persoanele cu CES .  

Dacă remarcaţi că o persoană poartă aparat auditiv, trebuie să ridicaţi tonul pentru a vă înţelege.  

Educaţia nu este de nici un ajutor pentru persoanele cu dizablităţi intelectuale.  

O persoană cu deficienţe de auz poate trăi în mod autonom.  

De la o persoană care are dificultăţi de învătare nu te poţi aştepta să termine studiile.  

Este clar că o persoană cu CES nu poate participa la viaţa socială.  
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O persoană poate avea o deficienţă fară a avea însă o dizabilitate/handicap.  
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Obiceiuri și tradiții de Paște 

 

Profesor învățământ primar Cozma Viorica 

Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, Galați 

 

Sărbătoarea de Paște este o sărbătoare variabilă, care celebrează  Învierea Domnului Iisus Hristos. 

Numele ei vine de la cuvântul evreiesc “Pesah” care înseamnă “trecere”. 

Paștele cade întotdeauna duminică, e o sărbătoare a primăverii și în funcție de ea se stabilesc: 

Înălțarea (la 40 de zile după Paște ) și Rusaliile (Pogorarea Sfântului Duh – duminica a opta după Paște). 

Obiceiurile și tradițiile de Paște sunt numeroase și diferă, uneori, de la o zonă la alta: 

➢ Postul Paștelui(40 de zile); 

➢ Floriile-Intrarea Domnului în Ierusalim (sfințirea ramurilor de salcie la biserică); 

➢ pomenirea morților pe tot parcursul postului și focurile din Joia Mare; 

➢ sacrificarea mielului în Joia Mare; 

➢ vopsirea oualelor care au fost alese la Miezul Paresimilor (miercurea din mijlocul postului); 

încondeierea lor în unele zone; 

➢ aluaturile rituale (cozonac, colaci, pască); 

➢ obiceiul de a înnoi hainele de Paște; 

➢ jocurile și petrecerile de tineret (obiceiul junilor din Scheii Brașovului); 

➢ obiceiul postului negru în Vinerea Seacă; 

➢ obiceiul îmbăierii în Vinerea Mare, dimineața devreme; 

➢ sfințirea bucatelor de Paște și împărțirea lor înainte de a începe ospățul; 

➢ împartășania din Vinerea Mare ; 

➢ gustarea anafurei  și a vinului înaintea  mesei de Paște; 

➢ obiceiul spălării feței cu apa în care s-au pus ouă roșii, pentru a fi rumeni tot timpul anului; 

➢ obiceiul împodobirii unui pom  cu ouă vopsite, din zona Sibiului; 

➢ obiceiul mersului cu uratul  al copiilor din Maramureș ( ei anunță Învierea Domnului și primesc de la 

gazde ouș roșii); 

➢ obiceiul covrigilor cu ou din zona Argeșului- simbolul belșugului; 

➢ obiceiul spălării clopotului de către fetele din Bucovina în noaptea de Inviere; cu aceeași apă se spală și 

fața în zorii zilei de Paște. 

 

Simboluri pascale: 

 crucea - crucificarea, opusul renașterii, simbol oficial al creștinismului; 

 oul - renașterea, sângele lui Hristos, mormântul; 

 mielul - triumful înnoirii, sacrificiul Mântuitorului; 

 iepurașul - de proveniență germană, simbolizează fertilitatea. 
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Culori folosite pentru pictarea de ouă: 

 roșu- sângele, soarele, viața, bucuria, dragostea, focul; 

 negru- absolutism, statornicie , eternitate; 

 galben- lumina, tinerețea, fericirea, recolta, ospitalitatea; 

 verde- reinnoirea naturii, prospețime, rodnicie, speranță; 

 albastru- cer, sănătate, vitalitate; 

 violet- stăpânire de sine, răbdare, încredere în dreptate. 
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Fișă de lucru 

 

  

 

         1. Colorează în textele de mai jos fragmentele care fac referire la obiceiuri și tradiții de 

Paște! 

a) ”E soare-n cer și cântece de clopote în sat 

      Biserica e plină de cei care au plecat 

      Din zori și de cu noapte, din dealuri și cătune. 

      Sunt Paștele! Văzduhul e parcă-o rugăciune, 

      Și totu-i sărbătoare pe deal și pe câmpii, 

      Cu flori și cu izvoare, cu glas de ciocârlii...”                               (G. Coșbuc-”Ziua-nvierii”) 

 

b) ”Toți copiii azi se-mbracă                           Și la masă ciocnesc astăzi 

      Cu ce au ei mai frumos                              Toți copiii cei cuminți, 

      Și părinții lor le cântă                                 Ouă roșii și pestrițe 

      Învierea lui Hristos.                  Cu iubiții lor părinti. 

 

     Toți copiii azi sunt darnici                          Și copiii buni la suflet, 

     Căci ei știu că lui Hristos,                           Azi cu bucurie dau, 

     Îi sunt dragi numai copiii                            Cozonaci și ouă roșii 

     Cei cu sufletul milos.                                  La copiii care n-au.”   (Elena Farago-“In ziua de Pasti”) 

 

 

       2. Găsește în pătratul de mai jos cuvinte care exprimă simboluri de Paște: 

  

M E R E B A 

I T O V R C 

E I U E A O 

L O A S D F 

I E P U R E 

B C R U C E 

 

       3. Unește evenimentele cu perioada în care se petrec : 

 

                          sacrificarea mielului                                           ziua de Paște 

                          vopsirea ouălelor                                                Joia Mare 

                          înnoirea hainelor                                                Vinerea Seacă 

                          aprinderea focurilor de purificare                    Anul Nou 

                          postul negru                                                         iarna 
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     4.  Colorează cu verde obiceiurile de Paște la care ai asistat:  sacrificarea mielului, vopsitul de 

ouă, împărtășania, mersul la biserică în noaptea de Înviere și luarea “luminii”.  

 

 

     5. Descrie în câteva cuvinte un obicei  de Paște pe care l-ai reținut și care îți place! 
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✓ Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999.  

✓ Vrăşmaş Ecaterina,Strategiile educaţiei inclusive, în volumul “Educaţia integrată a copiilor  cu 

handicap”,1998. 
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INVIEREA DOMNULUI-CEA MAI MARE SARBATOARE CRESTINA 

 

Prof.inv.primar Ardelean Florica-Camelia 

Liceul Teoretic Nicolae Jiga 

 

Invierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi lăsate 

deoparte, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii. Este 

sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos 

Paşte vine din ebraicul pesah - trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea 

Roşie, din robia Egiptului în pâmântul făgaduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul rând, 

sărbatoarea Învierii Domnului. 

Sărbătoarea Paştelui este considerată sărbătoarea bucuriei date de vestea Învierii Mântuitorului. O 

veste care, până la Înălţarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăseşte în salutul "Hristos a 

înviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a înviat!". 

În prezent, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Crăciunul după calendarul gregorian şi Paştele 

după cel iulian. 

TRADIŢII STRĂVECHI 

Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult. Învierea Mântuitorului 

este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi oamenii - credincioşi sau 

necredincioşi. La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă pe 

cei prezenţi: "Veniţi de luaţi Lumină!". În multe locuri, Lumina este împărţită credincioşilor 

împreună cu bucăţele de pâine stropite cu vin, denumite Paşte. 

Credincioşii care au postit în toate cele şapte săptămâni se pot împărtăşi în Noaptea de Înviere. După 

slujbă, este tradiţia ca preotul să dezlege bucatele pe care le aduc credincioşii la biserică - ouă 

vopsite, cozonac, pască sau friptură - şi să le sfinţească, astfel că prima masă "de dulce" se ia în 

biserică. 

Una dintre tradiţiile străvechi de Paşte o reprezintă ouăle vopsite. Prezenţa în creştinism a ouălor 

roşii este una simbolică şi reprezintă o altă mărturie clară a vechimii acestui mare praznic. Un alt 

obicei de Paşti este acela ca după slujbă credincioşii să meargă la cimitir, unde aprind lumânări pe 

mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de pomană celor sărmani. 

De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină Învierea. 

Oamenii îşi pun haine noi, de culori deschise şi pregătesc bucate tradiţionale - pască, ouă vopsite, 

cozonac şi miel.
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La Paști – planificare săptămânală grupa mică 

Prof. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, G.P.P. nr.3 Sebeș  

Prof. Salade Elena Izabela,  G.P.P. nr.3 Sebeș  

 

Luni: 

Id: Ați auzit de Paște?  

B: Iepurași de Paște - citire imagini 

Ș. Ouă colorate - Potrivește după culoare  

A: Ouă de Paște- desen 

T:  Iepurași drăgălași -  Joc cu text și cânt 

https://youtu.be/Br0Jb00r0cI 

DȘ1: Paștele pe înțelesul copiilor - lectură după imagini  

Joc de mișcare: Imită iepurașul! - joc distractiv 

Cântecele despre primăvară  

Poveste: 10 iepurași de Paște  

 

Marți: 

I.d. Cine este Iisus? 

A: Ouă de Paște- tehnica ștampilării   

Ș:  Câți iepurași sunt? - Fișă  

J.M. Ouă colorate - potrivire la culoare  

B+Ș: Iepuraș coconaș - cifra 3, ex grafice  

Dec1: Iepuraș, coconaș - cântec   

T: Unde este morcovul? - Joc de atenție  

Joc distractiv -  Fețe de iepuraș 

Poezii de primăvară  

Poveste:  Nina și iepurașul de Paște  

 

Miercuri:  

I.d. Salutul iepurașilor   

Ș: Adunăm ouă!  

J.M. Cofraje cu ouă de Paște 

V.P. Morcovi pentru iepuraș - tăiere 
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B: Oul de Paște  - exerciții grafice 

DLC: Daruri de la iepuraș - joc didactic 

DEC2+DOS2: Daruri pentru iepuraș 

T: Joc de mișcare - Transportă oul! 

Ghicitori de primăvară  

Joc distractiv - Ducem ouă cu picioarele  

Opțional 

Poveste: Nu mai vreau alt iepuraș  

 

Joi: 

I.d. Ce vrei să îți aducă iepurașul?  

A:  Ouă de Paște - lipire  

Ș: Coșuri cu ouă 

Ș: Morcovii iepurașului - Fișă  

J.M. Ouă perechi  

DS2+DLC: Joc didactic - Surprizele iepurașului  

DPM: Sari, iepuraș!  

T: Uite sus și uite jos 

Joc de mișcare- Iepurașii! 

Poveste: Poveste de Paște  
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BUCURIA ÎNVIERII – OBICEIURI ṢI TRADIṬII 

Prof. Trîncă Aniṣoara Antigona 

Ṣcoala Gimnazială Nr. 7 Petroṣani jud. Hunedoara 

 Paṣtile sunt în Ortodoxie "sărbătoarea sărbătorilor". Dacă sărbătoarea este o ṭâṣnire de viaṭă 

dumnezeiască în creaṭie ṣi ca atare o ṭâṣnire de lumină mai presus de fire, Paṣtile sunt ṭâṣnirea 

deplină a vieṭii dumnezeieṣti în existenṭa noastră creṣtină. Natura noastră omenească nu mai e 

străluminată numai trecător de o rază dumnezeiască, care arată că ea nu e de la sine ṣi singura 

existenṭă, ci această natură e străbăuta deplin ṣi pentru veci de viaṭa dumnezeirii,e transfigurată  ṣi 

ridicată din înlănṭuirea procesului de corupere continuă care duce trupul nostru la descompunere iar 

sufletul în iadul tenebrelor. 

 De aceea Paṣtile sunt o explozie de bucurie, care perpetuează explozia de bucurie a ucenicilor 

care au văzut pe Domnul invita. De aceea credincioṣii se salută cu vestea unei mari bucurii de 

necomparat cu nici o altă bucurie: ,,Hristoa a înviat’’,,Adevărat a înviat!’’ până la Înălṭarea 

Domnului, de când se salută cu altă veste tot aṣa de mare, legată interior de prima: ‘’Hristos s-a 

înălṭat!’’. 

  Existenṭa noastră s-a umplut prin Învierea Domnului de bucurie prin excelenṭă, de o bucurie 

reală, conṣtientă ṣi durabilă. Se ṣtie că pe noi creṣtinii bucuriile un ne satisfac deplin, că sufletul un e 

satisfăcut de ele, iar bucuriile sufeteṣti sunt nedepline, pentru că noi trăim marginile cunoaṣterii, ale 

iubirii, ale purităṭii sentimentelor noastre. 

La noi la români există o serie de obiceiuri ṣi tradiṭii legate de sărbătoarea Învierii Domnului. În 

fincare an, în Vinerea mare, coborâm în mormânt, împreună cu Hristos, pentru ca, mai apoi, să ṣi 

înviem împreună cu El. Această coborâre ṣi radicare din groapa morṭii se face în chip simbolic, prin 

trecerea pe sub masa aflată în mijlocul bisericii, pe care stă întins trupul mort al lui Iisus Hristos, 

întipărit pe Sfântul Epitaf. 

 Sfântul Epitaf este un obiect de cult confecṭionat din pânză de in, mătase sau catifea, pe care 

se află imprimată sau pictată icoana punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos. Epitaf este un 

nume copmus din două cuvinte greceṣti, ‘’epi tafos’’, care înseamnă ‘pe mormânt’’. El reprezintă un 

fel de pecete aṣezată pe Sfântul Mormânt al Domnului. Deci tercerea pe sub el închipuie chiar 

intrarea în Sfântul Mormânt cel dătător de Viaṭă. Se face pomenirea ;;Sfintelor ṣi Mântuitoarelor ṣi 

înfricoṣătoarelor Patimi ale Domnului ṣi Mântuitorului nostru Iisus Hristos’’, adică: scuipările, 

lovirile peste faṭă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oṭetul, piroanele, 

suliṭa, crucea ṣi moartea. 
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 Credincioṣii sărută Sfânta Evanghelie ṣi Sfânta Cruce, care sunt aṣezate pe Sfântul Epitef, 

după care trec pe sub masă. De cealaltă parte a mesei se află Sfânta Cruce, aṣezată sub policandru cu 

o zi în urmă, în cadrul Dniei din Joia Mare. Aṣa cum Hristos a trecut prin mormânt, pentru a se 

pogorâ în iad, cu scopul de a-i învia pe toṭi drepṭii care aṣteptau încă împlinirea făgăduinṭei lui 

Dumnezeu, tot aṣa, credincioṣii trebuie să moară ṣi să treacă prin mormânt, pentru a putea învia. 

 Sărbătoarea Sfintelor Paṣti este marcată în comunitatea românească, de o primenire a caselor 

ṣi gospodăriilor, de slijbe speciale săvârṣite în cadrul bisericilor ortodoxe, dar ṣi de o gamă largă de 

preparate tradiṭionale româneṣti. De pe masa fiecărui român un trebuie să lipsească ouăle roṣii, 

cozonacul, pasca ṣi friptura de miel. Multe din obiceiurile pascale sunt legate de ou. Obiceiul 

colorării ouălor s-a transmis creṣtinilor ṣi este, din fericire, încă practicat. Spre deosebire de alte ṭări 

ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit, atingând culmile artei prin 

tehnică, materiale, simbolica motivelor ṣi perfecṭiunea realizării.  

 Încă din timpuri străvechi oul era dat în dar, fiind considerat simbol al echilibrului, creaṭiei, 

fecundităṭii, simbol al vieṭii ṣi al reînnoirii naturii. Ouăle de Paṣti, potrivit tradiṭiei, erau adunate din 

cuibar în miercurea din a patra săptămână a Postului Mare, numită ṣi ‘’miercurea Paresimilor’’. 

Exista obiceiul că de la această zi un se stricau până la Paṣti. Acum se alegeau ouăle pentru masa de 

Paṣti ṣi ouăle ce urmau să fie înroṣite. Chiar dacă ele erau alese în această zi, vopsitul lora vea loc în 

joia din săptămâna de dinaintea Sfintelor Paṣti, însă, niciodată în Vinerea Mare.  

 Încondeierea sau ‘’împistriṭul’’ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiṭia românească. 

Acestea sunt o mărturie a datinilor, credinṭelor ṣi obiceiurilor pascale, reprezentând un element de 

cultură spirituală specific românească. Există o anumită procedură privind înroṣirea ouălor: mai întâi 

ouăle se spală cu detergent, se clătesc, se lasă la uscat ṣi apoi se fierb în vopseaua pregătită. Pe lângă 

ouă roṣii, Romaní contemporani, obiṣnuiesc să mai vopsească ouăle ṣi în galben, verde, albastru. 

Unele gospodine pun pe ou o frunză, apoi îl leagă într-un ciorap subṭire ṣi aṣa îl fierb, cas ă iasă ‘’cu 

model’’. 

 În tradiṭia populară de la noi, oul roṣu simbolizează sângele Domnului ṣi ara vea puteri 

miraculoase, de vindicare, de îndepărtare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseṭe, vigoare ṣi 

spor. Ouăle colorate în alte culori ( galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate 

în negru simbolizează chinul ṣi durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. Ouăle închistrite sunt 
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simbolul Mântuitorului, care a ieṣit din mormânt ṣi a înviat. Ciocnitul ouălor semnifică sacrificial 

divinităṭii primordiale ṣi se face după regului precise: persoana mai în vârstă ( de obicei bărbatul) 

ciocnesc capul oului de capul oului ṭinut în mână de partener, înb timp ce se rosetṣte formula 

‘’Hristor a înviat’’, la care se răspunde cu ‘’Adevărat a înviat’’.  

 Altă tradiṭie pascală este legată de pască ṣi miel. Pasca este coaptă o singură dată pe an ṣi are 

forma rotundă, deoarece se crede că scutecele Mântuitorului au fost rotunde. Pasca este o prăjitură 

specifică Paştelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc şi aluat împletit pe margini, umplută cu 

brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la ţară fac semnul crucii cu lopata 

pe pereţii cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în timp ce predica împreună 

cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus în traistă la plecare, fără 

ştirea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paştele, iar el le-a răspuns că 

atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat şi au găsit pâinea. De atunci e obiceiul să se coacă 

pască de Paşti.În Sâmbăta Mare se prepară pasca şi cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi 

sfinţite în noaptea de Înviere. Mielul pascal îṣi găseṣte explicaṭia prin aceea că la ieṣirea evreilor din 

robia egipteană, aceṣtia au făcut o jertfă animală. Sacrificarea mielului pascal a prefigurat jertfa 

mântuitorului la Golgota, iar credincioṣii creṣtini au preluat gestul sacrificiului.  

 Pentru că era o sărbătoare a gospodăriei, gospodinele ṭeseau pânza pentru hainele noi, acum 

se vedea hărnicia femeii. Era o evaluare a muncii sale de la începutul Postului Mare până acum., deṣi 

se spune că, odată cu începutul postului, încetau ṣi ṣezătorile pentru a începe munca afară, la câpm. 

Femeia era angrenată în muncile de câmp, în cele ale gospodăriei, fiind o perioadă în care totul se 

curăṭa, spăla, având loc primenirea întregului ansamblu de locuinṭe, precum ṣi a grădinii, a pomilor.  

Se spune că, odată cu începerea postului, războiul de ṭesut sau stativele erau desfăcute, acum înceta 

munca ṭesutului specifică perioadei de iarnă. Totuṣi femeile îṣi mai rupeau din timpul lor, pentru a 

ṭese, a toarce ṣi pentru a face cămăṣi, atât pentru ea, cât ṣi pentru copii ṣi soṭ. Este ṣi acum obiceiul  

ca de Înviere să porṭi ceva nou, în special o cămaṣă nouă, mai ales că în vechime cămaṣa mai lungă 

era piesa principală de îmbrăcăminte. 

 Fie ca românii să-ṣi amintească cu bucurie ṣi plăcere de aceste frumoase tradiṭii româneṣti, să 

le transmită generaṭiilor viitoare, pentru ca unele dintre acestea au nu numai recunoaṣtere internă, ci 

sunt apreciate în Europa ṣi în lume, cum este, de pildă, încondeiatul ṣi încristatul ouălor.  

 Paṣtele sărbătorit în familie este o tradiṭie nescrisă, păstrată din generaṭie în generaṭie. De 

Paṣte trebuie să fim mai buni, mai înṭelegători, mai iertători ṣi să ne bucurăm de compania celor 

dragi. 

 Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slijba de Învierea Domnului, pentru a 

lua limină, pentru a lua tradiṭionalele Sfinte Paṣti precum ṣi flori sfinṭite, dintre cele care au fost duse 

în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul de 40 de zile ṣi 

clopotele încep să bată din nou. În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe 

care o vor aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este 
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simbolul Învierii, al victoriei vieţii asupra morţii, a luminii divine asupra întunericului ignoranţei.       

  

 O credinţă răspândită este aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, 

porţile raiului rămân deschise. Astfel încât sufletele celor decedaţi în timpul Săptămânii Luminate 

ajung cu siguranţă în rai. 
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Semnificația Sfintelor Paști 

Prof. Înv. Preșc. Paven Lavinia Maria 

Grădinița P.P. ,,Furnicuța” Arad 

Potrivit Bibliei, etimologia cuvântului ,,Paște” provine de la termenul ebraic ,,pesah” a cărui 

traducere metaforică este ,,a trecut”.  În tradiția iudaică se referă la trecerea îngerului lui Dumnezeu 

deasupra caselor evreilor, în timp ce îi asuprea pe băieții primii născuți a Egiptenilor sau fuga 

evreilor din Egipt conduși de Moise. Tradiția creștină, a adoptat cuvântul pentru a simboliza 

celebrarea Învierii lui Iisus Hristos. 

Paștele e o sărbătoare cu dată mobilă, adică, nu este sărbătorit la o dată fixă în  fiecare an, însă 

e celebrat în prima duminică după luna plină a echinocțiului de primăvară. Începerea Săptămânii 

Patimiilor sau altfel spus, a Săptămânii Mari, e deschisă de Deniile oficiate în seara Duminicii 

Floriilor și care se referă la intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim, după învierea lui Lazăr. 

Duminica Floriilor, ultima Duminică a Postului înainte de Duminica Învierii este Duminica 

Floriilor. Bisericile sunt împodobite cu ramuri înmugurite de salcie pe care preotul le binecuvântează 

și le împarte credincioșilor. Ele sunt puse la icoane și păstrate pe tot parcursul anului. Așa cum 

mulțimea l-a întâmpinat pe Hristos când acesta a intrat în Ierusalim călare pe un asin, așa și noi 

așteptăm Săptămâna Mare cu smerenie și evlavie.  

Săptămâna Patimilor 

Postul Paștelui în Săptămâna Mare se înăsprește. În Vinerea Mare nu se mănâncă nimic și se 

bea numai apă. Ăn această săptămână se fac slujbe bisericești pentru pomenirea ultimelor zile ale lui 

Hristos pe pământ înainte de răstignirea și învierea Lui. Tradiția spune că în funcție de ceea ce facem 

în Săptămâna Patimilor, vom avea noroc sau ghinion și că trebuie să iertăm ca să putem fi iertați. 

Lunea Mare: în timpul deniei de luni, se citește istoria lui Iosif cel prea frumos, patriarhul lui 

Vechiul Testament în care Biserica a văzut preînchipuirea lui Hristos, apoi se face pomenirea 

smochinului neroditor, smochinul blestemat de Iisus înaintea intrării în Ierusalim. 

Marțea Mare: În marțea Mare în biserică auzim pilda celor zece fecioare care ne învață cum 

să cultivăm darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, să le oferim semenilor noștri și să ne pregătim 

sufletul în vederea Judecății de Apoi.  

Miercurea Mare: în biserică are loc denia specială, în care este spusă povestea Cinei cea de 

Taină, rugăciunea lui Iisus pe Muntele Măslinilor, trădarea lui Iuda și capturarea lui Iisus de către 

soldați. Gestul lui Iuda a făcut ca miercurea să fie declarată zi de post pe tot parcursul anului. 

Joia Mare: tradiția spune că în noaptea de dinainte de Joia Mare se deschid mormintele și 

sufletele morților se întorc în casele lor. În biserici nu se trag clopotele, ci se bate toaca. Ocupația 

caracteristică în Joia mare este încondeiatul ouălor de Paști. Este seara deniei celor 12 Evanghelii, 

sunt amintite spălarea picioarelor apostolilor de către Hristos, Cina cea de Taină cu ucenicii Săi, 

moment în care s-a instituit Sfânta Împărtășanie, apoi rugăciunea din Gradina Ghetsimani și 

prinderea Domnului de către cei care voiau să-L ucidă, după ce Iuda l-a trădat. 
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Vinerea Mare: Vinerea din Săptămâna Patimilor este cea mai tristă zi din Săptămâna Mare, 

mai este numită și Vinerea Neagră, căci este ziua când Iisus a fost răstignit pe cruce pentru păcatele 

omenirii. Este bine ca în Vinerea Mare să se țină post negru, să nu se mănânce urzici și să nu se pună 

oțet în mâncare, pentru că lui Iisus I s-a dat să bea oțet după ce a fost biciuit. La sfârșitul Deniei 

Prohodului se înconjoară biserica cu Sfântul Epilaf, aceasta fiind o pânză imprimată cu icoana 

înmormântării Domnului, ce reprezintă trupul mort a lui Iisus, iar credincioșii trec pe sub ea, o dată 

sau de trei ori. 

Sâmbăta Mare: se slujește Vecernia și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, cu citiri 

din Psalmi și binecuvântările Învierii, care amintesc de coborârea Mântuitorului în iad, semnificând 

,,Prima Înviere” a lui Adam și biruința asupra morții. De sâmbătă dimineața, veșmintele preotului și 

acoperămintele bisericii se schimbă cu cele de culoare luminoasă. 

Duminica Paștelui: în noaptea Sâmbetei Mari, înainte de miezul nopții, credincioșii merg la 

biserică. Seara, Vecernia Învierii este slujită într-o atmosferă mistică, în întuneric deplin și la miezul 

nopții preotul împarte credincioșilor Sfânta Lumină spunând de trei ori: ,,Veniți de luați lumină”. 

Biserica este inundată de lumina lumânărilor și în timp ce se cântă Troparul Învierii și clopotele bat 

într-un ritm vesel, oamenii mici și mari întâmpină momentul Învierii cu râsete și bucurie. Toată 

lumea își urează ,,Hristos a Înviat ” și ,,Adevărat a Inviat”, confirmând și răspândind astfel mesajul 

plin de bucurie al Învierii lui Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: Michael C. Armour ,,Biblia pentru elevi”- Eastern European Mission 2021 
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Găsește titlul fiecărei imagini și notează folosind culoarea potrivită. 

 

 

• Învierea lui Lazăr 

• Intrarea lui Iisus în Ierusalim 

• Cina Cea de Taină 

• Condamnarea lui Iisus Hristos 

• Răstignirea Domnului Iisus Hristos 

• Invierea Domnului Iisus Hristos 

• Paștele 

• Arătarea Domnului Iisus Hristos 
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sursa: https://wessalicious.com/ 

Sărbători de Paște fără frontiere 
Prof. Gutter Lili-Ana 

Liceul ”Alexandru cel Bun”Botoșani 

 

Paștele este o sărbătoare religioasă creștină cu un mare impact asupra creștinilor și nu numai, 

din întreaga lume ce este sărbătorit cu mult fast și spectacol. Are un impact foarte mare în rândul 

creștinilor deoarece sărbătorește triunmful vieții asupra morții. Este o sărbătoare în cinstea lui Hristos 

care și-a dat viața pentru păcatele celor dragi. 

 Nu toți creștinii sărbătoresc Paștele în aceeași zi, dar una din cele mai populare reguli de 

calcul este prima duminică după prima lună plină de la începutul primăverii în emisfera nordică și a 

toamnei în emisfera sudică. Data de început variază ușor în funcție de caledarul la care se face 

referire: ebraic, iulian sau gregorian. Precedată de o perioada de post de 40 de zile, sărbătoarea 

învierii este sărbătorită prin decorațiuni variate cu motive specifice, cu mâncăruri special adaptate, 

schimbul de ouă și în unele locuri adevărate parade. Există, pentru mulți, simbolori în jurul cărora se 

clădesc frumoase activități ce vin să încânte sufletele credincioșilor, de la cei mai mici până la cei 

vârsnici: 

➢ ouăle –simbolul pentru viață nouă și renaștere 

➢ iepurașii- atribuiți fertilității și vieții noi 

➢ mieii- reprezintă renașterea naturii, trezirea la viață cu directă referire la Isus care a fost numit 

la un moment dat ”Pastorul cel Bun” 

➢ frunzele de palmier- în unele zone este simbolul păcii și fac referire la momentul sosirii lui 

Isus în Ierusalim când acesta a fost întâmpinat cu frunze de palmier 

➢ Lumanarea, un important simbol al Învierii, reprezinta biruinta vieții asupra morții și a 

binelui asupra răului 

➢ Pasca- este cea care a dat numele sărbătorii la români. 

Utima săptămână a postului vine cu o încărcătură de semnificații pentru fiecare zi și de aceea este 

cunoscută de credincioși ca Săptămâna Mare. Pe parcursul a 7 zile se sărbatoresc ”Duminica 

Floriilor”- ziua sosirii lui Isus în Ierusalim, ”Joia Mare”-Cina cea de taină, ”Vinerea Mare”- ziua 

răstignirii și a morții lui Isus, ”Duminica Paștelui”-ziua învierii lui Isus. 

La români Paștele este considerat a fi una din cele mai vechi sărbători ale crestinilor. Pornind de la 

cuvantul ebraic ”pesah” care înseamnă trecere  sărbătoarea a fost numită ”Paște” ca un simbol al 

trecerii de la o stare existențială la alta atât din punct de vedere spiritual cât și material. Pentru a 

primi lumina Învierii Domnului cu sufletul și cu trupul curat, credincioșii trec print-ul lung proces de 

purificare pe parcursul celor 40 de zile de post. Mâncărurile  specifice sărbătorii sunt duse la sfinţit ( 

pasca, ouăle roşii, sticla de vin, o bucată de miel fript sau drob şi un colac cu lumânare pentru 

biserică). La mesele de Paște ale românilor nu lipsește carnea de miel  pregătită în numeroase feluri, 

de la friptură, la ciorbă sau drob. Alături de preparatele din carne de miel, ouăle roșii sunt nelipsite, 

la fel și pasca și cozonacul cu nucă și cacao sau doar cu rahat. 

În Olanda la masa din Duminica Paștelui, frumos decorată cu 

ouă colorate și aranjamente din flori de primăvară, se servește o 

prajitură tradițională cu stafide numită Paasbrood. În sudul țării se 

aduna lemne cu ceva timp înainte și pe un loc înalt se aprinde un foc 

mare. A doua zi de paște este o zi de bucurie pentru copii care 

caută în grădinile din jurul carei ouale colorate pe care apoi le 

ciocnesc în cadrul unor întreceri de spart ouă. 

https://wessalicious.com/
https://wessalicious.com/
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 sursa: https://www.romaniatv.net/ 

/

sursa: https://rum.worldtourismgroup.com 

 

Sursa:https://ro.traasgpu.com// 

 

  

https://www.tcts.ro/pastele-in-lume/ 

sursa: https://www.theholidayspot.com/ 

 

In Germania se face se face curățenia de primăvară atat în casă cât și in curțile oamenilor. 

Casele sunt decorate cu mlădițe de ramuri inmugurite, flori de 

primăvară, iar copacii sunt împodobiți cu ouă frumos colorare. 

Pentru copii este o sărbătoare așteptată cu mult drag pentru obiceiul 

de a rostogoli ouăle colorate prin verdele crud al ierbii și la sfârșit 

se intrec într-un concurs de ciocnit ouă. Copilul a cărui ou a ramas 

întreg îl păstrează și pe cel spart al adversarului său.  

În Mexic, paștele ține două săptămâni. Prima este Săptămâna sfântă,  a 

patimilor Domnului și cea de-a doua este Săptămâna Paștelui în care se 

sărbătorește Învierea.Unicitatea tradițiilor mexicane este dată de punerea în 

scenă evenimentelor importante pe care Isus le-a trecut în ultima săptămâna: 

Cina cea de Taină, tradarea și judecarea, dar și răstignirea sa. Unicitatea acestor 

evenimente este dată de faptul că unii creștini acceptă sa fie rastigniti pe cruce 

pentru a trai si ei experienta prin care Iisus Hristos a trecut pentru a-i salva pe 

oameni din pacatul stramosesc. 

Peste ocean în Brazilia brazilienii sărbătoresc, se distrează și 

organizează parade pentru ca, în timpul postului, să se înfrâneze de la 

asemenea manifestătii. La începutul Săptămânii mari, ramuri de palmier 

sunt sfințite, acestea fiind organizate în moduri elaborate. Ramuri de 

palmieri sunt sfințite în timpul săptămânii dinaintea paștelui și se 

mănâncă pacoca.  Străzile sunt frumos împodobite și localnicii fac parade 

de-a lungul străzilor  alaturi de statuiete simbolice ce cu figura lui Isus și 

a Fecioarei Maria.  

În Australia simbolul Paștelui nu este Iepurasul de Paști ca 

în alte țări, ci este un bilby. Un bilby este un rozător mic 

oarecum ca un iepuraș cu urechi lungi și un nas lung. Bilby este pe 

lista pe cale de dispariție, și multe companii care produc bilbies de 

ciocolată pentru Paște dau o parte din profiturile lor pentru a 

ajuta la salvarea de la dispariție.  Părinții ascund ouă de 

ciocolată și bilbies în casele lor și în curti și grădini pentru copii, 

pentru a le găsi in dimineata de Paști.  Orașe din Australia, cum ar fi Perth și Sydney sunt gazde 

pentru Festivaluri de Paști. 

Trecem pe un alt continent plin de căldură  Africa. În 

majoritatea statelor , în timpul acestor sărbători bisericile sunt 

împodobite cu Vitenge și Kanga  ce sunt haine confecșionate în formă 

de flori, fluturi copaci și banane. Cântecele creștine sunt însoțite de bătăi 

de tobe și strigăte realizate de femei denumite Kigelegele, completate cu 

dansuri tradiționale  ăn aer liber . 

 

 

 

Webografie:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti 

https://destepti.ro/pastele-la-romani 

http://www.realitateavalceana.ro/pastele-la-romani-obiceiuri-si-traditie/

https://www.tcts.ro/pastele-in-lume/
https://www.tcts.ro/pastele-in-lume/
https://destepti.ro/pastele-la-romani
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SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI 

DIVERSE TRADIȚII PASCALE 

                                                       Prof. Şaigău  Mioara- Bianca  

Şcoala Gimnazială nr.7, Galaţi 

 

       Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai importantă sărbătoare pentru  toate religiile 

creştine. 

       Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu 

duminica Floriilor şi se termină cu duminica pascală. Sărbătoarea începe de fapt cu duminica 

Floriilor, când se sărbătoreşte intrarea Mântuitorului în Ierusalim. In această zi, denumită şi 

Duminica Stâlpărilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de 

salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânări aprinse, ca  simbol 

al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic si de măslin cu care 

a fost întâmpinat Mântuitorul.   

      În ziua de Joi a săptămânii mari se citesc în Biserici cele 12 Evanghelii, care descriu suferințele 

Mântuitorului și ce I se va întâmpla până la Înviere. Din această zi clopotele înceteazǎ să mai bată, 

vor mai bate doar în noaptea de Sâmbata Mare. Această zi este totodată şi începutul chinurilor 

Mântuitorului. 

      În Vinerea Mare, Iisus  Hristos este răstignit pe cruce şi înmormântat. În toate Bisericile 

Ortodoxe în aceastǎ zi se așeazǎ Sfântul Aer, care reprezintǎ mormântul în care a fost așezat Hristos, 

iar  în seara de Vinerea Mare se cântǎ Prohodul Domnului, care este de fapt slujba de înmormântare 

a Mântuitorului. 

      În această zi nu se obişnuiau muncile legate de cultivarea pământului sau de creşterea animalelor, 

nu se aprindea foc şi nu se cocea pâine. 

     Sâmbǎtǎ noaptea, la miezul nopții are loc slujba de Înviere, care debuteazǎ cu înǎlțǎtoarele 

cuvinte : « Veniți, de luați luminǎ ! »  

     SIMBOLURI ȘI TRADIȚII PASCALE:  

     Apa prezintǎ un rol important de Paşti. Se spune că prima persoanǎ care apucă să ia apă de la 

fântână va avea noroc. Oamenii obişnuiau să pună ouă roşii în apă şi să se spele din aceasta pentru a 

se proteja de boli sau pentru a fi roșii la fațǎ tot anul. 

    Mancarea tradiţională este carnea de miel pregǎtită după mai multe reţete specifice. Mielul este 

simbolul lui Hristos, Îl reprezintǎ pe Mântuitorul care s-a sacrificat asemenea unui miel şi a murit pe 

cruce ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină, mieii 

simbolizeazǎ membrii turmei lui Dumnezeu.  

     Crucea este simbolul iubirii Mântuitorului pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru 

salvarea omenirii, fiind sfințitǎ prin sângele Mântuitorului curs pe cruce. Crucea a fost declarată ca 
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simbol al creştinătăţii de către împăratul Constantin cel Mare în cadrul Sinodului Ecumenic de la 

Niceea, în anul 325 d.Hr.  

     Oul  simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa din morţi.  

     De aceea, când sparg ouǎle prin ciocnire, dar si când se salutǎ, creştinii îşi spun: "Hristos a inviat! 

Adevarat a înviat!". Culoarea roşie a ouǎlor simbolizeazǎ sângele lui Iisus care a curs pe cruce pentru 

mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc ouă se vor  întâlni pe lumea cealaltǎ. 

 

 

    Vinul cunoscut încă din vechime, prima menţiune documentară a vinului o întâlnim în Vechiul 

Testament, la Facere (9, 20 – 21) , unde se arată că, după potop, Noe a sădit vie şi a băut vin. 

    Acest simbolism îşi va găsi cea mai înaltă expresie la Cina cea de Taină, când Mântuitorul Iisus 

Hristos, instituind Sfânta Euharistie, le va preface în Trupul şi Sângele Lui, îndemnându-ne să 

aducem pâinea şi vinul ca daruri ale noastre la Sfânta Liturghie, săvârşită întru pomenirea Sa.  

   Pâinea simbolizează pâinea vieţii spirituale, Trupul lui Iisus Hristos – Sfânta Impărtăşanie.                       

Sfânta Împărtăşanie este hrană pentru viaţa veşnică.  

    Lumânarea simbolizează lumina lui Hristos care spune ,,Eu sunt lumina lumii.”  Lumânarea de la 

Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, supărări,etc.                   

            

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

• Biblia sau Sf.Scriptură tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte 

Teoctist, Patriarhul B.O.R., cu aprobarea Sf. Sinod.  

• Pr.Prof.Dr.Ene Branişte, Liturgica generală, Bucureşti, 1985.  

• Pr.Prof.Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică,vol.2, Ed.Episcopiei 
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 PENTRU NOI 

IANCU LILIANA FLORICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIR NR.1 ALEȘD 

 

Îngerul Gavril, 

A dat de veste, 

Unei Fecioare alese, 

Că va naște Prunc Sfânt, 

De Iisus Hristos, nume purtând. 

 

Și va veni pe pământ 

Cu o misiune, 

Să facă numai bine, 

Să vindece prin iubire, 

Să aducă Mântuire. 

 

Intr-o seară, la asfințit 

Iuda l-a vândut. 

Treizeci de arginți, punând 

Preț pe viața lui. 

 

Nu a murit întâmplător, 

A murit pentru poporul său. 

Să se întoarcă la iubire, 

Și pe acest pământ, omul 

Să-și câștige Mântuire 

Și sufletul, Nemurire. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 

 

Prof. Filip Cecilia  

Prof.Filip Aurelia Mihaela  

Grădiniţa  Nr.3 Bragadiru, Bragadiru ,Ilfov 

 

 Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost 

moştenit de evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că 

evenimentele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi 

Învierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor 

creştine este cu totul altul decăt al Paştilor evreieşti. Evreii serbau ieşirea din robia egipteană şi 

trecerea ca pe uscat prin Marea Roşie, între cele două Paşte nefiind altă legătură decât una de nume 

şi de coicidenşă cronologică. 

Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de peste an, 

întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 

întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 

Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu 

sărbătorile de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea 

de Rusalii. În legătură cu originea cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi 

diferite interpretări. Prima se referă la sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua 

denumire provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea 

legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

 Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, 

în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se 

degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot 

să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna 

Luminată”). 

 Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele 

Florilor sau Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea 

Floriilor păstreză remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de 

Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile 

de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, 

coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub 

streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg 

diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti 

(zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, 

dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele 

celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se rătăcească pe cale). 

În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare 

şi motive ornamentale.  Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau 
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încondeierii, închistririi (împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime 

considerabilă. Oul apare ca simbol care ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este 

socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând 

rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe 

pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. 

 Vituţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 

momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu 

atribute miraculoase nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de 

începutul anului nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, 

înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplinii.  

 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, 

Adevărat a înviat!”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : Locuitorii satelor Agârbiciu şi Veştem.
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TRADIȚII DE PAȘTE ÎN SUDUL ȚĂRII 

Prof. Înv. Preșc. Vezeanu Adriana Ștefania 

Grădinița nr. 205, sector 5, București 

 

 Sfintele Paști reprezintă sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos și se sărbătorește în 

fiecare an în ziua de duminică la o dată diferită și durează 2 zile. Pregătirile de Paște încep în sudul 

țării cu o săptămână înainte de Paște. Se face curățenie, se spală perdelele, lenjeriile, covoarele, 

geamurile, se văruiesc pomii, se curăță grădina și curtea. Joia se fac niște prescuri, care sunt niște 

pâinici pe care bunicile le duc la biserică împreună cu o sticlă de vin pentru a fi slujite și folosite 

pentru pregătirea Paștelui. Pâinea reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, iar vinul, sângele 

acestuia. Aceste prescuri se pregătesc joia dintr-un aluat de pâine pe care se face semnul crucii cu o 

formă de lemn specială. Tot joia se înroșesc ouăle cu foi de ceapă și se creează modele cu diferite 

frunze de pătrunjel sau de la flori. Frunzele se pun pe ouăle albe spălate bine înainte, apoi se pun 

într-un dres și se bagă în vopsea. Când sunt fierte și suficient de colorate de ung cu puțin ulei pentru 

a le da luciu. 

 În vinerea Paștelui sau Vinerea Mare se ține post negru, adică nu se mânâncă și nu se bea 

nimic toată ziua sau până apune soarele. Seara se merge la biserică la Denie, se trece pe sub masă, se 

sărută icoana și se stă la slujbă să se asculte Prohodul cântat de copii pe trei voci. Tot acum se aduc 

la biserică cocoși albi de către familiile cărora le-au murit persoane dragi fără lumină. Aceștia rămân 

toată slujba în biserică, iar la sfărșit sunt împărțiți unor persoane în amintirea celui decedat.  

 Sâmbăta se fac ultimele pregătiri de Paște și se pregătește carnea de miel la cuptor cu ceapă și 

usturoi verde, drobul, cozonacii și ciorba de bureți, care se face din mațele de la miel cu ou și mult 

leuștean verde. Seara se merge la biserică aproape de miezul nopții și se așteaptă să se deschidă ușa 

altarului, să iasă preotul la miezul nopții cu lumina sfântă și s-o dea tuturor credincioșilor. După ce se 

ia lumină se dă ocol bisericii de 3 ori cu toate lumânările aprinse apoi se cântă Hristos a înviat de 3 

ori. Când preotul spune de 3 ori „Hristos a înviat!”, toți credincioșii răspund „Adevărat a înviat!”. 

Câteva persoane mai în vârstă rămân până la 4 dimineața să păzească Paștele, adică pâinea înmuiată 

în vin pe care o vor lua credincioșii în ziua de Paște. După terminarea slujbei, credincioșii merg și 

duc lumina acasă cu foarte mare grijă să nu se stingă. Ajunși acasă, înconjoară de 3 ori casa cu 

lumânarea aprinsă, apoi se face semnul crucii cu lumânarea sus la tocul ușii și se intră cu lumina în 

casă care se lasă aprinsă toată noaptea. Cei care au persoane decedate fără lumină merg întâi la 

cimitir să ducă lumină la mormânt. 
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 Duminică, în ziua Paștelui, toți credincioșii se îmbracă cu haine noi, de sărbătoare, pun în 

coșniță ouă roșii, pâine, cozonac, o sticlă de vin, apoi o acoperă cu un prosop țesut și merg la biserică 

pentru a lua Paști. Pâinea făcută în casă și vinul sunt lăsate la biserică pentru a fi slujite și făcute 

Paști și dat credincioșilor pentru a doua zi. Înainte de a intra în biserică, credincioșii se închină și 

sărută icoanele pictate pe pereții de la intrarea în biserică, apoi merg și iau Paști cu linguri de lemn 

din niște castroane mari. Înainte de a băga lingura în gură spun „Hristos a înviat!”, iar un om al 

bisericii le răspunde „Adevărat a înviat!”. La ieșirea din biserică nu se mai sărută icoanele, iar timp 

de 40 de zile se salută cu „Hristos a înviat!”. Credincioșii se întâlnesc cu rudele în curtea bisericii, 

ciocnesc ouă roșii și mânâncă cozonac, apoi merg acasă și se așează la masa de Paște. Înainte de a 

intra în casă, copiii sunt puși să se uite în oala în care au fost vopsite ouăle pentru a fi rumeni în 

obraz, apoi toți membrii familiei calcă pe o brazdă de iarbă. Se pune masa afară în curte și se servesc 

preparatele tradiționale, se vizitează rudele și se joacă jocuri în familie în aer liber. 
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POEZII DE PAȘTE 

Tupiță Monica Laura 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 din Sighetu Marmației, Jud. Maramureș 

 

 

                 IEPURAŞUL DE PAŞTE                                    

 

                     Iepuraşul mustăcios 

                     Este astăzi norocos, 

                     Căci v-aduce pe-nserat 

                      Paşte bun şi luminat! 

 

                      Nu lasă cadou în ghete 

                      El are alte secrete: 

                      Pasca, oul înroşit, 

                      Cozonac şi mielul fript... 

                       

                      Și un Paște fericit! 

 

 

                 MIELUL ŞI  PRIMĂVARA                                                                                                                                   

     

                 Eu sunt mielul plimbăreţ, 

                 Cel mai mare cântăreţ! 

                 Toată ziua behăiesc 

                 Primăvara o vestesc. 

 

                Zburd pe câmp din zori în seară, 

                Hoinărind prin toată ţara; 

                Iar imaşul plin de flori 

                Îl admir cu-a lui culori. 

 

                Seara, pe când obosesc, 

                Defel nu mă plictisesc. 

                Florile îmi şoptesc dulce 

                Basmul ce somnul aduce. 

 

                C-a fost odată, ca niciodată 

                O poveste neuitată... 

                Cu un mieluşel aparte, 

                Ce zvonea Sfintele Paşte. 

 

                 Iară de adorm apoi, 
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                 Mă-nvelesc cu gras trifoi; 

                 Şi visez la fluturaşi, 

                 Iarbă verde, iepuraşi. 

 

 

                 HRISTOS A ÎNVIAT!                                    

 

                 A-nviat Mântuitorul! 

                 Ce miracol! Ce splendoare! 

                 Toţi oamenii celebrează,  

                 Pământu-i în sărbătoare. 

 

                 Preamărire, adorare 

                 Domnului nostru Iisus, 

                 De la mic şi pân’ la mare 

                 Mântuire ne-a adus. 

 

                 Să strigăm cu glasul tare: 

                „- Hristos a înviat!” 

                 Să se ştie-n lumea toată 

                 Că-i al nostru Împărat! 

 

                  SLAVĂ ŢIE, IISUSE! 

 

                    Azi în ceruri e mărire 

                   În genunchi să ne-nchinăm, 

                   Mielului jertfit pe cruce  

                   Dragoste să-i arătăm! 

 

                   Luna, astrul de argint, 

                   Străluce de bucurie. 

                   Venind iarăşi pe pământ 

                   Va domni El pe vecie! 

 

                   Chiar şi stele par să strige 

                   Numele cel mai iubit... 

                   Al Domnului ce la cruce 

                   De păcat ne-a mântuit. 

 

                   Slavă Ţie, Iisuse, 

                   Speranţa tu ne-ai redat! 

                   Doamne, câtă fericire, 

                   C-a treia zi ai înviat! 
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                                                            DE PAŞTE... 

 

                    De Paşte...când zorii dimineţii sfinte vin 

                    Şi la biserici clopotele bat 

                    Din inimă rostim mesaj divin: 

                    „ – Hristos din morţi a înviat!” 

 

                     Taina Învierii...ce nu am da să o primim?! 

                      Doar prin iertare şi iubire o găsim 

                      Prin gând curat şi luminat 

                      Când spunem împreună: „ – Hristos a înviat!” 
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Obiceiuri și tradiții de Paşti 

 Numele şi prenumele coordonatorului: prof. psihopedagogie specială NICA INA 

 Unitatea de învăţământ: CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 

     Localitatea / Judeţul:  Bacău/ Bacău 

 

 

                        
 

 Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost 

moştenit de evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că 

evenimentele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi 

Învierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor 

creştine este cu totul altul decăt al Paştilor evreieşti.  

 Evreii serbau ieşirea din robia egipteană şi trecerea ca pe uscat prin Marea Roşie, între cele 

două Paşte nefiind altă legătură decât una de nume şi de coicidenşă cronologică. 

 Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de 

peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 

întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 

 Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu 

sărbătorile de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea 

de Rusalii. În legătură cu originea cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi 

diferite interpretări. Prima se referă la sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua 

denumire provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea 

legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

 Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, 

în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se 

degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot 

http://www.ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2014/04/obiceiuri-de-Paste.jpg
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să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna 

Luminată”). 

 Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele 

Florilor sau Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea 

Floriilor păstreză remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de 

Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile 

de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, 

coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub 

streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg 

diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti 

(zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, 

dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele 

celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se rătăcească pe cale). 

 În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare 

şi motive ornamentale. Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, 

închistririi (împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare 

ca simbol care ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor 

virtuţi speciale, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, 

ca simbol, se explică prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi 

chiar a întregului univers. 

 Vituţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 

momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu 

atribute miraculoase nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de 

începutul anului nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, 

înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplinii.  

 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, 

Adevărat a înviat!”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 

  Învierea lui Iisus Hristos (Învierea Domnului) este un fundament doctrinar și ritual pentru 

credința creștină ortodoxă. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem astăzi. Acest eveniment 
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este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea ca doctrină nu a fost 

acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. 

 „Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat, zicând: 

Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi 

scula. Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și 

să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea 

dintâi. Pilat le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit 

mormântul cu strajă, pecetluind piatra.”                                                       

         Evanghelia după Matei 27:62-66 

   

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.    

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 

iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 

tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele 

dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este 

permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce 

acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

 Obiceiuri de Paşti în regiunile României       

 Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune:       

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de 

feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică 

mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat 

să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.    

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 

„stropit”. Potrivit acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau 

mai multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi 

reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.   

 În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – 

obiceiul Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de 

colindători, cu vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 

Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matei%2027:62-66&version=RMNN
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aruncarea buzduganului.          

 În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 

credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 

credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 

aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 

gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet 

ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe 

de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce 

belşug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), 

ceapă şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, 

şuncă, brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi 

prăjituri. După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie.   

Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 

Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 

Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 

gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.   

 La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă 

roşii, cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc 

miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai 

norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va 

fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci 

 Tradiții de Paști în unele zone din România      

 În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 

include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 

friptură de miel.           

 În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. 

Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.  

 În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb 

într-un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 

obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 

oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

 Credințe și Superstiții de Paști        

 - La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator.           

 - În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
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ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 

vei vrea să lucrezi câmpul. 

 - Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi 

naturale, supărări. 

 - În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 

vei avea vederea buna în restul anului. 

 – Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 

ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 

sporului în toate. 

 - În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

 - Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 

 - Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 

oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 

acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

 - La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate 

trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca 

pasărea. 

 - Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

 - Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

 - De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

 - Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 

 - De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se 

întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

 - Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 

 - Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 

viaţa. 
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UN  OU  DE  PAȘTE 

Prof. în învăț. Preș. Șchiopu  Carmen 

G.P.P. Nr. 53- structură G.P.P. Nr.20 Oradea 

 

 

Printre trifoiul colorat 

Și-a primăverii caldă boare, 

Un cărăbuș cam ofticat 

Merge-ntrebându-se: ce-i oare? 

 

                       Nu pot să trec fiincă-i prea mare 

                      ,,Obstacolul” din calea mea 

                       Răspunde-mi tu dacă știi, soare... 

                       -Ce-ar vrea să fie? Ce-ar putea? 

 

 

                                              Un ou de Paște strigă tare 

                                              Un iepuraș cu blana-scrum 

                                              Și.. ocolește-l frățioare 

                                              Nu pentru tine-i pus în drum !!! 
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PAŞTELE LA ROMÂNI 

 

                                                                                     Prof. Înv. Primar. Ciolan Laura Elena 

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung, Argeș 

 

 

                  

 Obiceiurile se nasc şi mor. Unele ajung să străbată secolele şi mileniile. Tradiţiile sunt prin 

definiţie vechi. Le adunăm, le părăsim, le regăsim şi le inventăm din nevoia de autodefinire, de 

apartenenţă, de socializare. 

  Comunităţile, în general, dar cele rurale în special, mai păstrează impresionante valori 

materiale, cu precădere spirituale, cu semnificative mesaje, venind din îndepărtate timpuri, ca 

mărturie a unui mod sănătos de viaţă şi de muncă, a potenţialului creator al neamului românesc.   

  Una dintre cele mai importante sărbători anuale este Paştele, simbolul sacrificiului creştin, al 

iubirii divine, al miracolului Învierii şi al luminii sfinte. Această sărbătoare durează trei zile şi 

începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea, din anul 325 e. n., în duminica de după prima lună 

plină, după echinocţiul de primăvară. Sărbătoarea Paştelui este desemnată cu două categorii de nume, 

foarte diferite între ele. În timp ce în majoritatea limbilor latine sărbătoarea Învierii lui Iisus se 

numeşte Paşti, Pasqua, Pâques, Pascua, în ţările anglo-germane sunt utilizaţi termeni care au altă 

provenienţă: Easter (engleză) şi Ostern (germană). Dacă denumirea anglo-saxonă a Paştelui provine 

de la zeiţa Ostara, celălalt nume, utilizat şi în limba română, provine din cuvântul ebraic ,,Pesach’’, 

care desemnează Sărbătoarea Azimelor sau Paştele evreiesc şi celebrează fuga evreilor din Egipt, 

ilustrată în Vechiul Testament. 

Importanţa acestei sărbători este conferită atât de semnificaţia spirituală, cât şi de numărul 

impresionant de obiceiuri şi tradiţii în care se îmbină simboluri, elemente ale naturii şi superstiţii. 

Dimensiunea religioasă a Paştelui subliniază ideea sacrificiului creştin, profunda mutaţie a sensului 

jertfei pe care Iisus o face cu putinţă: în locul nevinovăţiei animalului. Mântuirea este, în concepţia 

lui Serghei Bulgakov, sacrificiul iubirii lui Iisus, care se oferă pe sine pentru mântuirea lumii. 

Sărbătorile pascale prezintă diverse aspecte ale vieţii sociale ale omului integrate în viaţa spirituală. 

Lumina lumânărilor din noaptea Învierii, ouăle roşii sau încondeiate, mielul sunt doar câteva dintre 

simbolurile asociate Paştelui. Ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru 

mântuirea omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind unul dintre cele mai importante simboluri 

ale sărbătorilor pascale. Oul este simbol al perfecţiunii, al regenerării, al fecundităţii, al belşugului, 

un microunivers ce poate fi sursă de miracole. În urma influenţelor occidentale, copiii primesc acum 

ouă de ciocolată pe care le aduce Iepuraşul. Acesta nu este doar o imagine comercială, deoarece 

iepurele era considerat în lumea pre-creştină un simbol al fertilităţii şi învierii naturii. 

De Sfintele Sărbători de Paşte, apare ,,floarea Paştelui’’, o floare mică, albă, care seamănă 

puţin cu margareta. Creşte în locurile cu umiditate peste medie. Apare cu o săptămână, poate două 

înainte de Paşti. Mulţi copii, o culeg şi o duc în Vinerea Mare la biserică, unde o pun pe masa 

specială, sărută icoana şi trec pe sub această masă încărcată cu flori, de trei ori. Astfel ei devin imuni 

bolilor şi relelor, şi îşi pun trei dorinţe, câte una la fiecare trecere. Florile aduse în Vinerea mare sunt 

date după Denia Prohodului, către toţi credincioşii care au înconjurat biserica de trei ori. Ele sunt 

puse la icoane, să aducă bucurie şi bunăstare, să apere de rele.  
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   Influenţele occidentale nu fac decât să completeze numeroasele tradiţii regionale româneşti, 

printre care pot fi amintite: obiceiul aprinderii pe dealurile şi colinele Bucovinei a unor focuri 

puternice, numite şi focuri de veghe, deoarece ard toată noaptea Învierii, în Transilvania, a doua zi de 

Paşti, tinerele fete sunt stropite cu parfum de către feciorii îmbrăcaţi în haine tradiţionale; în Ardeal, 

în noaptea de Paşti, toaca de la biserică este dusă în cimitir, unde trebuie să fie păzită de către feciorii 

din sat. Dacă nu reuşesc să o păstreze în siguranţă şi este furată, paznicii care au dat greş vor oferi, a 

doua zi, o masă bogată. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au reuşit, ei vor fi gazdele 

ospăţului. În Banat, în dimineaţa zilei de Paşti, copiii se spală pe faţă cu apă proaspătă de la fântâna 

în care s-au pus un ou roşu şi fire de iarbă verde. În Muntenia, există obiceiul ca tinerele fete să 

păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de înviere. În Maramureş, se spune că, în prima zi de 

Paşti, e bine ca prima persoană care intră în casă să fie bărbat, altfel, vor fi certuri în casă în acel an. 

Una dintre cele mai mari bucurii ale copilăriei de altă dată, era mersul la denie. Denia de joi, 

când stăm în genunchi şi ne rugăm de douăsprezece ori, şi facem noduri unui şnur, este un prilej de 

bucurie.  

Nodurile fie sunt dorinţe, fie le facem pentru că suntem prevăzători şi pentru a le putea 

desface când avem o problemă în care îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Toate acestea ne umplu 

sufletul de bucurie. Sfintele Paşti, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii este mult mai vastă atât în 

semnificaţii cât şi în obiceiuri. Să nu uităm câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care 

ciocneşte un ou roşu! Şi jocul cu cine are cel mai tare ou roşu stârneşte competiţia şi păstrarea 

tradiţiei.  

Apoi, forma covrigului făcut special de Paşti în unele zone ale ţării, pasca ( produs care se 

face doar la Paşte ), împărtăşania, pregătirea pe care o fac gospodinele, totul să fie curat, aranjat, ne 

fac să ne bucurăm că lumea serbează şi că există lucruri care ne fac mai buni şi mai frumoşi.  

Întoarcerea la obiceiurile şi tradiţiile noastre poate fi o condiţie foarte importantă pentru 

păstrarea identităţii noastre culturale. Limba, folclorul, istoria, obiceiurile şi tradiţiile ne definesc ca 

popor, ca entitate în spaţiul cultural european. Lucian Blaga afirma că ,,veşnicia s-a născut la sat’’, 

spaţiul rural fiind păstrătorul acelei culturi arhaice, ancestrale, aproape mitice. Viaţa spirituală a 

satelor încă este legată de valorile culturii populare, însă este nevoie de efort pentru păstrarea 

tradiţiilor, într-o eră a tehnologiei, în care valenţele obiceiurilor străvechi sunt subminate. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porţile cunoaşterii li cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 

lume.  

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Butură, Valer, ,, Cultura spirituală românească’’, Editura Minerva, Bucureşti, 

1992. 

2. Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, ,,Dicţionar de simboluri’’, Editura 

Artemis, Bucureşti, 1993. 

3. Gavriluţă, Nicu, ,,Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase’’, Editura Polirom, 

Iaşi, 1998. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

153 
 

Înălţarea steagului - obicei de Paşte în satul Hondol din judeţul Hunedoara 

 

Prof. Despa Elena Anca 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Rudolf Steiner Hunedoara 

 

 

Înălţarea steagului în satul Hondol este o tradiţie cu o vechime de sute de ani, datând de pe 

vremea coloniştilor străini sosiţi aici, având conotaţii atât istorice cât şi religioase.  

Această tradiţie de Paşte este un adevărat ritual, având ca temă răpirea fecioarelor Sabine. 

Acest obicei se sărbătoreşte an de an a doua zi de Paşte în satul Hondol, eveniment la care participă 

toţi sătenii dar şi curioşi din satele vecine. Pentru a se desfăşura ,,ca la carte,, acest obicei are nevoie 

de pregătiri care încep încă de la lăsatul Postului de Paşte şi se termină în seara de Înviere.  

Odată cu lăsatul Postului, în fiecare seară, în curtea bisericii de la Hondol, în deal, se adună 

tineri de sex masculin pentru a puşca cu carbid. Şapte ţevi lungi de peste 2 metri sunt aşezate, 

îndreptate oblic şi rezemate de o bucată de lemn, în aceste ţevi se introduce carbid,  se adaugă apa 

apoi se dă foc, rezultatul fiind o bubuitură. Toată această procedură poartă denumirea populară ,,a 

puşca de Paşte,,. Pe lângă puşcat se mai bate toaca cu nişte ciocane mici care poartă denumirea de 

,,tocoreze,,. Toaca este un trunchi de paltin cioplit,lung de şapte metri şi prins la capete cu un cablu şi 

atârnat orizontal de un lemn la o înălţime de peste 5 metri. Toaca se păstrează de la an la an. Această 

toacă, la fiecare bătaie scoate sunete muzicale. Este bătută la capete, iar ea se roteşte . În acest timp 

se aleg şi stegarii satului, adică cei care vor purta steagul. Se aleg doi băieţi tineri, unul care a veni 

din armată şi celălalt care pleacă în armată ( în ziua de azi nu se mai poate ține cont de acest lucru 

deoarece nuse mai efectuează stagiul militar). Unul este COMORNIC, celălalt este CRAI. 

Comornicul şi Craiul, conform obiceiului sunt cei care vestesc Învierea Domnului prin ridicarea 

steagului şi bătăile de toacă.  

A doua zi de Paşte, lumea din sat se adună în curtea bisericii iar după terminarea slujbei şi 

pomenirea morţilor, bătăile de toacă încep să se audă, semnalând că steagul este adus pentru ca 

preotul să dea binecuvântarea sa, celor care îl poartă. Obiceiul de a ridica steagul în Sfânta 

Sărbătoare de Înviere a Domnului înseamnă că tinerii adulţi de sex bărbătesc se adună la cimitir în 

seara sâmbetei mari unde pun o toacă iar noaptea nu dorm şi bat toaca. Ea vesteşte lumii ca străjerii 

de la mormântul Mântuitorului nu dorm, iar steagul înseamnă steagul alb al păcii cu care Domnul 

Isus Hristos a înviat din morţi. 

 Comornicul va aduce la cunoştinţa celor adunaţi că vor organiza un mare bal iar cei care au 

fete pe la casele lor să le aducă la petrecere căci cei ce nu le vor aduce vor rămâne fără ele, deoarece 
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Craiul şi Comornicul le vor răpi aşa cum au răpit şi romanii pe fetele sabinilor. După rostirea acestor 

cuvinte şi după ridicarea steagului, Craiul şi Comornicul, însoţiţi de alai vesel lăutăresc, pornesc să 

poarte steagul din casă în casă şi să invite sătenii la bal sau ,,la joc,, cum se mai spune popular.  

Ajunşi în casele sătenilor, aceştia joacă steagul şi dansează fetele din fiecare locuinţă. 

Petrecerea dureză două zile, timp necesar pentru a vizita aproximativ cele 300 de locuinte din sat, iar 

în cea de-a trei zi de Paşte are loc îngroparea steagului la care participă tot satul adunat în faţa 

Căminului Cultural.  

După ce a fost purtat în tot satul ,steagul este jucat în faţa Căminului prin ridicatul şi lăsatul 

în jos a lui, pentru a-l prinde cineva. Cel care îl va prinde, va fi unul dintre cei care îl va purta anul 

viitor. Odată prins steagul, se încinge o horă mare după care se îngroapă în podul Căminului 

Cultural. În horă dansează numai fetele pe care le invită stegarii. Acest obicei se încheie an de an cu 

o petrecere bal, care se desfăşoară la Căminul Cultural din sat, unde participă toţi sătenii dar şi 

cunoscători ai acestui obicei din alte sate, chiar şi oraşe. Localnicii sunt atât de mândri şi bucuroşi că 

acest obicei se păstrează încât mulţumesc Bunului Dumnezeu că îi ajută să ducă mai departe această 

tradiţie, fiind o mândrie pentru satul Hondol. 
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Zi de sărbătoare 

                                                                                           de  Claudia Deac 

                                                                                            Grădinița P.P. Nr.11,Arad 

De la mic la mare 

Ne-adunăm că-i sărbătoare, 

Toată lumea se gătește 

Paștele azi îl primește. 

 

Se-aud glasuri de copii 

Strigăt, zumzet parcă-s mii, 

Hai cu toți deodată 

Că îi rost de ciocolată. 

 

Bunicuța iese-n prag 

Pregătindu-le cu drag, 

Ouă dulci de ciocolată 

Să-i bucure ca altă dată. 

 

Copiii ouăle ciocnesc 

Pe uliță hoinăresc, 

Bucuroși că-i sărbătoare 

Se adună cu mic cu mare. 
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Învierea Domnului-cea mai mare sărbătoare a creștinității,  sărbătoarea bucuriei 

 

Prof. Cantemir Liliana 

Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”Tg-Jiu, jud. Gorj 
 

 

Sărbătorile pascale pentru credincioşii ortodocşi încep duminică şi se desfăşoară pe durata a 

trei zile.             

Ceremonii pascale au loc la Ierusalim şi peste tot în lume unde trăiesc comunităţi creştine.                                                                                                                                                                                                                                            

De ce se salută creştinii cu „Hristos a Înviat!“. „Suprinde o realitate. Învierea Domnului, numită şi 

sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi lăsate deoparte, îmbrăcând haina 

adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii. Este sărbătoarea care a adus 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.       

 Paştele a fost sărbătorit încă din epoca apostolică.        

 Paşte vine din ebraicul pesah – trecere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului în 

pâmântul făgaduinţei, Canaan.         

 Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbatoarea Învierii Domnului.   Sărbătoarea Paştelui 

este considerată sărbătoarea bucuriei date de vestea Învierii Mântuitorului. O veste care, până la 

Înălţarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăseşte în salutul "Hristos a înviat!", la care se 

răspunde cu "Adevărat a înviat!".           

 În prezent, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Crăciunul după calendarul gregorian şi 

Paştele după cel iulian.            

 Biserica Ortodoxă Finlandeză şi cea Estoniană sunt singurele biserici ortodoxe care 

sărbătoresc Paştele după calendarul gregorian.         

 Paştele catolic şi cel ortodox nu cad în aceeaşi zi decât rareori (aşa cum s-a întâmplat în 2014 

şi  2017). Paştele catolic poate cădea în luna martie sau aprilie şi niciodată în luna mai, în timp ce 

Paştele ortodox poate cădea în aprilie sau mai şi niciodată în martie.    

Tradiţii străvechi  

Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult.   

 Învierea Mântuitorului este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi 

oamenii - credincioşi sau necredincioşi.          

La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă pe cei 

prezenţi: "Veniţi de luaţi Lumină!".           

În multe locuri, Lumina este împărţită credincioşilor împreună cu bucăţele de pâine stropite 

cu vin, denumite Paşte. După ce lumânările oamenilor sunt aprinse, alaiul avându-l în frunte pe 

preot, dascăl şi cântăreţi înconjoară biserica de trei ori, cântând "Hristos a înviat din morţi, cu 

moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le". Apoi, se intră din nou în 

biserică, unde continuă slujba de Înviere, care durează până în jurul orei 03.00 dimineaţa.    

 Credincioşii care au postit în toate cele şapte săptămâni se pot împărtăşi în Noaptea de 

Înviere.            

 După slujbă, este tradiţia ca preotul să dezlege bucatele pe care le aduc credincioşii la biserică 

- ouă  vopsite, cozonac, pască sau friptură - şi să le sfinţească, astfel că prima masă "de dulce" se ia 

în biserică.              

Una dintre tradiţiile străvechi de Paşte o reprezintă ouăle vopsite.    
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 Prezenţa în creştinism a ouălor roşii este una simbolică şi reprezintă o altă mărturie clară a 

vechimii acestui mare praznic.           

În multe dintre mormintele vechi ale creştinilor au fost descoperite şi coji de ouă şi se pare că acest 

aliment nu lipsea de la agapele ce se făceau în acele vremuri. În antichitate, în special la egipteni, oul 

era simbol al lumii şi al eternităţii, din moment ce forma lui pare a fi una perfectă şi fără început.   

             

Pentru iudei, dar şi pentru păgâni, ouăle erau simboluri ale creaţiei şi ale învierii. Creştinii, încă de la 

început, au legat de ouăle roşii simbolismul învierii neamului omenesc prin Mântuitorul Iisus 

Hristos, dar şi pe cel al creării din nou a lumii, culoarea roşie însemnând sângele Domnului curs pe 

Cruce. "Oul pascal“ reprezintă, pe de altă parte, simbolul văzut al învierii morţilor, a cărei garanţie 

este însăşi Învierea cea din morţi a Domnului.        

Din tradiţia creştină mai ştim că Maria Magdalena s-ar fi înfăţişat împăratului Tiberiu cu un ou roşu 

şi i-ar fi spus: "Hristos a înviat!“. Există opinii potrivit cărora acest fapt ar fi generat introducerea 

ouălor roşii în cadrul sărbătorii Paştilor.          

 Un alt obicei de Paşti este acela ca după slujbă credincioşii să meargă la cimitir, unde aprind 

lumânări pe mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de pomană celor 

sărmani.   Duminică, spre prânz, credincioşii sunt aşteptaţi la biserică pentru slujba cunoscută ca "A 

doua Înviere", la care vor fi citite în 12 limbi versetele 19-25 din capitolul XX al Evangheliei după 

Ioan.                

În slujba Bisericilor Ortodoxe Orientale (necalcedoniene), serbarea Sfintelor Paşti se bucură de 

aceeaşi cinste ca şi în Bisericile Ortodoxe Răsăritene, fiind foarte dezvoltate din punct de vedere 

liturgic.              

Din această familie de Biserici, în prima grupă sunt Biserica Ortodoxă din India şi Biserica Ortodoxă 

Siriană din Antiohia, care au acelaşi tipic pentru slujba Învierii. În unele din aceste biserici, preotul, 

cu crucea în mână, însoţit de diaconi cu luminări aprinse şi cu cădelniţe, spune: "Fraţilor, vă spun o 

veste nouă: Hristos a Înviat din morţi şi a doborât pe duşmanii Săi la spatele Lui". Credincioşii 

răspund: "Noi credem că adevărat a Înviat". Acest ritual se rosteşte de trei ori, în timp ce sună 

clopotele.              

Biserica Ortodoxă Etiopiană, care face parte din acelaşi grup de Biserici necalcedoniene, are de 

asemenea un ritual dezvoltat în ceea ce priveşte sărbătoarea Învierii Domnului. Preotul citeşte 

Evanghelia de la Matei, Marcu şi Luca, după care, cu o cruce în mână, le spune credincioşilor: 

"Hristos a Înviat din morţi", iar aceştia răspund: "Cu marea putere dumnezeiască".    

În Biserica Ortodoxă Armeană, Sfânta Liturghie începe în jurul orei 20.00, după care are loc 

procesiunea în timpul căreia se cântă "Astăzi a înviat din morţi". La final, toţi oamenii prezenţi, 

începând cu preotul preot, îşi spun unii altora "Hristos a Înviat!".         

De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină Învierea. 

Oamenii îşi pun haine noi, de culori deschise şi pregătesc bucate tradiţionale - pască, ouă vopsite, 

cozonac şi miel. 
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MINUNEA SFINTEI ÎNVIERI 

Prof. Pavel Simona 

Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, loc. CâmpulungJud.Argeș 

 

              Învierea Mântuitorului este minunea prin excelenţă. Prin actul triumfal al Învierii, se încheie 

marea dramă a împăcării Cerului cu pământul. Din această zi - şi prin această minune -  ia fiinţă 

lumea creştină. Căci, noi, creştinii, aceasta suntem: Fiii Învierii Domnului, de aceea această zi este 

sărbătoare de aleasă şi nefăţărită bucurie. 

              Prăznuim în mod deosebit Învierea Mântuitorului, fiindcă ea actualizează în chip tainic 

faptul fundamental al creştinismului. Fără această realitate măreaţă a Învierii n-ar exista creştinismul 

i-ar lipsi Bisericii piatra unghiulară – chezăşia dăinuirii ei peste veacuri.,,Şi dacă Hristos n-a înviat, 

zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este  şi credinţa voastră’’(I Cor. 15,14). 

             În dimineaţa Învierii, după citirea Sfintei Evanghelii vestind aflarea mormântului gol de către 

femeile mironosiţe şi explicaţia dată de îngeri privind ridicarea Domnului din morţi, cântând troparul 

,,Hristos a înviat din morţi…Auzim întâi vestirea evenimentului istoric relatat de primele 

martore,femeile mironosiţe şi abia apoi ne vestim unii altora minunea Învierii. Evenimentul istoric 

capătă semnificaţie veşnică prin această vestire de-a lungul veacurilor până la sfârşitul lumii. 

              Învierea Domnului este praznicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor. Numim această 

sărbătoare Sf. Paşti preluând numele sărbătorii iudaice Pesah, care înseamnă trecere. Pentru evrei, 

Paştile însemna trecerea de la robia egipteană la libertatea făgăduită de Dumnezeu. Iar această 

schimbare s-a împlinit printr-o trecere efectivă prin Marea Roşie, sub călăuzirea proorocului Moise, 

după multe pedepse suferite de egipteni pentru  învârtoşarea inimii lui Faraon. Ultima dintre acestea 

a fost uciderea celor dintâi născuţi de parte bărbătească din familiile egiptenilor şi salvarea celor din 

familiile evreilor. Ceea ce înseamnă că trecerea lor de la robie la libertate s-a împlinit prin suferinţă 

şi jertfă omenească pentru neînţelegerea poruncii lui Dumnezeu. 

            Învierea Mântuitorului este tot o trecere, dar  nu numai o trecere de la o stare la alta, ci una ce 

zguduie aşezarea însăşi a fiinţei umane, căci este trecere de la moarte la viaţă, după  cum mărturisim 

în cântările de la slujba Utreniei: Ziua Învierii, popoare să ne luminăm!Paştile Domnului, Paştile! Că 

din moarte la viaţă şi de pe  pământ la cer, Hristos - Dumnezeu ne-a trecut  pe noi, cei ce cântăm 

cântare de biruinţă! Hristos ne-a trecut şi pe noi din robia păcatului la libertatea de a fi fii ai lui 

Dumnezeu. Prin jertfa pe Cruce, Hristos ne-a câştigat libertatea trecându-ne de pe pământ la cer. Ne-

a eliberat din moartea păcatului, din îndepărtarea de Dumnezeu  şi necunoaşterea voii Lui şi ne-a 

adus la viaţa comuniunii cu Dumnezeu izvorâtă din intimitatea de a fi fii ai lui Dumnezeu după har. 

Hristos s-a pogorât întru cele mai de jos ale pământului, în întunericul morţii, pentru a aduce la 

lumină pe cei ce aşteptau răscumpărarea, eliberarea din legăturile iadului şi primirea vieţii celei 

veşnice. Aceasta este prima trecere operată de  Învierea lui Hristos : trecere a omului de la moartea 

necunoştinţei şi îndepărtării de Dumnezeu la viaţa izvorâtă din comuniunea cu Dumnezeu. 

              Al doilea sens al Învierii Domnului ca trecere se referă la abolirea morţii ca eşec al 

existenţei umane, ca pecetluire a păcatului, a îndepărtării omului de Dumnezeu. Mărturisind Învierea 

din morţi a lui Hristos afirmăm că moartea celui credincios nu mai semnifică sfârşitul vieţii 

pământeşti, ci trecere din această viaţă la o alta a comuniunii mai depline cu Dumnezeu. Viaţa 

pământească nu se termină la mormânt, creştinul nu trece în nefiinţă cum spun necredincioşii, ci 

trece la o altă viaţă. La acest înţeles dat morţii ca trecere se referă Părinţii Bisericii când vorbesc de 

amintirea morţii ca îndemn la trezire şi lucrare a poruncilor lui Dumnezeu. Sf. Antonie cel Mare 

spune :,,Moartea de o va avea omul în minte, nemurire este; iar neavându-o în minte, moarte este.’’ 
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              Dar mai există şi un al treilea sens al Învierii Domnului ca trecere. Sf. Apostol Pavel 

vorbeşte creştinilor din Corint despre acest lucru :,, Taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne 

vom schimba. Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trebuie ca acest trup 

stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi  acest trup muritor să se îmbrace în nemurire.’’(1 Cor.15, 

51-53).Trecerea noastră de la moarte la viaţă se va sfârşi la sfârşitul veacurilor când cei morţi vor 

învia, iar cei ce vor trăi încă  se vor schimba. Este vorba de o schimbare a trupurilor, de o trecere a 

lor de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte la viaţă. Sf. Pavel vorbeşte foarte clar de 

schimbarea trupurilor şi de  îmbrăcarea lor în nemurire. La sfârşitul veacurilor, când ,, însuşi 

Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer 

“(1 Tes.4,16) sufletul se va reuni cu trupul si împreună se vor prezenta la judecată. Iar această 

trecere, această transformare de la sfârşitul veacurilor a persoanei umane vine să dovedească Învierea 

Mântuitorului. Căci Sf. Pavel continuă descoperirea acestei taine : ,,Iar când acest (trup) stricăcios se 

va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul 

care este scris : ,,Moartea a fost  înghiţită de biruinţă. Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, 

moarte boldul tău?’’ (1 Cor.15,45-55).Biruinţa  vieţii asupra morţii adusă de Hristos se va împlini 

aşadar la sfârşitul veacurilor când trupul şi  materia se vor îmbrăca întru nemurire. 

               Prin Înviere, Hristos ne dăruieşte şansa nemuririi, a vieţii veşnice. Prin botez, primim 

fiecare acest dar. Iar toată vieţuirea creştină are sensul cultivării acestui dar. Darul Învierii lucrează o 

schimbare treptată, o trecere progresivă a creştinului de la moarte la viaţă. Trecerea se va împlini, 

după cuvintele Sf. Pavel, la a doua venire a Domnului, la învierea întregii făpturi. Îndemnul meu la 

acest praznic slăvit este să primim descoperirea Sf. Scripturi privind Învierea Mântuitorului şi 

învierea noastră ca trecere, în mai multe etape, de la moarte la viaţă, să primim şi să facem lucrător 

darul Învierii, să vestim tuturor că, pe urma Învierii lui Hristos, şi noi înviem la vieţuirea cea 

adevărată.      

              Învierea Domnului nu trebuie să însemneze numai o trăire periferică şi convenţională a 

creştinismului, ci una reală, adâncă. Cei cu îndreptarul format în duhul credinţei  şi al iubirii curate, 

să adauge şi contribuţia lor la îndreptarea celor îndoielnici, la luminarea celor neştiutori şi la 

ajutorarea celor lipsiţi. Această lucrare este necesară pentru ca toate mădularele  organismului să fie 

viguroase  şi forţa divină a creştinismului să se reverse în viaţa de toate zilele. 

               Accentuăm  mereu aspectul luminos al   Învierii Mântuitorului. Numim acest praznic 

,,praznicul luminii’’. Începând cu bineţele : ,,Hristos a înviat! ‘‘ şi continuând cu toate cântările 

rânduite pentru această slăvită zi, toate ne cheamă la bucurie. În învierea lui Iisus Hristos se strâng 

toate   bucuriile credinţei noastre, dar pe toate le covârşeşte bucuria veşnică a învierii conştiinţei 

creştineşti şi practicării virtuţilor pentru ,,îndumnezeirea firii noastre .‘‘     

               Hristos Domnul să ne dăruiască lumina Învierii Sale dimpreună cu pacea Sa şi bucuria de a 

vesti lumii biruinţa vieţii asupra morţii!  

                       Hristos a înviat! 
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HRISTOS A ÎNVIAT ! 

                                                  RETEVOESCU MARTA  

                                            G.P.P. „TIC PITIC”, MIOVENI, JUD. ARGEȘ 

 

 

HRISTOS A ÎNVIAT ! Binecunoscutul salut folosit de oameni cu ocazia prăznuirii 

Sărbătorilor Pascale. Dar ce simțim oare când spunem acest salut? Ne gândim la însemnătatea lui sau 

doar îl folosim pentru a marca ziua Învierii?  Oare știm noi cât de grea a fost crucificarea, știm ce 

înseamnă să mori când ești nevinovat? Probabil că dacă ne-am gândi mai mult la aceste cuvinte ni s-

ar opri chiar răsuflarea rostind salutul HRISTOS A ÎNVIAT!.  

Salutul aceasta ne duce cu gândul la momentul crucificării supreme care a marcat întreaga 

omenire, ne face să ne gândim la ceea ce a însemnat cu adevărat Paștele în ziua crucificării. Învierea 

lui Isus a însemnat viața noastră, începutul creștinismului și în același timp începutul a tot ceea ce noi 

serbăm azi.  

În timp ce oamenii credeau că au pus stăvilare celui care se numea Iisus, în timp ce toți 

credeau atunci că au rezolvat problema religioasă a marelui Învățător, în timp ce era păzit 

mormântul, El a călcat peste moarte arătând ce înseamnă cu adevărat VIAȚA.  

În ceasul trist al înserării, Isus a fost pus în mormânt, sărmanii oameni veneau triști de la 

mormânt căci Îl pierduse pe cel ce fusese pentru atâția un medic, un prieten, ascultător minunat. 

Ucenicii veneau și ei  plângând de la mormânt simțind deznădejde, frică, durere, milă și mai ales dor 

față de cel ce se numise Învățătorul lor.   Nu înțelegeau de ce Soarele Dreptății apusese  sus pe 

Golgota, de ce Îl pierduse pe cel ce fusese gloriosul Domn.   

Dar iată că nu au putut supune morții dumnezeiasca Lui putere, căci a treia zi se aude 

gloriosul mesaj care ne-a adus viață:  HRISTOS A ÎNVIAT!  

Era dimineața, dar nu o zi obișnuită, era dimineața Învierii, Renașterea care avea să aducă viață 

oamenilor, ziua care avea să aducă minunata veste : “Pentru ce cautați între cei morți pe Cel ce este 

viu?” (Luca 24:5b). Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în 

Galilea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi 

să învie”1. 

Pentru cei mai mulți era o zi obișnuită, oamenii își vedeau de treburile lor, femeile simțeau datoria de 

a merge la mormânt pentru a unge pe Învățătorul mult iubit, o datorie amestecată cu multă iubire și mult 

respect față de cel ce adusese alinare sufletului lor, dar care astăzi nu mai era printre ei. Cine ar fi crezut că 

mormântul va fi gol, cine ar fi crezut că va fi gol pentru că Isus va învia?  Deși Iisus le spusese de multe ori 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/04/the-resurrection-of-jesus-christ?lang=ron#note1
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despre moartea și învierea Sa, ei nu înțelegeau totul. Nu aveau cum să creadă, deoarece toți cei care Îl urmau 

nu analizau cu atenție tot ceea ce Domnul le spunea, nu se gândeau în profunzime la cuvintele Lui, tocmai de 

aceea probabil Marta la mormântul fratelui ei, când Isus i-a spus că Lazăr va învia, ea a răspuns:  „Știu”, I-a 

răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”, dar Isus avea să-l învieze pe Lazăr chiar în 

acel moment, El vorbea de  momentul pe care ei îl trăiau,  nu la învierea de apoi.  

Când Maria ajunge la mormânt nu s-a gândit că Domnul înviase, ea credea că grădinarul îl 

luase și îl pusese undeva, de aceea îl roagă să-i spună unde l-a pus. În clipa imediat următoare ISUS 

o strigă pe nume și ea îl recunoaște. Ea a avut nevoie doar de un cuvânt pentru a trece de la disperare 

la bucurie și acel cuvânt a fost : „Marie” și ea a devenit astfel prima persoană care a vorbit și l-a 

văzut pe Hristosul Înviat.  Cine s-ar fi gândit la o așa biruință ca în următoarea zi după îngropare 

când mergi la mormânt să găseși pe cel drag VIU? Există o biruință mai mare? Există vreo bucurie 

care se poate fi mai presus decât minunea învierii? Pentru toți moartea înseamnă apus, dar pentru 

Domnul nostru Iisus, moartea a însemnat VIAȚA. El a deschis calea spre o nouă viață.  
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE  

 

                                Prof. Obeadă Sanda/Prof. Ungurean Loredana 
Școala Gimnazială Nr.27 Timișoara, Jud. Timiș 

 

 

    Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi 

voia bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens 

fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 

Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 

Ierusalimului. De Florii , cum sunt denumite în popor,  se decorează porţile şi casele cu ramuri de 

salcie, pe care credincioşii le aduc da la biserică. 

  Orice  copil trebuie să cunoască principalele tradiții și obiceiuri de Paște, deoarece îl ajută să 

perceapă și partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială în care se primesc cadouri 

de la iepuraș și se ciocnesc ouă roșii. Este important să ajutăm copilul să  pătrundă în spiritul 

sărbătorii pascale, explicându-i cateva tradiții și învățându-l să respecte câteva obiceiuri populare, 

pentru a trăi trup și suflet acest moment important din religia creștină. Înțelegând obiceiurile 

populare și tradiția acestei sărbători, copilul poate înțelege sensul înroșirii ouălor, a mersului la 

biserică dupa lumina sfântă sau a hăinuțelor noi pe care le poartă în Duminica Paștelui. 

 

             Nu îi vom  pomeni de post, deoarece este prea mic să înțeleagă și nici nu este cazul, la vârsta 

lui, să respecte această datină. Dar îi putem explica că este săptămâna în care se face curațenie 

generală și se gătesc toate bunătățile de Paște, lucruri la care copilul poate ajuta din plin. De 

asemenea, îi putem spune că în Joia Mare din Săptămâna Patimilor se vopsesc ouăle roșii.  

              Sâmbătă noapte toată lumea merge la biserică, deoarece este momentul în care Domnul Iisus 

Hristos învie din morți, moment care este marcat de primirea Sfintei Lumini de la preot. Este chiar 

indicat să ducem  copilul la biserică în noaptea Învierii, pentru a înțelege și afla mai multe despre 

momentul care marchează primirea Luminii în case și în suflete. 

             Îl vom învăța să cânte și tradiționalul "Hristos a înviat din morți!", care marchează bucuria 

învierii și începutul sărbătorilor pascale. 

 Ouăle roșii simbolizează sângele pe care Mântuitorul l-a vărsat pe cruce pentru omenire. 

           Copilul trebuie să știe că ouăle se vopsesc în Joia Mare și se ciocnesc în Duminica 

Paștelui, ciocnitul ouălor marcând bucuria învierii Domnului. 

             Îi putem explica  micuțului că se strigă "Hristos a înviat" și în momentul în care se 

ciocnesc ouăle, iar cel cu care cicnește răspunde cu "Adevărat a înviat". 

Tradiția spune că persoana care "ciocănește" prima oul este întotdeauna cea mai în vârstă. 

 Hăinuțele noi cumpărate de Paște reprezintă respectul pentru această sărbătoare, pentru nou, 

iar tradiția spune că așa cum primăvara natura revine la viață, așa și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu 

haine noi de Paște.    

   Tradițiile și obiceiurile de Paște sunt păstrate întocmai ca în trecut în diferite regiuni din 

România. Caracteristic pentru țara noastră în preajma Paștelui sunt ouăle încondeiate. Tehnica 

încondeierii este realizată în mod unic, iar acest meștesug se transmite din generație în generație. 

    În fiecare an, copiii așteaptă venirea iepurașului în noaptea Invierii Domnului. În ajunul 

zilei de Paște, ei culeg iarba, pentru a-i pregăti culcușul în care va lasa cadourile. Aceasta este o 

tradiție frumoasă, întrucât ea aduce zâmbete și fericire pe fetele tuturor copiilor. Totodată, tradiția 

cere ca pe masa fiecărui român să fie ouă roșii, cozonacul traditțonal și drobul de miel sărbătorind 

Învierea Domnului.                                                                                     

 Se crede că este bine ca în dimineața de Paști să îți speli fața în apa neîncepută în care ai pus 

un ou roșu, o monedă și o frunză de urzică. Astfel, obrajii vor fi sănătoși și îmbujorați precum oul 
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rosu, vei fi tare precum moneda și aspru precum urzica. În timp ce îți speli obrazul se spune: “Să fiu 

sănătos/ă și obrazul să-mi fie roșu ca oul; toți să mă dorească și să mă aștepte, așa cum sunt așteptate 

ouăle roșii de Paște; să fiu iubit/ă ca ouăle în zilele de Paște”. În anumite zone ale țării, firul de urzică 

este substituit de un fir de iarbă, simbol al belșugului, iar moneda de un bănuț de argint, sugerând tot 

bunăstarea. 

În vremuri de demult, în cea de-a doua zi de Paște, exista “obiceiul udatului”: băieții 

obișnuiau să stropească fetele cu apă de la fântână. Se credea că tinerelor le va merge bine tot anul, 

vor fi frumoase și curtate de flăcăi care mai de care mai mândri. 

Ca și în ziua de Revelion, dacă vrei să ai parte de un an benefic, prima persoană care îți trece 

pragul în ziua de Paște trebuie să fie o persoană de sex masculin. 

Paștele este sărbătorit întotdeauna duminica.  
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http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68745-traditii-si-obiceiuri-romanesti-in-februarie
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 SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI – OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI 

Prof. înv. preșcolar: Rus Ana 

                                             GPP ,,Căsuța cu povești” – Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud  

 

Cuvântul Paști provine în limba română din forma bizantino – latină Pastihae a cuvântului de 

origine ebraică Pasah („a trecut”), poate moștenit de evrei de la egipteni. Evreii numesc Paștele 

(Pesah) — sărbătoarea libertății sau a azimilor, — sărbătoarea lor anuală în amintirea evenimentelor 

relatate în Biblie ale trecerii prin Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egiptului (Ieșirea XII, 27), 

care se prăznuiește la 14 Nisan și coincide cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. 

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind însoţită, în 

România, de numeroase tradiţii şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie. Prin şi pentru 

aceste tradiţii, unele dintre cele mai frumoase din lume, sărbătoarea Învierii este prilej de reunire a 

familiei în jurul mesei cu preparate tradiţionale, este motiv de bucurie şi de optimism. 

O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în ziua de Paşte 

merg direct în rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi, şi, de asemenea, având în vedere că 

cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi.În noaptea de 

Înviere, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte Învierea Domnului. 

Oamenii aduc acasă „lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de părinte în Altar – , unii 

obişnuiesc să facă o cruce mică pe pragul de sus al uşii gospodăriei sau pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, iar cei mai mulţi păstrează lumânarea de la Paşte şi o aprind peste an, în 

cazul unor mari necazuri, boli sau în situaţia unor feneomene meteo extreme. 

Masa de Paşte este construită în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură sau drob – 

simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

Un alt simbol al sărbătorii îl reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este dusă 

spre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. A 

doua zi dimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti.  

Pasca este cea care a dat numele sărbătorii. Este coptura din făină de grâu, din aluat dospit, cu sare și 

lapte de vacă. Are forma circulară cu impletituri pe margine sau chiar pe mijloc. Împletiturile din 

mijloc au forma crucii, pe care a fost răstignit Iisus. 

Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 

purificarea. 

De asemena, nu este bine ca de Înviere să se doarmă, fiindcă restul anului va aduce somnolenţă, 

ghinion sau recolte slabe. 

În ziua de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul cu sare, fiindcă autorul va transpira tot 

anul, iar Pasca, sau anafura sunt considerate tămăduitoare dacă se păstrează peste an bucăţele din 

acestea.  

Tradiția oului de Paște provine dintr-un obicei premergător creștinismului. A fost prezent atât la 

popoarele europene cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul lumii…Oul era 

emblema universului, opera divinității supreme.” 

Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui ou, existând 

credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten precum acesta – şi 

mai apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ebraic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evreii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pesah
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Azim%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblia_ebraic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Ro%C8%99ie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartea_Exodului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nisan
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O altă tradiţie arată că dacă în ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, acolo 

va exista noroc peste an. 

Acestea sunt tradiţii şi obiceiuri larg răspândite la nivelul ţării în comunitatea creştin-ortodoxă. 

În afara acestora există tradiţii particulare întâlnite în anumite regiuni geografice sau în anumite 

comunităţi. 

Spre exemplu, în Moldova, în noaptea de Înviere, după slujba de la miezul nopţii, credincioşii 

obişnuiesc să însoţească momentul Învierii prin pocnitori care semnifică alungarea spiritelor rele. 

Coşul de bunătăţi care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-

strămoşi: aici sunt aşezate, alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – 

simbolurii ale bucuriei de peste an. Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă 

roşie cu hrean şi ouăle roşii. De asemenea, coşul este acoperit un pled cusut cu modele specifice 

zonei. 

Există o simbolistică specifică pentru sfinţirea celorlalte componente ale coşului cu bunătăţi: macul 

este aruncat în râu pentru a alunga seceta, sarea aduce belşug peste an, zahărul sfinţit este element 

tămăduitor pentru vitele bolnave, ceapa şi usturoiul au rol de protecţie împotriva insectelor, făina se 

presară pe câmp pentru ca rodul grâului să fie cel aşteptat. 

Tot în Moldova există tradiţia ca fetele nemăritate să meargă la biserică şi să spele clopotniţa cu apă 

neîncepută, iar dimineaţa trebuie să se spele cu aceasta pe faţă existând credinţa că astfel vor fi 

curtate de băieţii „de însurat” din localitate. La rândul lor, flăcăul care iubeşte o fată nemăritată 

trebuie să meargă la casa acesteia şi să-i ofere un ou roşu. 

În unele zone din Moldova există tradiţia ca în dimineaţa Învierii, preotul să meargă el pe la casele 

oamenilor – aşezaţi în formă de cerc, cu lumânări aprinse – pentru a sfinţi coşul cu bucatele pascale. 

În zona Bihorului, există o tradiţie care arată că oul împodobit de Paşte prevesteşte norocul: dacă 

după 40 de zile acesta nu se strică, atunci persoana va fi norocoasă. 

Tot în această zonă, în Joia Mare, se aprind focurile sacre ale Învierii în cimitire şi tot în această zi 

există obiceiul de a arunca ouă la ţintă. 

La încondeierea ouălor în Joia Mare, bihorenii folosesc un instrument specific numit „bijorca”. 

În Apuseni, femeile merg la cimitir în noaptea Învierii să aprindă lumânări la morminte, iar prima zi 

de Paşte începe cu împărtăşania cu pască, după ce credincioşii se spală cu apă în care a fost pus un 

ou roşu, o monedă de aur şi urzică. 

Tot în Apuseni, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce la cimitir şi este păzită de 

feciori. Este simbolul luptei între „hoţi” şi „păgubaşi”, iar cei care pierd sunt datori cu un „ospăţ”, 

pregătit fie de cei care au încercat să fure toaca şi nu au reuşit, fie de cei care nu au fost în stare să o 

păzească. 

În Ţara Bârsei, există obiceiul – din Duminica Tomii – „Junilor Braşovului” – în care grupuri de 

tineri, asemănătoare colindătorilor sau căluşarilor, strâng ouă de la tinerele fete, după care, la Pietrele 

lui Solomon – aflate în zona Şcheii Braşovului – la picnic, încep diferite concursuri. 

În zona Valea Arieşului există obiceiul „rostogolitului ouălor” care sunt lăsate să cadă spre o gaură 

din pământ. 

În zona Lăpuşului din Maramureş, în duminica Paştelui copiii merg la prieteni şi la vecini – iar 

pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot 

restul anului – şi anunţă Învierea Domnului, iar fiecare gazdă dăruieşte câte un ou roşu. 
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În satele din Transilvania, în prima zi de Paşte, băieţii merg la udat cu parfum la casele fetelor de 

măritat, „ca să nu se veştejească” – obicei care semnifică înflorirea şi fecunditatea – , iar fetele îi 

răsplătesc cu ouă roşii, sau cozonac. 

În zona judeţului Călăraşi, coşul pascal pentru sfinţit conţine, pe lângă bucate, şi un cocoş alb, 

existând tradiţia ca atunci când cocoşul cântă să însemne că Hristos a Înviat, iar cel mai norocos este 

acela al cărui cocoş cântă primul. După slujbă există obiceiul ca toţi cocoşii să fie dăruiţi oamenilor 

săraci. 
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Documentar: Tradiții și obiceiuri românești de Paște (de Răzvan Moceanu – RADOR)  
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OUĂLE ROŞII, TRADIŢIE ŞI SEMNIFICAŢII 

 

AS. SOC. PARVANA GABRIEL 

LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION MEHEDINŢI” GALAŢI 

 

  Astăzi, pentru cei mai mulţi dintre noi, ouăle roşii sunt simbolul 

jertfei supreme a Mântuitorului care marchează celebrarea celei mai 

mari sărbători a lumii creştine : Paştele. Mărturie a sângelui vărsat de 

Iisus răstignit şi batjocorit pe cruce, ouăle roşii exprimă însă, prin 

semantica cromaticii lor, bucuria Învierii Domnului, prefigurând astfele 

acest incredibil miracol. 

 Nenumărate legende româneşti consemnează această ultimă 

minune înfăptuită de Iisus, pe când se mai afla încă printre oameni. În 

câteva dintre aceste creaţii folclorice, înregistrate de Simion Florea 

Marian şi Artur Gorovei , se povesteşte că, în sâmbăta Paştelui, Maica 

Domnului  s-a dus cu un coş de ouă să-l dea dea soldaţilor care păzeau trupul Fiului său , pentru a-i îngădui 

să-l ia. Când Maria a pus coşul jos, lângă cruce, o picătură de sânge a câzut din mâinile Mântuitorului peste 

ouă şi, deodată, toate s-au înroşit. Surprinşi, soldaţii au venit şi fiecare a luat un ou roşu  ca semn  despre 

această ultimă minune a lui Hristos. De atunci se crede că oamenii roşesc ouă de Paşte. 

  O altă legendă vorbeşte despre o fată care tocmai în ziua Învierii plecase la târg cu nişte ouă . Pe drum 

ea află că Iisus a înviat şi aleargă înapoi spre casă să ducă vestea cea bună. Ea întâlneşte pe drum nişte iudei , 

cărora le spune: "Hristos a înviat!". Aceştia râd de fată şi îi răspund batjocoritor. Hristos va învia atunci când 

s-or roşi ouăle din coşul tău! Fata a privit ouăle din coş şi a văzut că sunt roşii.  

 Tot din izvoarele folclorice aflăm că ouăle roşii mai au şi alte puteri : acelea de a proteja casele de 

spiritele malefice. Se spune că Dracul  întreba mereu dacă pe Pământ " se mai scriu ouă şi se mai cântă 

colindele " deoarece , când  acestea nu se vor mai ţine, Pământul se va scufunda şi el va pune stăpânire pe 

lume. 

 Din perspectiva acestor relatări constatăm că tradiţia bisericii creştine face din oule roşii simbolul 

definitoriu al miracolului Învierii Mântuitorului, ele având capacitatea de a exprima prin cromatică triumful 

noii credinţe, iar prin intermediul ei, renaşterea spirituală a omenirii. 

Pentru epocile de început ale civilizaţiei, oul monocrom- colorat cel mai adesea în roşu - avea însă rosturi mai 

mult complexe, fiind considerat emblemă a  universului, care închide în sine energii latente şi neînvinsa forţă 

a vieţii.  

Simbol primordial al cosmosului la indieni şi chinezi , oul era principiu al creaţiei , iar perşii credeau 

că din haos a apărut mai întâi oul , din el născându-se apoi Soarele şi Luna; din gălbenuş Soarele şi din albuş 

Luna. În antichitatea gracă şi latină , aceste convingeri sunt încă viabile, oul îndeplinind aceleaşi  funcţii 

cosmogonice; din el au apărut toate cele existente pe Pământ ( la fel credeau şi popoarele slave).  

Alături de acepţia cosmogonică, oul îndeplinea în epocile precreştine şi funcţia de simbol protector 

împotriva forţelor malefice. La capodocieni culoarea roşie a ouălor exprima focul capabil să îndepărteze orice 

spirit ostil vieţii şi renaşterii cosmice. Din aceste considerente, egiptenii aduceau ca jertfă zeilor vegetaţiei, la 

echinocţiul de primavară, ouă roşii. Tot ouă roşii jertfeau romanii în cadrul ceremonialurilor dedicate zeilor 

care patronau echinocţiul de primăvară.  

 Cu aceste multiple semnificaţii , ouăle roşii străbat veacurile, aducând până în timpurile moderne 

credinţa în forţa, bucuria şi lumina pe care o sintetizează acest complex însemn de spiritualitate străveche. 
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Expresie vizuală a renaşterii naturii, a fertilităţii şi fecundităţii , a fortei invicibile în lupta cu spiritele 

malefice, ouăle roşii, mai reprezentau în credinţele popoarelor străvechi şi semnul afecţiunii dintre oameni. 

Ele se dăruiau celor dragi în timpul sărbătorilor de Anul Nou ( celebrate la echinocţiul de primavară, după 

calendarul precreştin). Culoarea roşie a ouălor era în acest context expresia vieţii pulsânde, a vitalităţii 

maxime, sugerate prin " roşul ca sângele". 

 Multe dintre străvechile  acepţii semantice acordate de popoarele vechi ouălor roşii se regăsesc în 

datinile, credinţele şi obiceiurile tradiţionale româneşti care marchează trecerea peste pragul timpului sau al 

vieţii omului.  

În obiceiurile calendaristice şi în cele cu funcţie premaritală , constatăm folosirea oălor roşii ca 

simbol al fertilităţii şi fecundităţii, al renaşterii bio- vegetale, dar şi al afecţiunii reciproce dintre 

tineri.  

 În baza acestor convingeri , fetele oferă feciorilor, în cadrul horei din duminica Paştelui, ouă roşii sau 

împodobite cu diverse motive decorative, ca semn al afecţiunii ce le-o poartă. În  sens de emblemă a 

fertilităţii, în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara, ouăle roşii se pun în " pomul" de cinste al nuntaşilor 

pentru miri. În  scop profilactic şi apotropaic ( terapeutic şi protector), în satele bucovinene, ouăle roşii se dau 

în mâncarea animalelor bolnave, cu speranţa că ele se vor tămădui. 

 Asociat şi înteţinut de aceste străvechi credinţe, ce au funcţionat şi mai funcţionează încă în 

ceremonialurile tradiţionale, meşteşugul vopsirii ouălor cu coloranţi vegetali şi al " împistririi " sau ” 

încondeierii " oulelor de Paşte este la fel de vechi ca şi obiceiurile. Pe întreg cuprinsul ţării mesteşugul este 

prezent, taina deprinderii sale constituind şi astăzi un centru de interes pentru tânăra generaţie. 

Marea bogăţie şi varietatea de creaţie existente în acest domeniu pe teritoriul românesc sunt 

surprinzătoare de la o zonă etnografică la alta şi chiar de la un sat la celalalt, caracterizându-se printr-

o infinită diversitate plastico-decorativă şi compoziţional-cromatică a unui nucleu străvechi de 

motive simbolice. Mâinile pricepute şi talentate ale ţărăncilor au făurit şi făuresc un rafinat arabesc 

filigranat în Bucovina sau o expresivă grafie în Oltenia şi Muntenia, punctată cromatic prin tonuri 

calde şi echiplibrate ce amintesc de fastul şi strălucirea ceramicii bizantine sau de tonurile pure, 

vibrânde cromatic, ale miniaturilor medievale. 

  Analizând bogatul repertoriu ornamental al ouălor încondeiate, constatăm că motivistica lor se 

grupează în jurul unor teme principale, al căror izor l-au constituit, pe de o parte , străvechile semnificaţii 

precreştine al ouălor roşii - semnul plastic al Soarelui fertilizator şi al stelelor , completate ulterior de Crucea 

Paştelui, iar pe de altă parte, universul ocupaţional şi mediul de viaţă al sătenilor. Edificatoare sunt în acest 

sens motivele întălnite pe ouăle încondeiate în satele Bucobinei  şi numite sugestiv Crucea, Stelele, Floarea 

Paştelui, Ciuboţica Cucului, Bradul, Frunza Stejarului, Ghiocelul, Măghiranul, Ruja, Sâmburul de Nucă, 

Spicul Grâului etc. Desprinse din realitatea mediului înconjurător , aceste motive exprimă, într-o manieră 

sintetică, universul cotidian al ţăranilor. Surprinse în ipostaze pline de expresivitatea artistică, motivele 

zoomorfe apar doar pe ouăle încondeiate de pe Valea Olteţului. Peştele, Cocoşul, Vulturul, Coada Păunului 

sunt redate într-o manieră originală , printr-o grafie sugestivă, fiind potenţate de o cromatică bazată pe tonuri 

clare de roşu, galben, ocru şi negru. 

 O grupare ornamentală aparte o reprezintă motivele inspirate din mediul ocupaţional al sătenilor şi 

stilizate prin intermediul unui desen sintetic. Uneltele din inventarul agropastoral sau cele casnice stârnesc 

interesul prin expresivitatea lor artistică pe ouăle încondeiate în satele Munteniei, Moldovei şi Transilvaniei. 

Fierul Plugului, Sapa, Hârleţul, Grebla şi Furca , Cârligul Ciobanului şi Calea Rătăcită sunt doar căteva dintre 

motivele ce vorbesc depre activităţile cotidiene ale agricultorilor şi păstorilor români. Vârtelniţele şi Furcile de 

Tors ne evocă lumea satului din perspectiva îndeletnicirilor casnice ale mamelor şi bunicilor noastre. 

 Meşteşug şi artă, "scrierea", "pictarea" sau "încondeierea" cu ceară firbinte a ouălelor de Paşte este o 

activitate extrem de veche a poporului nostru, care ne încântă şi astăzi prin realizările sale de o inegalabilă 
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valoare. Ca şi odinioară în majoritatea satelor din Bucovina, Botoşani, Ţara Vrancei, Prahova, Buzău, Muscel, 

Argeş, Gorj, Dolj - şi Mehedinţi, dar şi din Bistriţa -Năsăud, Marginimea Sibiului, Întorsura Buzăului şi zona 

Branului, femeile continuă să făurească aceste "bijuterii" artistice pline de strălucire şi rafinament estetic.  

 Prin intermediul ouălelor roşii şi al celor împodobite cu diverse motive decorative, 

sărbătoarea creştină a Paştelui îşi îmbogăţeşte semnificaţia religioasă , conexând dintre valorile 

eterne al civilizaţiei un simbol nepieritor - oul, chintesenţă a vieţii veşnice şi renaşterii perpetue. 
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Sfintele Paşti 

 
Prof. înv. pr.  Silvia Parvana 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi 

 
  Considerată cea mai mare sărbătoare creştină, Paştele este celebrarea 

Învierii lui Iisus Hristos, întemeietorul religiei creştine, născut la Betleem, 

din Fecioara Maria. Botezat la 30 de ani de Ioan şi prezentat mulţimii drept 

Mesia, Hristos şi-a ales 12 ucenici şi, vreme de trei ani, şi-a predicat 

învăţătura în Galileea şi în Iudeea. S-a întors apoi în Ierusalim, unde a 

trebuit să înfrunte mânia fariseilor (sectanţi mozaici) şi a mai marilor 

preoţilor, care îi contestau dumnezeirea. Fiind trădat de Iuda, Hristos a fost 

adus la judecată în faţa lui Caiafa (mare preot iudeu) şi a Sinedriului, care L-

au condamnat la moarte pentru blasfemia de a-şi fi spus Fiul lui Dumnezeu. 

A fost răstignit pe vârful colinei Golgota, între doi tâlhari, după ce şi-a cărat 

crucea în spate. Înmormântat, Iisus Hristos a înviat după trei zile şi s-a 

ridicat la cer dupa alte 40.  

   Despre Paşte s-au scris o mulţime de lucrări, religioase şi laice, s-au 

făcut mai multe filme (artistice sau documentare), dar nimic nu poate descrie în cuvinte şi imagini 

marea taină a Învierii Domnului, a biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra 

întunericului păcatului. Această mare sărbătoare creştină este precedată de un post de 40 de zile 

(şapte săptămâni, începând cu Lăsatul secului), perioada numită Postul Paştelui. Iar ultima sa 

săptămână, numită Săptămâna Patimilor, are menirea de a pregăti credincioşii pentru Înviere, imediat 

dupa ultima duminică dinaintea Paştelui, cea a Floriilor, în care se sărbătoreşte intrarea lui Iisus in 

Ierusalim. De a doua zi, în Săptămâna Mare, se rememorează tot ce a făcut Mântuitorul pe pămant. 

Prin post, reculegere şi rugăciune, credincioşii parcurg acum cele şapte trepte ale ultimelor zile ale 

lui Hristos-Omul, fiecare zi din Săptămâna Patimilor semnificând un nou pas al lui Iisus pe drumul 

către răstignire şi Înviere.  

   În ziua de luni este pomenit Iosif Patriarhul, cel pe care proprii fraţi l-au bătut şi, crezându-l 

mort, l-au părăsit pe câmp. Dar acesta trăia şi, după ce a dus o viaţă de sclav, a ajuns prinţ al 

Egiptului, i-a iertat pe cei care i-au greşit şi şi-a salvat de la foamete familia şi poporul. Povestea lui 

Iosif prefigurează apariţia lui Iisus, care - deşi vândut pentru 30 de arginţi, arestat şi batjocorit, 

condamnat la moarte şi răstignit - a iertat şi a mântuit omenirea. Ziua de marţi este dedicată Predicii 

de pe Muntele Măslinilor, în care Hristos a prevestit distrugerea templului din Ierusalim, dar şi 

propria Sa înviere. Slujba de miercuri aduce aminte despre două personaje păcătoase: desfrânata care 

- spălând cu lacrimile sale, plină de căinţă, picioarele lui Iisus - se mântuieşte şi apostolul Iuda, cel 

care trădând se pedepseşte. Joia Mare este ziua in care a avut loc Cina cea de taină şi vânzarea lui 

Iisus de către Iuda.  

  Hristos s-a pregătit atunci pentru moarte şi înviere, oferindu-le la acea masă, simbolic, 

ucenicilor trupul şi sângele Lui - pâinea şi vinul mântuirii. Începând din acea zi, până la Înviere, nu 

se mai trag clopotele la biserică, ci doar se bate toaca. Vinerea Mare (sau Vinerea Neagră) este ziua 

în care Iisus Hristos a fost răstignit, pe Muntele Golgota. El se ruga în Grădina Ghetsimani când a 

fost prins, arestat, judecat de evrei şi de romani, încoronat cu spini, bătut şi batjocorit. Şi-a purtat pe 

umeri crucea până în vârful Golgotei, unde a fost răstignit între doi tâlhari. Sâmbăta Paştelui 

simbolizează “odihna” în mormânt a trupului Mântuitorului. Seara, în biserici se aprind luminile, 

anunţându-se astfel că se apropie vremea ca toţi credincioşii să se pregătească pentru veghea din 

noaptea Învierii. Şi Învierea s-a produs! Iisus a înviat din morţi şi s-a arătat viu ucenicilor Săi şi 

Fecioarei Maria. În miez de noapte, în biserici se oficiază slujba Sfintelor Paşti.  
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  Sunt sfinţite pasca, ouăle roşii si celelalte bucate, pentru 

ca postul de aproape şapte săptămâni a luat sfârşit. Credincioşii 

iau Lumină din Lumină, spun “Hristos a înviat!” şi răspund 

“Adevărat a înviat!” - formule cu care urmează să se salute timp 

de 40 de zile, până la sărbătoarea Înalţării Domnului. Se împart 

acum Sfintele Paşti (pâine stropită cu vin), care se mănâncă 

dimineaţa, înainte de orice, iar după slujbă credincioşii pornesc 

către casele lor ţinând în mâini lumânări aprinse, ca dovadă a 

biruinţei lui Iisus asupra întunericului.  

  Unul dintre cele mai semnificative simboluri pascale sunt 

ouăle roşii, a căror culoare aminteşte de sângele lui Iisus, care a 

curs pe cruce pentru mântuirea omenirii. Legenda spune că, la 

răstignirea lui Hristos, Fecioara Maria a pus un coş cu ouă sub 

cruce, ca să-i îmbuneze pe soldaţii care îl păzeau, iar acestea au 

fost înroşite de sângele Mântuitorului. De asemenea, gospodinele 

creştine coc, o singură data pe an, de Sfintele Paşti, pasca. 

Aceasta are o formă rotundă, pentru că se crede că scutecele lui 

Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este 

împodobită pe margini cu aluat împletit. După tradiţie, în familiile creştine se mănâncă în zilele de 

Paşti carne de miel. Mielul îl simbolizează chiar pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care s-a jertfit 

pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce ca un miel nevinovat.  

  Şi în ţările creştine europene există multe obiceiuri de Paşti. În Anglia, de exemplu, se 

obişnuieşte ca de Paşte să se dăruiască ouă foarte mari de ciocolată. În Bulgaria, pictarea ouălor este 

o îndeletnicire a călugăriţelor din mănăstiri, iar in Elveţia sunt zone în care există credinţa că ouăle 

de Paşti sunt făcute de cuci sau chiar de iepuraşi. De aceea, copiii pregătesc din primele flori de 

primavară câte un cuib în care acestea să fie depuse. În Olanda, părinţii vopsesc ouă verzi, pe care le 

ascund în iarbă, iar copiii pornesc să le caute, obicei ţinut şi în Germania, dar cu ouă de diverse alte 

culori. Suedezii ornează ouăle cu desene hazlii şi cu versuri în rime, care se citesc cu glas tare, 

înainte de a le mânca. În Ungaria, ouăle sunt vopsite în roşu sau galben, iar pe ele se desenează apoi 

diferite motive ornamentale, cele mai întâlnite fiind cele ce reprezintă stoguri de fân, case, fântâni cu 

cumpană şi femei cu coşuri în mâini. 

  O mai veche tradiţie românească, păstrată şi acum, cere gospodinelor să vopsească ouăle cu 

culori naturale. Astfel, ele fac ouă galbene şi portocalii, fierbându-le cu coji de nucă sau foi de ceapă, 

roşii - cu felii de sfeclă, castanii - cu frunze de nuc, verzui - cu spanac şi chiar albastre - cu foi de 

varză roşie!  

  Când cade Paştele?  

  Diferitele concepţii cu privire la data serbării Paştelui au dus la serioase discuţii între adepţii 

anumitor practici, care uneori puteau provoca adevărate rupturi în rândul bisericii. O primă 

uniformizare a datei serbarii Paştelui a încercat să introducă, pentru întreaga lume creştină, Sinodul I 

Ecumenic (desfaşurat la Niceea, în anul 325, din iniţiativa împăratului Constantin cel Mare), care a 

decis ca:  

  Paştele se va serba întotdeauna duminica  

  Această duminică va fi cea imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primavară 

(pentru că aşa calculau şi iudeii data Paştelui lor, de care era legată data Paştelui creştin)  

  Când 14 Nisan (aprilie) sau prima lună plină de după echinocţiul de primăvară cade duminica, 

Paştele va fi serbat duminica următoare, pentru a nu fi în acelaşi timp cu Paştele iudeilor, dar nici 

înaintea acestuia.  

   Sinodul de la Niceea a mai stabilit că data Paştelui din fiecare an va fi calculată din timp de 

Patriarhia din Alexandria (oraş din Egipt, în care trăiau cei mai pricepuţi astronomi ai acelor 

timpuri), iar aceasta o va comunica şi celorlalte biserici creştine.  
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Nu este aici, a înviat! 

                                                                                                                                    NOL ASINETA  

                                                                                                                       GRADINITA P.P. NR. 14, ARAD  

 

După moartea lui Isus, un bărbat bogat pe nume Iosif l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia 

trupul lui Isus de pe cruce. Iosif a înfășurat corpul în in fin cu mirodenii și l-a pus într-un mormânt 

nou. La intrarea în mormânt, a fost rostogolită o piatră mare. Preoții principali i-au spus lui Pilat: „Ne 

temem că unii dintre discipolii lui Isus vor lua corpul lui”. De aceea, Pilat le-a zis: „Sigilați intrarea 

și păziți mormântul!”. 

După trei zile, câteva femei au mers la mormânt dimineața devreme și au văzut că piatra 

fusese dată la o parte. Înăuntrul mormântului, un înger le-a spus femeilor: „Să nu vă fie teamă. Isus a 

fost înviat. Mergeți și spuneți-le discipolilor săi că îl vor vedea în Galileea”. 

Maria Magdalena a alergat la Petru și la Ioan și le-a zis: „Cineva a luat trupul lui Isus!”. Petru 

și Ioan au fugit la mormânt. După ce au văzut că mormântul era gol, s-au întors la casele lor. 

Când Maria s-a întors la mormânt, a văzut doi îngeri înăuntru și le-a spus: „Nu știu unde l-au 

dus pe Domnul meu”. Apoi a văzut un bărbat și, crezând că era grădinarul, l-a întrebat: „Domnule, 

spune-mi, te rog: Unde l-ai pus?”. Dar, când bărbatul i-a rostit numele, „Maria”, ea și-a dat seama că 

era Isus și a exclamat: „Învățătorule!”. Atunci l-a apucat de haine. Însă Isus a îndemnat-o: „Du-te și 

spune-le fraților mei că m-ai văzut”. Maria a fugit imediat la discipoli și le-a spus că îl văzuse pe 

Isus.  

Mai târziu, tot în acea zi, doi discipoli mergeau de la Ierusalim spre Emaus. Pe drum, un 

bărbat a început să meargă cu ei și a vrut să știe despre ce vorbeau. Atunci l-au întrebat: „N-ai auzit? 

Acum trei zile, preoții principali l-au omorât pe Isus. Câteva femei spun că a înviat!”. Bărbatul i-a 

întrebat: „Credeți  în profeți, nu-i așa? Profeții au spus că Cristos avea să moară, iar apoi să fie 

înviat”. Și a continuat să le explice Scripturile. Când au ajuns la Emaus, discipolii l-au rugat să 

rămână cu ei. La cină, când bărbatul s-a rugat pentru pâine, discipolii și-au dat seama că era Isus. 

Apoi, el a dispărut. 

Cei doi discipoli s-au întors repede la Ierusalim, au intrat în casa în care erau adunați apostolii 

și le-au povestit ce se întâmplase. În timp ce erau acolo, Isus a apărut înaintea tuturor. La început, 

apostolilor nu le venea să creadă că era chiar Isus. Apoi, el le-a zis: „Uitați-vă la mâinile mele și 

atingeți-mă. S-a scris cu privire la Cristos că va fi sculat din morți”. 
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Importanța transmiterii tradițiilor populare prin intermediul activitĂȚilor instructiv-

educative 

 

Prof. Înv. Preșc. Zaharia AlexandraValeria 

Grădinița M.Ap.N. Nr. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tradiția este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme de 

comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei nații, conștiința de sine, memoria lui 

socială. 

 

În trecut tradiţiile populare erau părţile importante a vieţii, dar din păcate aceste obiceiuri trăiesc 

majoritar în amintirile oamenilor în vârstă. Lucrarea ne prezintă cum pot fi folosite aceste obiceiuri 

în educaţie. Cultura satului şi în zile noastre este destul de bogată, dar din păcate tinerii de azi nu le 

mai practică. De aceea este important ca educaţia să preia funcţia de transmitere între tinerii şi 

cultură. Astfel elevii în copilărie fac cunoştinţă cu obiceiurile şi în trecerea anilor mai îmbogăţesc 

aceste cunoştinţe. Criterii majore educaționale prioritare. 

 

Ore de cunoaștere etnografic din următoarele aspecte educaționale, accentul este pus pe: 

 

 aprofundarea învățării și exersării frumoase a limbii materne: 

 

 introducerea de valori și practicile naționale 

 

 patriotismul în educație 

 

 educație prin jocuri de mișcare muzicale 

 

 concomitent cu cele de mai sus, aprofundarea cunoștințelor etnografice în rândul părinților 

 

Scopul educație în spiritul tradițiilor și obiceiurilor populare în grădiniță Să cunoască și să 

stăpânească activitățile care se leagă de locurile natale, de obiceiurile strămoșești. Să cunoască 

cultura popoarelor vecine și a interacțiunilor acestora. Tradițiile și obiceiurile strămoșești să 

primească un rol important în educarea intelectuală, emoțională, estetică și să ajute dezvoltarea 

copiilor și integrarea lor în societate. Educarea trebuie să fie adecvată vârstei. Oportunități de 
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învățare experimentală, participare activă și creativă. Copiii vor efectua, cercetări (de la părinți, 

bunici, rude) prin care pot îmbogății cunoștințele din surse diferite. 

Tradițiile și obiceiurile populare în grădiniță 

 

Activităţile şcolare şi extraşcolare de conservare şi promovare a folclorului autohton dezvoltă un 

comportament motivat,cultivă sentimente de bunătate, caritate, toleranţă respect, demnitate, de 

personalizarea individului şi conturarea identităţii sale. 

 

Activitățile preșcolare pot oferi cunoașterea temeinică a celor mai importante zile de sărbătoare, 

cântecele populare, obiceiurile populare, proverbe, jocuri populare pentru copii și dramatizarea 

acestora. Acivitățile preșcolare se axează pe diferite teme. De aceste teme se concentrează toate 

activitățile săptămânii. Tradițiile populare nu pot fi întotdeauna clasificate într-una dintre aceste 

teme, dar trebuie să ne străduim să fie întotdeauna actualizat conform anului calendaristic. Sarcina 

etnografică este foarte complexă, implică multe lucruri dar nu poate fi condensată într-o jumătate de 

oră. Prin urmare, activitățile etnografice programate pentru săptămână se pot încorporat în alte 

activități, sau activități suplimentare. Activitatea instuctiv-educativă are multe arii curriculare unde 

putem folosi obiceiurile populare. Dar nu numai în orele putem folosi folclorul ci și în activitatea 

extrașcolară. 

 

 

 

Un astfel de moment prielnic transmiterii de cunoștințe privind tradițiile și obiceiurile romănești este 

Sarbătoarea Paștelui. 

 

TRADIȚII DE PAȘTE ÎN LUME  

 

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare creştină a anului. Duminica de Paşte este o zi a 

fericirii şi a speranţei. De aceea, în întreaga lume se organizează slujbe și procesiuni religioase, 

parade biblice, festivaluri, vânători de ouă, târguri și diverse alte evenimente specifice fiecărei țări. 

În România există o multitudine de tradiții și obiceiuri de Paști. În noaptea Învierii oamenii merg la 

biserică și asistă la slujbă. Una dintre datinile procesiunii este înconjurarea bisericii. Toți credincioșii 

au în mână câte o lumânare pe care o aprind de la flacăra preotului. Unele zone ale ţării au datina de 

a se păstra lumânarea cu care s-a luat lumină în Noaptea Învierii. Aceasta poate fi aprinsă la vreme 

de necaz, boală, supărare pe tot parcursul anului. În Bihor, tinerii sunt încurajați să îmbrace portul 

național și să participe la concursurile de încondeiat ouă, bătut toaca sau concursul de cântece 

populare românești. În zona Transilvaniei, încondeierea ouălor este o adevărată artă. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

177 
 

 

În Italia, Postul Paştelui este precedat de carnavaluri, baluri mascate, parade şi jocuri de artificii. În 

Duminica Floriilor, oamenii duc la biserică ramuri de măslin şi palmier pentru a fi sfințite. După ce 

toţi oamenii intră în biserică, uşile se închid, ca şi porţile Ierusalimului. Preoţii bat de 3 ori, uşile se 

deschid, iar oamenii flutură ramurile de măslin, comemorând intrarea triumfală a lui Iisus în 

Ierusalim. 

 

În ziua de Paşti, clopotele sună cu putere în toată Franţa, vestind Învierea, iar oamenii se 

îmbrăţişează şi se felicită. Copiii se trezesc dimineaţă şi caută ouăle împrăştiate prin grădină. 

 

În Australia, simbolul Paştelui este Bilby, un mic rozător cu urechi lungi şi nas lung, care seamănă 

cu iepuraşul. Părinţii ascund ouă de ciocolată şi bilbies în curţile şi grădinile lor. 

 

În Finlanda, copiii obișnuiesc să se îmbrace ca vrăjitoarele și ies pe străzi cu fețele pictate și cu 

băsmăluțe pe cap, purtând în mânuțe crengi de salcie împodobite cu pene colorate. Evident, eforturile 

lor au un scop precis și dau întotdeauna roade – micuții primesc ouă din ciocolată. 

 

 

DE PRIN LUME ADUNATE, CURIOZITĂȚI PENTRU PAȘTI ….ASEZONATE! 

 

• Cu ocazia Paștelui, în diverse părți ale lumii există un obicei preferat de copii. Acesta se numește 

„Căutatul 

 

oălor”. Cei mici caută ouăle ascunse de adulți, fie prin grădină, fie prin alte părți ale casei. Câștigă 

cel care găsește cele mai multe ouă. 

 

• Cea mai mare vânătoare de ouă de Paște a avut loc în Florida, unde 9753 de copii au căutat 501 000 

ouă. * Se spune că, din primul ou ciocnit în ziua de Paște trebuie să mănânce toată familia, pentru a 

fi mereu împreună. 

 

• În unele locuri din Transilvania există obiceiul rostogolitului ouălor pe deal. Copiii sunt, desigur, 

principalii participanți ai acestui joc, iar cel care reușește să prindă cele mai multe ouă nesparte este 

învingător. * De Paști, pe întreg globul, se consumă cele mai multe dulciuri: aproximativ 55 milioane 

de kilograme de dulciuri, îndeajuns pentru a umple patruzeci de tiruri. 

 

• Tradiționalul coș cu ouă imită, de fapt, un cuib de păsări. 

 

• În fiecare an sunt făcuți peste 90 milioane de iepurași de ciocolată, iar majoritatea oamenilor 

preferă a mânca iepurașul, mușcând mai întâi din urechile acestuia. 

 

• Cel mai mare ou de ciocolată a fost făcut în Italia: măsura 10. 39 metri și cântărea 7200 de 

kilograme. Asta înseamnă că era mai înalt decât o girafă și mai greu decât un elefant. 
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• În trecut, nu existau vopsele speciale pentru ouă, așa că, acestea erau vopsite în mod natural. Ceapa 

roșie le dădea o nuanță violetă, morcovii una galbenă, iar cele roșii erau făcute cu ajutorul sucului de 

cireșe sau vișine. 

 

• Cel mai mare ou de Paște decorat a fost realizat în Alcochete, Portugalia, în 2008. Acesta măsura 

14. 63 metri în lungime și 8. 23 metri în diametru. 

 

JOCURI DE PAȘTE 

 

Ghicește câte ouă sunt în borcan! Este un joc foarte interesant mai ales dacă afară plouă sau nu este 

suficient de cald pentru a petrece timpul în aer liber. Necesar: Un borcan mare din plastic sau sticlă 

transparentă, ouă de ciocolată, un plic, o hârtie, un pix. Cum se joacă: Umple borcanul cu ouă de 

 

ciocolată și notează pe o foaie de hârtie numărul lor. Pune foaia într-un plic pe care îl lipești. Apoi, 

fiecare participant spune câte ouă de ciocolată crede că sunt în borcan. Pe o hârtie, notează răspunsul 

fiecăruia. Poți să pui pe fiecare să scrie pe o bucată de hârtie răspunsul pentru a evita să se inspire 

unii de la alții. Cine face cea mai corectă estimare câștigă borcanul. 

 

Cursă cu oul în lingură O petrecere de Paște nu poate fi completă fără o cursă de alergat cu oul în 

lingură. Necesar: un ou fiert tare pentru fiecare participant, o lingură pentru fiecare Cum se joacă: 

Marchează linia de start și linia de final. Fiecare participant se așază la linia de start cu oul în lingură. 

Câștigă cine trece primul de final fără să piardă oul. Pentru mai multă distracție, poți pune și 

 

obstacole de-a lungul traseului. 

 

Prinde-l pe iepuraș de coadă! Este unul dintre acele jocuri de Paște la care poate participa întreaga 

familie. Necesar: O imagine mare cu un iepuraș de Paște, rotocoale de bumbac, bucățele de bandă 

adezivă, o eșarfă Cum se joacă: Leagă la ochi unul dintre copii. Rotește-l de două sau de trei ori, apoi 

îndreaptă-l cu fața spre fotografia iepurașului. Apoi, trebuie să încerce să lipească bucata de bumbac 

pe coada iepurașului. Acolo unde a lipit, scrie-i numele. Câștigă cel care lipsește coada cel mai exact. 

 

Concluzii 

 

Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român ,o dovadă grăitoare a străvechii unităţi 

culturale a poporului român. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă 

valoroasă a acestei moşteniri. Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi 

şcolare şi extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ. 

 

Prin varietatea folclorului, copiii pot să cunoască ,să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul 

glorios al poporului nostru ,ocupaţia ,obiceiurile,sentimentele ,năzuinţele generaţiilor de ieri. 
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Măniga Oana Mariana 

Profesor de limba engleza 

Școala Gimnaziala Nr 1, Bragadiru 

 

THE RESURRECTION 

The Resurrection brings us joy, 

And peace, and celebration. 

We reunite with Jesus Christ 

And keep Him close in our heart 

And therefore, connect to God. 

 

And we feel love, and grace, and calm, 

Because we are together, and we belong together. 

We share the light and keep it bright 

For all the generations 

To see the miracle of God 

And to rejoin His presence. 

 

We eat and drink, we pray and laugh, 

And we feel the Connection 

To everything around us 

The trees, the flowers, the sky and land 

Which make us happy and content 

Of our world, which God gave us, 

To share the light and keep it bright 

For all the generations. 
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OBICEIURI  ŞI TRADIŢII DE PAŞTE ÎN CRIŞANA 

 

Barba Mariana Silvia 

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Arad 

 

          Sfintele Paşti sau Paştele  reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, 

Învierea lui Iisus Hristos, sărbătoare ce marchează trecerea omului din moarte la viaţă. Paştele, cum 

denumesc românii sărbătoarea Învierii cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în Postul Mare 

până la Pogorarea Duhului Sfânt (Rusaliile).  

           Datinile care au loc în această perioadă,  consfinţite în timp şi devenite tradiţionale, sunt 

numeroase şi diferă de la o regiune la alta a ţării.  Aceste obiceiuri, datini, credinţe care s-au transmis 

din generaţie în generaţie , constituie o trăsătură specifică şi pentru regiunea Crişana. 

         Pe planul culturii populare, începerea Postului Mare are o durată de 40 de zile fiind considerat 

cel mai însemnat post din cursul anului bisericesc, şi  este marcat prin distracţia care se face înainte 

de post. În Vestul ţării,  aceasta poartă numele de farsang, fasanc sau fashing. Este, de fapt, un 

carnaval al întregului sat, la care tinerii se maschează, iar cei mai în vârstă asistă. Măştile sunt fie 

confecţionate ad-hoc, din materiale existente prin gospodărie . 

          În  Duminica Floriilor, care precede pe cea a Paştilor , care reprezintă  începutul săptămânii 

mari şi aminteşte de intrarea Mântuitorului  în Ierusalim, oamenii merg la biserică şi păstrează 

ramurile de salcie peste an, în case, care împletite în formă de coroniţe, sunt sfinţite de preot, la 

biserică. Un alt obicei, este cel al preparării pâinii pentru Paşte,  care este adusă în vase noi, cu 

lumânări şi vin, la biserică unde va rămâne până la Paşti. Din Joia Mare până în ziua de Paşti se zice 

că nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se toacă. 

        În tradiţiile românilor, Joia Mare se mai numeşte Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, 

Joimăriţa, aceasta fiind ziua în care ucenicii adunaţi lângă Iisus Hristos se pregăteau pentru Cina cea 

de taină, iar în zilele noastre  este ziua în care, în toate lăcaşurile de cult ortodoxe din Arad se scoate 

toaca. Montată în curţile bisericilor, ea este bătută până în noaptea Învierii, semn că, exact ca în 

vremurile de acum mai bine de 2000 de ani, când începea drumul Mântuitorului spre dealul Golgotei, 

unde a fost răstignit pe cruce pentru păcatele noastre şi a înviat a treia zi.Potrivit tradiţiei, păstrată în 

toate parohiile ortodoxe arădene, toaca trebuie să se scoată în dimineaţa zilei de Joia Mare, şi primele 

bătăi anunţă că Mântuitorul s-a aşezat la masa Cinei celei de Taină.            Toaca trebuie să fie 

confecţionată din lemn cu rezonanţă ridicată şi se bate cu ciocane speciale. În satele din nordul 

judeţului Arad, Mădrigeşti, Igneşti sau Almaş, se mai păstrează obiceiul scoaterii treascului.Treascul 

este un minitun, confecţionat dintr-o ţeavă obturată la un capăt. La una din deschizăturile ţevii se 

introduce carbit cu care se produc zgomote asemănătoare cu cele ale tunetelor. Treascul era menit să 

anunţe peste dealuri Moartea şi Învierea Domnului Iisus Hristos.  

             În Vinerea Mare, în curtea bisericilor se aprinde un foc mare, din cauciucuri de tractor care 

simbolizează flăcările Iadului şi care va trebui să fie menţinut aprins până în noaptea Învierii. Apoi, 

începând de sâmbătă seara şi până după slujba Învierii, tinerii urcă pe dealuri de unde „trag“ cu 

treascul pentru a anunţa Învierea.  

            În biserică este obiceiul ca, în noaptea Învierii Mântuitorului, să se sfinţească pâinea numită 

paşti, fie sub formă de anafură sau anafură amestecată cu vin. La biserică, preotul cu Sfânta 

Evanghelie  şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea aprinsă – lumina şi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Envierea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
http://www.crestinortodox.ro/hramurile-lunii/68231-hramul-pogorarea-duhului-sfant
http://www.crestinortodox.ro/diverse/69593-ecouri-ale-proverbelor-lui-solomon-in-cultura-populara-romaneasca
http://adevarul.ro/locale/arad/foto-traditii-pastrate-arad-preajama-sarbatorilor-paste-1_534fb0980d133766a8ddd82c/index.html
http://adevarul.ro/locale/arad/foto-traditii-pastrate-arad-preajama-sarbatorilor-paste-1_534fb0980d133766a8ddd82c/index.html
http://adevarul.ro/locale/arad/foto-traditii-pastrate-arad-preajama-sarbatorilor-paste-1_534fb0980d133766a8ddd82c/index.html
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înconjoară biserica de trei ori, iar când preotul  va rosti ,,Hristos a inviat!”, credincioşii vor spune ,, 

Adevărat a inviat!”, iar această forumulă de salut va fi folosită până de Rusalii. După aceea , fiecare 

se va întoarce acasă cu lumânarea aprinsă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l 

cu lumânarea pe care o va păstra tot restul anului. 

            În Duminica Tomii, după Paşte, fetele din judeţul Bihor se prind în "Lioara", un obicei care 

începe în cimitir, pe morminte, şi care este continuat pe câmpurile şi pe uliţele din sat. În unele sate , 

se obişnuia să se aducă la biserică oale şi diferite vase ce urmau a fi folosite pentru a se face mâncare 

în restul anului , în care se punea făină şi sare amestecate cu furaje. Animalele care se înfruptau din 

aceasta mâncare sfintita de preot, erau apărate faţă de vrăji şi spirite rele. Din făina binecuvantata la 

biserică, se facea pâine pe vatră, care este indicată pentru femeile ce îşi doreau să rămână însărcinate 

ori pentru cele gravide, fiind astfel sigure ca vor da naştere unor copii sănătoşi şi frumosi. De Paşte, 

oul e împodobit, înfrumuseţat şi folosit la masa festivă de după Înviere. Masa începe cu ciocnitul 

ouălor, care aminteşte de jertfa violentă a Mântuitorului. La micul dejun din prima zi de Pasti, se 

practică tradiţia tămâierii bucatelor, apoi, fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin şi pâine 

sfinţite). 

Tradiţia spune că o fată rămasă nestropită în a doua zi de Paşti va rămâne urâtă şi va avea 

ghinion tot anul. Nici băieţii care au omis să o stropească nu o vor duce mai bine. În a doua zi de 

Paşte, băieţii şi-au luat sticluţele cu parfum şi au pornit să-şi viziteze cunoştinţele. Astfel, ca după ce 

ies de la biserică, băieţii se îndreaptă spre casele fetelor, pentru a le stropi. Este un obicei care se 

păstrează de câteva sute de ani, spun specialiştii. Gospodinele şi fetele lor stau acasă toată ziua şi 

aşteaptă stropitorii. Casa este împodobită potrivit sărbătorii pascale, iar de pe masă nu pot lipsi ouăle 

vopsite şi prăjiturile. 

         În Săptămâna de după Paşti  numită şi Săptămâna luminata are loc sărbătoarea Izvorul 

Tămăduirii. Creştinii ortodocşi merg în aceaastă zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfinţire a 

apei, numită şi Aghiasma mică.Tot în această săptămână se sărbătoreşte şi Paştele Blajinilor , când 

oamenii cred că sufletele morţilor sunt libere. În această primă zi din Paştele Blajinilor se prepară 

bucate alese şi se împart vecinilor, cu credinţa că morţii numai în acea zi pot gusta din mâncărurile 

preparate. Se zice că la cei care nu dau de pomană vin morţii, noaptea, şi le cer. 

        După Înviere, la 40 de zile, se sărbătoreşte Înălţarea Domnului, cunoscută, în popor şi sub 

numele de Ispaş. Este una din cele mai vechi sărbători creştine, serbată, în vremea creştinismului 

primar, odată cu Rusaliile. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHI DE COPIL 

Prof. Prelipcean Elena Carla Monalisa 

Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui 

Creații plastice în tehnicile tempera și pictură pe sticlă, realizate la orele de educație plastică și disciplina opțională Curcubeul copilăriei, 

de către elevii  claselor gimnaziale pasionați de artele vizuale. Compozițiile cu simboluri pascale: ouă încondeiate, Lumina Învierii, peisajele cu 

mănăstiri, icoanele pe sticlă ne introduc în atmosfera Sărbătorilor Pascale pe care le așteptăm cu nerăbdare în fiecare an. 
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Icoană pe sticlă
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE       

 PROF.ÎNV.PREȘC.CIOINAC DANIELA CRISTINA 

G.P.N.PIETROSU,COSTEȘTI,JUD.BUZĂU 

 

      Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 

şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 

desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 

într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 

grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

      Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 

în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 

de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 

original personalitate. 

      De multe ori, conţinutul acestor activități poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-

au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 

știință, la activităţile de cunoașterea mediului după ce copiii au ascultat ,,Povestea ouălelor roșii”,au 

observat pe planşe oua colorate,am propus o activitate extrascolară on-line de decorare a oualelor de 

Paște intr-un atelier cu scopul de a vedea exact cum se realizeaza această activitate în preajma 

sărbatorii Învierii Domnului de către oameni specializați în acest domeniu. 

      Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 

şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 

desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 

într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 

grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

      Dintre activitățile extrașcolare pe care le-am desfășurat la grupă în primăvara aceasta sunt: 

activitatea dedicata zilelor de 1 și 8 Martie – realizarea unor materiale on-line pentru mămicile 

preșcolarilor,copiii fiind foarte încântați și emoționați de aceasta primirea iepurasului în sala noastră 

de grupă,unde copiii au prezentat diferite poezii și cantece dedicate acestuia,apoi eu am fost curierul 

și am împarțit cadouri copiilor, ,activitatea de plantare a florilor de primăvară în grădina de flori,etc. 

      Activităţile extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 

în societate. În cadrul activităţilor extrașcolare, alături de îndrumătorii lor, copiii dovedesc 

creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

      Diferitele activități desfașurate cu ocazia zilelor speciale, prin specificul lor oferă posibilitatea 

educatorilor să-i ajute pe copii să se implice, să-şi cunoască colegii de grupă, să colaboreze şi să se 

afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată, activitățile pregătite susţinute cu ocazia 

anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei 

corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul 

manifestarilor de Paște, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi 

obiceiuri ale poporului românesc,vopsirea ouălelor,venirea iepurașului,mersul la biserică,sfânta 
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împărtășanie.. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea acestei sărbători, în timpul 

desfăşurării acestor activităţi extrașcolare.Copiii au fost foarte încântați când s-au îmbrăcat frumos și 

au mers la biserică,au prezentat diferite poezii despre sărbătoarea Învierii Domnului. 

      Copiii sunt pregătiți prin activități bogate pentru viața socială,de aceea căutăm cu ajutorul 

activităţilor extrașcolare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul 

pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

      Eu consider că trebuie să îi atragem pe copii prin diverse metode pe care le putem aborda,pentru 

a le stimula interesul de a participa cu plăcere la activitățile pe care le desfășurăm la grupă.Prin 

activitățile extrașcolare avem posibilitatea de a-i atrage pe copii în activitățile noastre pe care le 

desfășurăm,ei participând fără a fi forțați,din proprie inițiativă. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI 

 

PROFESOR IBANESCU GIORGIANA CLAUDIA 

GRADINITA DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV 

 

   Prin învierea din morţi şi înălţarea la cer, Domnul nostru Iisus Hristos şi-a desăvârşit 

lucrarea Sa mîntuitoare de Împărat, Domn şi Stăpân atotputernic in cer şi pe pământ. 

             Învăţătura despre învierea Domnului şi înălţarea Lui la cer, o regăsim în articolul al cincelea 

şi al şeaselea din Simbolul Credinţei-,,Crez,,-,,Şi (Iisus Hristos) a înviat a treia zi, după Scripturi; şi 

S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui,,. 

             Din Sfânta Scriptură a Noului Testament aflăm că Domnul Iisus Hristos,înainte de a pătimi, 

a prezis de mai multe ori ca va fi răstignit şi va învia a treia zi.Având această teamă iudeii au pus la 

mormântul Lui soldaţi care sa stea de pază.Însă minunea s-a întâmplat.A treia zi după îngropare 

îngerul a răsturnat piatra,mormîntul a fost aflat gol şi vestea învierii s-a răspândit ce fulgerul,deşi 

iudeii au plătit pe soldaţi să mintă,adică să spună că Iisus Hristos Domnul nu a înviat,ci a fost furat 

de Apostoli. 

             Şi la vremea aceea erau mulţi necredincioşi care au spus multe minciuni despre Învierea 

Domnului.Unii au spus ca trupul Mîntuitorului Iisus Hristos nu a înviat,ci a fost furat.Dar nu a putut 

fi crezută,pentru că mormîntul a fost păzit de soltaţi.Pe de altă parte ,giulgiul şi mahrama care au 

învăluit trupul Domnului,erau ramase lângă mormânt,arătând limpede că nu putea fi vorba de 

furt.Cine fură nu are nici grijă nici vreme să desfăşoare trupul şi să împăture mahrama.Giulgiurile şi 

mahrama (Ioan 20,5-8), ca şi Apostolii, sunt mărturii ale învierii. 

              Se mai spune ca Iisus a avut o moarte aparentă,dar şi părerea aceasta este contrayisă de  

faptul că Iisus a fost împuns cu suliţa în coastă,pe cruce şi a ieşit sânge şi apă, dovadă că murise. 

Apoi a fost învelit îi giulgiu,după obiceiul îngropării de atunci şi a fost aşezat în mormânt punându-

se o piatră,pe care Iisus nu o mai putea ridica.Toate acestea dovedesc că Mântuitorul era mort,când a 

fost îngropat,sau dacă nu ar fi fost încă mort,trebuia să moară înăbuşit sub greutatea pietrei,legat în 

înfăşurături şi scăldat în cele ,,ca la o sută de litre,, de ulei, aduse de Nicodim ( Ioan 19,39-40). 

              Alte dovezi sunt arătările Lui după înviere: 

1.Mai întâi S-a arătat în ziua învierii Mariei Magdalena, femeilor care  se întorceau de la mormînt şi 

apoi Apostolilor; 

 2.Arătarea în călătorie şi la cină cu Luca şi Cleopa (Luca 24,13-25); 

 3.Arătarea în mijlocul Apostolilor, când mănîncă împreună cu ei şi le spune:,,Vedeţi mîinile şi 

picioarele Mele, că Eu însumi sunt: pipăiţi-mă şi vedeţi…Aşa este scris-în lege,în Psalmi şi în 

prooroci,-şi aşa se cădea să pătimească Hristos şi a treia zi să învieze din morţi,,(Luca 24,36-48); 

 4.Arătarea a opta zi după înviere,când încredinţează pe Toma necredinciosul despre înviere şi-l face 

să mărturisească umilit:,,Domnul meu şi Dumnezeul meu,,(Ioan 20,28); 

 5.Arătarea pe malul lacului Tiberiada, când prânzeşte cu Apostolii şi săvârşeşte pescuirea 

minunată(Ioan 21,1-13); 

6.Arătarea când a fost văzut de peste 500 de credincioşi (I Cor.15,6); 
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7.Când s-a înălţat la cer (Luca 24,50-53); 

8.Când s-a arătat Sfântului Apostol Pavel în drum spre Damasc (I Cor.15,8). 

        Domnul Iisus Hristos a înviat şi s-a înălţat la cer cu acelaşi trup cu care a fost răstignit şi 

îngropat.Trup care după înviere,putea să se facă văzut şi nevăzut,putea să intre prin uşile închise,să 

se lase pipăit şi iar să dispară. 
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Sărbătoare Învierii Domnului 

Precup Ioana Monica 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea", Deda 

 

 

    Învierea Domnului sau Sărbătoarea de Paște este una dintre cele mai mari sărbători religioase ale 

anului care constituie fundația de bază a credinței și a Bisericii creștine. Fără Învierea lui Isus 

creștinismul nu s-ar fi răspândit și nu ar fi fost crezut, iar Biserica nu s-ar fi format, lumea rămânând 

păgână. 

      La câteva zile după intrarea triumfală în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat, chinuit și răstignit, 

a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. După trei zile, duminica dimineața, El a Înviat pentru 

mântuirea neamului omenesc.Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. 

Credincioșii din întreaga lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și 

veselie. 

     De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă 

deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. 

Tradiții și obiceiuri în dimineața zilei de Paște 

Cele mai multe tradiții și obiceiuri ale zilei de Paște se referă în principal la cinstirea cum se cuvine a 

acestei sărbători, la bunul mers al vieții și al treburilor, la sănătatea familiei și la sporul casei. 

În ziua de Paști, cum te scoli, să te uiți în cofa cu apă, că vezi bine peste an. 

      În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii familiei să se 

îmbrace în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre aceștia 

trebuie să aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele 

ouă roșii în timp ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu 

“Adevărat a Înviat”. Se mai spune, de asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste toată 

familia pentru a fi împreună întotdeauna. Acest ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în 

atâtea bucăți câți membri are familia. 

La Paști cine merge la biserică să-și pună un ou roșu în sân, ca să fie totdeauna roșu la față. 

     Un alt obicei al zilei de Paște, care se respectă cu precădere la sate, este acela de a pune brazde de 

iarbă verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fiecare membru al familiei trebuie să 

calce pe iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios și proaspăt ca verdeața 

ierbii. 

Se punea iarbă verde în trei locuri: la scară, la ușa de la intrare, în fața odăii de dormit. Când se 

întorceau de la Înviere călcau pe iarba verde, să fie sănătoși. 

https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
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      În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până la 

răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel de 

boli, răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, 

sănătoși și harnici. 

    În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-un vas 

cu apă în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva bănuți 

de argint. Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste an și 

să aibe bani de ajuns. 

În ziua de Paști, dimineața, ne spălăm cu un ou roș și cu un franc în cană. Moneda închipuiește 

banii cu care Iuda L-a vândut pe Isus, iar oul cel roș sângele lui Hristos care s-a   vărsat pe cruce. 

     De asemenea în anumite regiuni ale țării se respectă și tradiția conform căreia prima persoană care 

îți calcă pragul în ziua de Paște să fie un bărbat. În felul acesta vei avea spor și belșug în toate cele. 

Superstiții despre vreme, noroc și sănătate în ziua de Paște 

    Superstițiile zilei de Paște sunt pe cât de multe, pe atât de diverse și de surprinzătoare. Acestea se 

referă în principal la vreme, sănătate, noroc, spor și belșug. Se spune despre vremea din ziua de Paște 

că dacă va ploua, atunci până la Rusalii va fi tot ploios, iar de va bate grindina în ziua de Paște, 

atunci anul va fi mănos. 

    Dacă vrei să-ți afli norocul păstrează oul fiert, sfințit în ziua de Paște, până la Paștele următor. 

Atunci sparge-l: de va fi gol, n-ai noroc, de va fi plin, ești cu mare noroc. 

      În ceea ce privește somnul, se spune că cine doarme în ziua de Paște va fi tot anul somnoros. De 

asemenea, tot legat de somn, se mai spune că în ziua de Paște nu e bine să dormi deoarece îți fură 

dracul pasca. 

      Din vremuri de demult se mai crede că cine se naște în ziua de Paște va fi un om norocos pentru 

tot restul vieții. 
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SĂRBĂTOAREA SFÂNTĂ 

Prof. Lehaci Alina- Daniela 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara 

 

 O sărbatoare mult așteptată de credincioși este Paștele, care are o imensă încărcătură 

sufletească, fiindcă celebrăm Învierea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. La credincioșii ortodocși 

această mare și importantă sărbătoare este începută prin post( 40 de zile), în care se comemorează 

evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Sărbătorile Pascale aduc multă bucurie și curățire 

trupească, ne ajută să fim mai buni, mai credincioși și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu.  

Ultima săptămână din Postul Mare, și anume Săptămâna Patimilor, începe în Duminica 

Floriilor, când sărbătorim intrarea lui Isus în ierusalim, și se încheie în Sâmbăta Mare. La fel cum 

facem curat și pregătim casa pentru acestă mare și sfântă sărbătoare, la fel trebuie să ne curățim și 

pregătim sufletul, pentru a învia Domnul nostru isus Hristos. O semnificație importantă o are Joia 

Mare din Săptămâna Patimilor, dedicată pregătirii celor de trebuință și tot atunci se vopsesc ouăle în 

culoarea roșie, care semnifică sângele Mântuitorului.  

Vinerea Mare este destinată în cea mai mare parte curățirii sufletului omului. Se spunea că 

cine postește în această zi post negru va avea belșug în casă și Dumnezeu îl va ajuta la cele bune. De 

asemenea nu ar fi recomandat să facem treburi gospodărești.  

Hristos a Inviat și a biruit, pentru El și pentru noi. Credem și biruim prin Moartea și Invierea 

lui Hristos, murim pentru a învia și înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin suferință și moarte ne 

bucurăm de Înviere; prin Înviere ne bucurăm și triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. 

El a murit pentru noi și a triumfat pentru noi. În Moartea Lui stă mântuirea noastră, în Învierea Lui 

stă biruința noastră. 

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga 

lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. De asemenea, 

Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă deoparte grijile și 

problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință.  

În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii familiei să se 

îmbrace în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre aceștia 

trebuie să aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele 

ouă roșii în timp ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu 

“Adevărat a Înviat”. Se mai spune, de asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste toată 

familia pentru a fi împreună întotdeauna. Acest ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în 

atâtea bucăți câți membri are familia. 

În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până 

la răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel 

de boli, răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, 

sănătoși și harnici. 

În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-

un vas cu apă în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva 

https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68875-crucea-si-invierea-lui-hristos
https://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68875-crucea-si-invierea-lui-hristos
https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
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bănuți de argint. Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste 

an și să aibe bani de ajuns. 

Haideți să primim cum se cuvine această sfântă sărbătoare, să ne îndreptăm ochii spre slava 

celui Sfânt, să fim mai buni, mai miloși și să lasăm mântuirea Domnului să pătrundă înlăuntrul 

nostru. 
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Paștele, așa cum era odată 

Bondrescu Georgeta Laura 

 Școala Gimnazială Nr.2 Caracal, Olt 

 

 

            Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece 

în ea se împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. 

Dacă sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin atmosfera 

feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui presupune mai 

degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. 

             Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor 

este şi timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau mai puţin practicant, de a se opri din viteza 

cu care aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale în lume. Refacerea mentală a crucificării lui 

Isus şi apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia iubirii creştine. 

Fără „recitirea” acestei lecţii cu greu vom putea intra în atmosfera Pascală, cu greu vom putea avea 

un Paşte fericit, în adevăratul sens al cuvântului. 

              Pentru noi, părinții, misiunea este destul de dificilă. Trebuie să reuşim să îndeplinim atât 

sarcinile materiale şi spirituale legate de acest eveniment, cât şi pe cele educative. Fiindcă, nu-i aşa, 

dorim ca şi copiii noştri să crească în spiritul iubirii, al renaşterii şi al bunătăţii. 

               Dacă nu reușim să-i introducem în atmosfera de sărbătoare atunci când sunt copii, adultul 

de mâine nu va avea ce să-și amintească. Fiecare clipă a copilăriei este trăită cu o intensitate și cu un 

anumit farmec pe care nu le vom regăsi nicioadată.  

               Adultul din mine tânjește după emoțiile pe care le aveam în copilărie atunci când se apropia 

această sărbătoare. Mama mea a știut întotdeauna cum să creeze în casa noastră o atmosferă de basm 

atât în zilele dinaintea Paștelui , cât și în ziua de Paște. 

                 Îmi aduc aminte cum în Joia Mare ne trezeam și făceam focul cu  boji în curtea casei 

pentru a transmite lumină celor care nu mai erau printre noi.Apoi, mergeam la vecinii de pe uliță și 

împărțeam căni la care mama lega câte o floare din grădinița noastră , neapărat cu ață roșie.Pe tava se 

mai găsea o pitișoară( o chiflă) și alte produse de post.Mă bucuram când primeam o cană sau un 

pahar nou și o perioadă eram nedespărțită de ele când beam apă. 

                Tot în Joia mare vopseam ouăle . Și aici era un întreg  ritual pe care îl urmez și astăzi. 

Pentru a vopsi ouăle , mama punea coji de ceapă într-un tuci și le opărea. După ce spălam ouăle cu 

detergent pentru a lua grăsimea de pe ele, le roșeam, mai bine zis le făceam cărămizii pentru că 

aceasta era culoarea pe care o căpătau prin fierbere în cojile de ceapă. După ce erau fierte, le scoteam 

pe un prosop și că să strălucească și să le înviorăm culoarea , le stergeam cu o  cârpă îmbibată în ulei. 

Cele mai frumoase ouă erau cele învelite în ștrampi pe care lipeam frunze de pătrunjel, lucernă, 

leuștean și orice  plantă care crea un model interesant. În final, ornam coșulețele cu pelin și fire de 

grâu proaspăt și aranjam ouăle. 

               Apoi, după- amiaza mergeam împreună cu mama la biserică, bineînțeles în haine noi . 

Aici mă întâlneam cu prietenii mei pe care nu-i mai văzusem de la ultima vacanță. Cu toții eram 

frumoși și bucuria revederii se citea pe fețele noastre. Mergeam în biserică și respectam obiceiurile 

pe care, chiar dacă le uitam de la un an la altul, bătrânele satului erau la datorie și ne făceau 

observație la cea mai mică abatere. 
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               Urma Vinerea Mare în care pregătirea prăjiturilor se împletea cu curățenia prin casă și prin 

curte. Îndiferent de cât era de obosită, mama mergea în fiecare seară la biserică până în searea de 

Înviere. 

                În ziua de Paște ne umpleam buzunarele de ouă și mergem pe uliță pentru a vedea cine 

câștigă concursul de spart ouă.Vizita rudelor pe care nu le văzusem de un an completa tabloul acestei 

sfinte sărbători. 

                Acum sunt la rândul meu mamă și încerc să le transmit băieților mei bucuria acestei 

sărbători. Atunci când erau mici erau bucuroși să meargă la biserică cu mamaia lor și luau parte la 

diferite activități din casă. Acum că au crescut este foarte greu într-o eră a telefonului și a jocurilor 

pe calculator să mai faci un adolescent să te ajute să faci prăjituri sau să participe la vopsirea 

ouălor.Totuși au înțeles că sărbătorile au un anumit farmec când sunt petrecute la țară alături de 

bunici și de rude și merg împreună cu noi. 

              Câteodată sunt tristă și parcă regret toate aceste schimbări care au venit după 1989. Mi se 

pare că în ciuda lipsurilor materiale, noi am avut o copilărie care și acum ne umple sufletul de 

bucurie, ne hrănește cu clipe pline de emoție. 

                Sper ca și generațiile actuale să fie bogate în amintiri care de-a lungul anilor să fie hrană 

pentru sufletul lor. 
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Sărbătoarea de Paște 

                                                                                                      Jeflea Nicoleta Mariana 

                                                                                                         GPN Poiana Vadului,Alba 

 

     Sărbătoarea Paștelui începe cu Duminica Floriilor, ziua când se serbează întoarcerea lui Hristos în 

Ierusalim. Începând din această zi oamenii își amenajează grădinile, în ziua de duminică dimineața ei 

pleacă la biserici cu crenguțe de salcie-simbol al fertilității, vieții, ca mai apoi să le agațe la streșinile 

caselor precum și în  grajdurile tuturor animalelor. 

   Următoarea zi importantă din ajunul Paștelui este joi. În această zi clopotele bisericii încetează să 

mai bată. În ultima zi de joi a postului se înroșesc ouăle, gospodinele fac pâine, cozonaci, pască pe 

care le coc în cuptorul ars cu lemne și construit din cărămidă. 

   Vinerea este Ziua Răstignirii lui Hristos, cea mai mare zi de post. Se zice că ziua de vineri este o zi 

fără noroc. În această zi nu se practică munci grele de cultivarea pământului. 

   Sâmbăta clopotele bisericii își reiau dangătul. Cel mai important moment e sfințirea apei botezarea 

la biserică. Tot în această zi se pregătesc toate bunătățile specifice acestei sărbători, friptura de miel, 

salata de boeof, sarmale, cu care se vor umple mesele în ziua cea mare. 

   În seara zilei de sâmbătă începând cu ora 24, familiile merg la biserică pentru a asculta slujba 

Învierii și a lua „lumina” care este adusă de la Ierusalim și este împărțită apoi de preot tuturor.  

   După aceia vor ciocni ouă vopsite zicând „Hristos a Înviat” primind răspunsul „Adevărat a Înviat”. 

   Mâncarea tradițională de Paști este ouă vopsite, friptura de miel și pasca. Mielul - este considerat 

simbolul lui Hristos, ouăle-simbolul Divinității care fiind ciocnite de Paști sunt sacrificate.  În Ţara 

Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de feciori. Iar 

dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică mâncăruri 

şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat să fure toaca 

nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII POPULARE  

OGLINDITE ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 

Prof. înv. primar Dinu Georgeta  

Şcoala Gimnazială Nr.7 Galați 

 
Motto: „A păstra  obiceiul din părinţi şi strămoşi şi a nu pierde nimic din ce-ai moştenit, ca să laşi întreaga ta 

avere sufletească nepoţilor, asta o face TRADIŢIA.”   

George Coşbuc, „Opere” 
 

Obiceiurile şi tradiţiile noastre populare reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru 

toţi aceia  ce-şi iubesc rădăcinile şi neamul. Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile 

inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii 

moderne să ne facă să le uităm, fiind alături de literatură un factor cu eficienţă deosebită în 

educaţie având o contribuţie remarcabilă.  

Orice copil se simte atras de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă 

firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl 

simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, în care sunt 

elogiate cinstea, onestitatea, eroismul, patriotismul, respectul, omenia, bunătatea, curajul, modestia, 

înfierându-se lăcomia, minciuna, lenea, laşitatea, necredinţa. 

Prin activităţile extraşcolare, cu cel mai larg caracter interdisciplinar, oferim eficiente şi 

oportune modalităţi de valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare locale şi naţionale. 

Scopul acestor activităţi este de a dezvolta atitudini valorice faţă de cultură, de a  forma elevilor o 

cultură moral–spirituală, prin conservarea şi promovarea folclorului autohton și, totodată, să 

dezvoltăm un comportament motivat, sentimente de bunătate, caritate, toleranţă, respect, demnitate.  

În acest sens, în procesul instructiv-educativ se pune accent în mod special pe educaţia conform 

aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor, pe păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre 

populare, dar şi pe introducerea unor elemente moderne, noi, antrenante şi atractive, care duc la o 

mai bună socializare a elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de comunicare, la stimularea dorinţei 

de a participa la activităţile de grup. Obiceiurile şi tradiţiile noastre populare, manifestate sub toate 

aspectele lor, reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc rădăcinile şi 

neamul.  

Constatăm rolul important în menţinerea acestor obiceiuri şi tradiţii ce-i revine, în primul 

rând şcolii, educatorului, celui care şi-a asumat această răspundere, aceea de a păstra vie în mintea 

copiilor şi a oamenilor tezaurul nostru cel mai de preţ. Prin activităţile extraşcolare, cu cel mai larg 

caracter interdisciplinar, oferim eficiente şi oportune modalităţi de valorificarea tradiţiilor, 

obiceiurilor şi datinilor populare locale şi naţionale. Patrimoniul cultural poate fi fructificat atât de 

elevi, cât și de comunitatea locală prin intermediul activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

Scopul acestor activităţi este de a dezvolta atitudini valorice faţă de cultură, să formăm elevilor o 

cultură moral–spirituală, să conservăm şi promovăm folclorului autohton, să dezvoltăm un 

comportament motivat, sentimente de bunătate, caritate, toleranţă, respect, demnitate. În acest sens, 

în procesul instructiv-educativ se pune accent în mod special pe educaţia conform aspiraţiilor şi 

opţiunilor elevilor, pe păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor noastre populare, dar şi pe 

introducerea unor elemente moderne, noi, antrenante şi atractive, care duc la o mai bună 

socializare a elevilor şi la dezvoltarea abilităţilor de comunicare, la stimularea dorinţei de a 

participa la activităţile de promovare a tradițiilor românești. În religiile creştine, Paştele este 

considerată cea mai mare sărbătoare. 
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Învierea lui Iisus Hristos este adevărul suprem pe care se sprijină ideologia creştină. Obiceiuri şi 

datini au românii aproape la toate sărbătorile religioase, însă sărbătoarea Paştelui este deosebit de 

bogată în tot felul de astfel de practici, fiecare zonă având specificul ei. Astfel, în zona noastră, 

această mare sărbătoare creștină este precedată de un post de 40 de zile, perioada numită Postul 

Paștelui, iar ultima săptămână, numită Săptămâna Patimilor, are menirea de a pregăti credincioșii 

pentru Înviere, imediat după ultima duminică dinaintea Paștelui, cea a Floriilor, în care se 

sărbătorește intrarea lui Iisus în Ierusalim. Paștele este însoțit de o mulțime de obiceiuri și simboluri. 

Unul dintre cele mai semnificative simboluri pascale îl reprezintă ouăle roșii – decorarea ouălor cu 

diferite materiale și modele. Am realizat și noi, la clasă (clasa a II-a C), ouă decorate în tehnica 

Vitraliului.                       

Ouăle simbolizează mormântul purtător de viață al Mântuitorului, care s-a deschis la Învierea sa din 

morți. De aceea, când sparg ouăle, prin ciocnire, creștinii își spun : “Hristos a înviat ! “ și “Adevărat 

a înviat !“ 

Culoarea roșie simbolizează sângele lui Iisus, care a curs pe cruce, colorând ouăle aduse într – un coș 

de Maica 

Domnului, pentru a-i îmbuna pe soldații care îl păzeau pe Hristos. O altă legendă, prin care se 

încearcă o explicație despre culoarea ouălor, amintește despre neîncrederea cu care vestea Învierii lui 

Iisus a fost 

primită de unii. Se spune că o precupeață care vindea ouă în piață ar fi zis : “Voi crede că a înviat 

când ouăle astea se vor înroși “. Și chiar așa s-a și întâmplat… Ciocnitul ouălor se face “cap” la 

“cap” și “dos” la 

“dos”, existând credința că aceia care ciocnesc se vor întâlni pe lumea cealaltă.Cel care sparge oul 

are voie să i-l ia. Dacă  refuză, se spune că va mânca acel ou, pe lumea cealaltă, stricat și uns cu 

păcură. O mai veche tradiție românească, păstrată și acum, cere gospodinelor să vopsească ouăle cu 

culori naturale. Astfel, ele fac ouă galbene și portocalii, fierbându-le cu coji de nucă sau foi de ceapă, 

roșii – cu felii de sfeclă, castanii – cu frunze de nuc, verzui – cu spanac și chiar albastre - cu foi de 

varză roșie . 

De asemenea, gospodinele creștine coc, o singură dată pe an, de Sfintele Paști, pasca. Aceasta este un 

fel de cozonăcel din aluat dospit, umplut cu brânză de vaci, stafide și smântână. Are o formă rotundă, 

deoarece se crede că scutecele pruncului Iisus au fost rotunde. Având pe centru o cruce, pasca este 

împodobită pe margini cu aluat împletit . 

După tradiție, în familiile creștine se mănâncă în zilele de Paști carne de miel. Mielul îl simbolizează 

pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii și a murit pe cruce ca un 

miel nevinovat . 

 Acestea sunt pe scurt “tradițiile și obiceiurile de paște “. Simțită ca o sărbătoare a reînvierii naturii, 

dublată de Învierea Domnului Hristos, sărbătoarea Paștelui a fascinat și a adus bucurie și speranță 

mereu . 

Ataşamentul pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpeie din 

obiceiurile şi tradiţiile locale, mi-au susţinut convingerea de a acorda o atenţie sporită activităţilor de 

familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice, considerând că 

aceasta este o datorie şi o răspundere morală. Închei, printr-o afirmaţie a lui Sabin Bãlaşa „O ţarã 

trãieşte prin spiritualitatea ei. Fãrã aceastã spiritualitate nu este o ţarã, e un teritoriu locuit de un 

popor.” 
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ÎNVIEREA DOMNULUI 

 
prof. înv. primar Rusu Margareta Petruța 

                                     Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej 

 
   Copilul, încă de mic vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror 

semnificaţii simple, pe înţelesul lor este bine să le cunoască. 

                Educaţia începe în familie, apoi în şcoala unde îşi formează deprinderi de conduită,        

învaţă să-şi manifeste sentimentele. Educatia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe 

care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă tot înconjoară, pentru a deveni un bun creştin 

     Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, deoarece în ea 

se împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi cea a Învierii. Dacă 

sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin atmosfera 

feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui presupune mai 

degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi 

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este şi timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau 

mai puţin practicant, de a se opri din viteza cu care aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale 

în lume. Refacerea mentală a crucificării lui Isus şi apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia 

iubirii creştine.Fără „recitirea” acestei lecţii cu greu vom putea intra în atmosfera Pascală, cu greu 

vom putea avea un Paşte fericit, în adevăratul sens al cuvântului.           

          Peisajul magnific al primăverii, vraja sărbătorilor acestui anotimp, aşteptarea Învierii 

Domnului de către cei mici, dar şi de către cei mari le putem transpune în mici creaţii de artă, scrise, 

pictate sau meşteşugite. 

Elevii au nevoie de îndrumarea şi încurajarea noastră, a cadrelor didactice, au nevoie de tradiţii şi 

obiceiuri pentru a putea păstra şi dezvolta cultura românească. 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/educatie/invierea-pe-intelesul-copiilor 

https://scoala5vaslui.ro/invierea-domnului/ 

                              

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/educatie/invierea-pe-intelesul-copiilor
https://scoala5vaslui.ro/invierea-domnului/
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

Prof. Bițan Angela 

Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”, Câmpulung 

 

 Cea mai mare sărbătoare  a creștinilor, Învierea Domnului, este prilejul de a trăi clipe de 

bucurie sfântă, dar și de a sărbători în cadrul comunității. 

 Paștele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, își are etimologia în cuvântul ebraic 

pesah – trecere . Paștele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roșie, din robia 

Egiptului, spre pământul făgăduinței, Canaan. Paștele creștinilor este , în primul rând, sărbătoarea 

Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toți creștinii. Însă această mare sărbătoare nu este 

izolată, ci antrenează un întreg ciclu de sărbători și evenimente, care fac să individualizeze clar, în 

calendarul românilor, momentul pascal. Acesta cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în Postul 

Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile), adică perioadele numite, în termeni bisericești, a 

Triodului și a Penticostarului. 
 Pe planul  culturii populare, începerea Postului Mare este marcată prin distracția care se face 

înainte de post. În vestul țării, dar și în zonele cu populație catolică, aceasta poartă numele de 

farsang/fasanc sau fashing. Este un carnaval al întregului sat, la care tinerii se maschează, iar cei mai 

vârstă asistă. Măștile sunt confecționate ad-hoc, din materiale existente prin gospodărie – haine 

vechi, perdele, obiecte vechi, etc.- fie sunt consacrate prin tradiție, cum e cazul ,,berbecilor” de la 

Slatina-Timiș, din județul Caraș Severin. 

 Cele mai des întâlnite scenarii la farsang, nelipsite din cele mai multe locuri , sunt ,,nunta”, 

,,medicul” și obligatoriu ,,înmormântarea!. Aceasta din urmă mimează ceremonialul unei 

înmormântări tradiționale, numai că mortul este farsangul – o păpușă din paie, îmbrăcată în haine 

vechi. Ea este arsă,  la sfârșitul carnavalului, ca semn al morții iernii și al venirii primăverii. 

Momentul marchează sfârșitul carnavalului, care se desfășoară în ultima zi a săptămânii brânzei. 

Mascații umblă prin sat sau colindă pe la casele oamenilor, jucând mici scenete improvizate sau 

urând ceva gazdei. Dar acestea nu sunt singurele manifestări consemnate în cultura populară 

românească, au existat și alte obiceiuri la prinderea postului, numite ,,refenele”, ,,Cucii” (Dobrogea), 

,,Alimori”,  ,,Hodăite” (în Hunedoara) sau priveghi (în Banat), strigarea peste sat sau alte obiceiuri. 

Acestea erau tot petreceri ale tinerilor din duminica Lăsatului de sec. 
 Această sărbătoare a Sf. Paște este marcată în comunitatea românească și de o primenire a 

caselor și gospodăriilor, de slujbe săvârșite în cadrul bisericilor ortodoxe, dar și de o gamă largă de 

preparate tradiționale românești. De pe masa fiecărui român nu trebuie să lipsească ouăle roșii, 

cozonacul și friptura de miel. Multe dintre obiceiurile pascale sunt legate de ou. Obiceiul colorării 

ouălor s-a transmis creștinilor la popoarele Europei și Asiei. Spre deosebire de alte țări ale Europei, 

unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, 

materiale, simbolica motivelor și perfecțiunea realizării. 

 Simbolistica ouălor de Paști trebuie căutată înainte de Nașterea Domnului, în timpuri 

străvechi. Oul era dat în dar, fiind considerat simbol al echilibrului, al creației, simbol al vieții și al 

reînnoirii naturii; obiceiul  vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu două mii de ani înainte de Hristos. 

Ouăle de Paști, potrivit tradiției, erau adunate din cuibar în miercurea din a patra săptămână a 

Postului Mare, numită și  ,,miercurea Paresimilor”. Deși erau alese acum, vopsitul lor va avea loc în 

Joia Mare, însă niciodată în Vinerea Mare. Încondeierea acestora reprezintă un obicei străvechi în 

tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și a obiceiurilor 

pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. 

 Oamenii cred că ouăle înroșite în această zi nu se strică până la sfârșitul anului, iar cele 

sfințite și apoi îngropate  într-o gospodărie, aceasta este ferită de grindină și  piatră. 
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 Ouăle sunt vopsite în roșu și simbolizează sângele  Mântuitorului, fiind purtător de sănătate, 

frumusețe, vigoare și spor. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria 

primăverii. Cele colorate în negru simbolizează chinul și durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. 

Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul divinității primordiale și se face după reguli precise: persoana 

mai în vârstă ciocnește capul oului de celălalt  capăt al oului partenerului rostind: ,,Hristos a înviat”!, 

la care se răspunde : ,,Adevărat a înviat!” 

 În Bucovina, cojile ouălor de Paști, sunt aruncate în râu, pentru că apa să le poarte la 

,,Blajini” ( ființe imaginare,  al căror loc de viețuire se află șa ,,capătul lumii”, aproape de Apa 

Sâmbetei). În părțile Sibiului, există obiceiul ca de Paști să fie împodobit un pom (arbust) 

asemănător cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că în locul globurilor se agață ouă 

vopsite ( golite de conținutul lor). Pomul poate fi așezat într-o vază frumoasă și farmecul sărbătoririi 

sporește cu o podoabă de acest fel. În Maramureș, zona Lăpușului, dimineața, în prima zi de Paști, 

copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni și la vecini să le anunțe Învierea Domnului. Gazda 

dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La plecare, copiii mulțumesc pentru dar și urează gospodarilor 

,,Sărbători pascale fericite”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, 

pentru ca în acea gospodărie să fie armonie tot restul anului. În dimineața zilei de Paști, copiii se 

spală pe față cu apa proaspătă de la fântână în care s-a pus un ou roșu și fire de iarbă verde. 

 Fie ca românii să-și amintească cu bucurie și plăcere de aceste frumoase tradiții autohtone, să 

le transmită generațiilor viitoare, pentru ca unele din acestea au recunoaștere internă dar și externă, 

fiind apreciate în Europa și în lume, cum este încondeiatul ouălelor. 
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SFINTELE PAȘTI 

Prof. Mișcoi Ioana Larisa 

Grădinița P.P. ,,Curcubeul copiilor” Arad 

Paștele este cea mai mare sărbătoare acreștinilor. Postul Paștelui ține șapte săptămâni și în 

acest timp trebuie să ne abținem de la anumite mâncăruti și să facem fapte bune. După intrarea 

Domnului în Ierusalim, arhiereii și bătrânii poporului iudeu s-au adunat și s-au sfătuit să-l omoare pe 

Iisus, dar nu știau unde să-l caute ca să-l prindă. Atunci l-au găsit pe Iuda, unul dintre Apostolii lui 

Iisus care era un om lacom și rău. Amăgindu-l, i-au plătit treizeci de arginți, iar el luând banii le-a 

vândut pe învățătorului său. 

 Iisus știa ce se va întâmpla, iar joi seara s-a așezat cu toși Apostolii Săi ca să mănânce ultima 

Cină de Paști, numită și Cina cea de Taină. 

 Iisus era trist. Privindu-și Apostolii cu duioșenie, le-a mai spus că: ,,Voi toți vă veți lepăda de 

Mine în noaptea aceasta”, dar ei au răspuns că niciodată nu se va întâmpla acest lucru. 

 Iisus cu ucenicii Săi s-au dus în Grădina Ghetsimani ca să se roage. Iuda apropiindu-se de 

Iisus l-a sărutat, iar cei ce veniseră acolo L-au prins și L-au legat. De frică, Apostolii au fugit din acel 

loc. 

 Pe baza mărturiilor mincinoase, Iisus a fost condamnat la moarte. Pilat a încercat să-L 

elibereze pentru că vedea că este nevinovat, dar se temea de mulțime. I-au împletit o cunună de spini, 

i-au pus-o pe cat și în mâna dreaptă o trestie. Punându-l să-și ducă crucea, au pornit spre dealul 

Golgota ca să-L răstignească alături de doi tâlhari. L-au bătut, batjocorit și schinjuit și i-au dat să bea 

oțet în loc de apă. Pe la ora trei după amiază, Iisus a murit, iar catapeteasma templului s-a sfâșiat în 

două de sus până jos, pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. 

 A doua zi, Iisus a fost dat jos de pe cruce și pus întru-un mormânt săpat în piatră și păzit de 

soldați. 

 A treia zi Iisus înviase și ieșise din mormânt, s-a arătat Apostolilor și astfel vestea Învierii 

Domnului s-a răspândit în Ierusalim și peste tot pământul. 

 Învierea Domnului se sărbătorește an de an la o săptămână de la Florii, numindu-se și Sfintele 

Paști. Oamenii merg la biserică în noaptea de Înviere cu o lumânare în mână pe care o va aprinde din 

lumina pe care preotul o va aduce de la masa Sfântului Altar. 
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 Lumânarea este simbolul Învierii, la sfârșitul slujbei, preotul împarte sfintele paști – pâinea 

sfințită, stropită cu vin și cu aghiasmă. În familiile creștine, de Paști se mănâncă carne de miel și se 

ciocnesc ouă roșii. Mielul simbolizează pe Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar ouăle simbolizează 

mormântul purtător de viață al Domnului nostru Iisus Hristos.Culoarea roșie simbolizează Sângele  

Domnului care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 
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POVESTEA IEPURAȘULUI DE PAȘTE 

-creație proprie- 

Prof. înv. Preșcolar Ogleja Roxana 

Grădinița „Paradisul Copilăriei”, Târgu Mureș 

 

 Primăvara este anotimpul veseliei, al bucuriei, al speranței. Primăvara umple sufletele 

creștinilor de lumina sărbătorii de Paște. Este o sărbătoare frumoasă care pentru fiecare copil 

înseamnă hăinuțe noi, cozonaci și ouă roșii. 

 Însă ouă roșii vor primi doar acei copii, care cunosc povestea iepurașului de Paște. Voi vreți 

să o ascultați? 

 Demult, demult, anotimpurile coborau pe pământ sub forma unor zâne, ca să aibă grijă de 

plante, animale și oameni. Așa a coborât pe pământ și Zâna Primăverii. Îi plăceau copiii, îi plăcea să 

îi bucure, să-i vadă râzând din toată inima. Nu pierdea nicio ocazie să le facă daruri. Ea avea o pasăre 

fermecată care făcea ouă colorate pe care le lăsa în iarbă sau în grâul proaspăt răsărit, în lanurile 

unde se jucau copiii, ca aceștia să le găsească și să se bucure. 

 Primăvara poate să fie capricioasă (pretențioasă, mofturoasă) poți crede chiar că iarna s-a 

întors. 

 O astfel de vreme a surprins-o și pe pasărea fermecată care s-a îmbolnăvit și nu a mai putut să 

facă ouăle colorate pentru copii. 

 Atunci, Zâna Primăvară s-a întristat foarte mult și uitându-se în jur, privirea i-a căzut pe 

timidul iepuraș, și el fiind un bun prieten al copiilor. Zâna l-a însărcinat pe iepuraș să bucure copiii 

de Paște; să aducă el ouă colorate frumos, pe care copiii să le găsească și să le adune în coșulețe. 

 Dar pentru că primăvara poate să fie capricioasă, iepurașul se îngrijește din timp și pune în 

pământ multe semințe de grâu care să răsară, să crească multe firicele de grâu verde în care să pună 

ouăle pentru copiii cei cuminți. 

 Odată ce grâul a înverzit, natura se umple de viață, copacii înfloresc, se aud albinele 

zumzăind și pasărelele cântând. Atunci sosește și iepurașul, iar minunata sărbătoare de Paște aduce 

lumină și căldură în sufletele tuturor. 
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Tradiții de Sfintele Paști        

                                                                           Prof. Ciceu Doina 

                                                                                                  Școala Gimnazială nr.3, Suceava 

 

          Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi 

lăsate deoparte, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a 

creştinătăţii. Este sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin 

sacrificiul lui Iisus Hristos. 

          Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult. Învierea 

Mântuitorului este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi oamenii - credincioşi 

sau necredincioşi. La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă 

pe cei prezenţi: "Veniţi de luaţi Lumină!". După ce lumânările oamenilor sunt aprinse, alaiul avându-

l în frunte pe preot, dascăl şi cântăreţi înconjoară biserica de trei ori, cântând "Hristos a înviat din 

morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le". Apoi, se intră din nou 

în biserică, unde continuă slujba de Înviere, care durează până în jurul orei 04.00 dimineaţa. 

          Credincioşii care au postit în toate cele şapte săptămâni se pot împărtăşi în Noaptea de Înviere. 

După slujbă, este tradiţia ca preotul să sfințească bucatele pe care le aduc credincioşii la biserică - 

ouă  vopsite, cozonac, pască și alte bucate. 

          Una dintre tradiţiile străvechi de Paşte o reprezintă ouăle vopsite. Prezenţa în creştinism a 

ouălor roşii este una simbolică şi reprezintă o altă mărturie clară a vechimii acestui mare praznic. În 

multe dintre mormintele vechi ale creştinilor au fost descoperite şi coji de ouă şi se pare că acest 

aliment nu lipsea de la agapele ce se făceau în acele vremuri. În antichitate, în special la egipteni, oul 

era simbol al lumii şi al eternităţii, din moment ce forma lui pare a fi una perfectă şi fără început.   

Pentru iudei, dar şi pentru păgâni, ouăle erau simboluri ale creaţiei şi ale învierii. Creştinii, încă de la 

început, au legat de ouăle roşii simbolismul învierii neamului omenesc prin Mântuitorul Iisus 

Hristos, dar şi pe cel al creării din nou a lumii, culoarea roşie însemnând sângele Domnului curs pe 

Cruce.  

          "Oul pascal“ reprezintă, pe de altă parte, simbolul văzut al învierii morţilor, a cărei garanţie 

este însăşi Învierea cea din morţi a Domnului. Din tradiţia creştină mai ştim că Maria Magdalena s-ar 

fi înfăţişat împăratului Tiberiu cu un ou roşu şi i-ar fi spus: "Hristos a înviat!“.     Există opinii 

potrivit cărora acest fapt ar fi generat introducerea ouălor roşii în cadrul sărbătorii Paştilor. 

          Un alt obicei de Paşti este acela ca după slujbă credincioşii să meargă la cimitir, unde aprind 

lumânări pe mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de pomană celor 

sărmani.   Duminică, spre prânz, credincioşii sunt aşteptaţi la biserică pentru slujba cunoscută ca "A 

doua Înviere", la care vor fi citite în 12 limbi versetele 19-25 din capitolul XX al Evangheliei după 

Ioan. 

          În slujba Bisericilor Ortodoxe Orientale (necalcedoniene), serbarea Sfintelor Paşti se bucură de 

aceeaşi cinste ca şi în Bisericile Ortodoxe Răsăritene, fiind foarte dezvoltate din punct de vedere 

liturgic. Din această familie de Biserici, în prima grupă sunt Biserica Ortodoxă din India şi Biserica 

Ortodoxă Siriană din Antiohia, care au acelaşi tipic pentru slujba Învierii. În unele din aceste biserici, 

preotul, cu crucea în mână, însoţit de diaconi cu luminări aprinse şi cu cădelniţe, spune: "Fraţilor, vă 

spun o veste nouă: Hristos a Înviat din morţi şi a doborât pe duşmanii Săi la spatele Lui". 
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Credincioşii răspund: "Noi credem că adevărat a Înviat". Acest ritual se rosteşte de trei ori, în timp ce 

sună clopotele. 

          Biserica Ortodoxă Etiopiană, care face parte din acelaşi grup de Biserici necalcedoniene, are 

de asemenea un ritual dezvoltat în ceea ce priveşte sărbătoarea Învierii Domnului. Preotul citeşte 

Evanghelia de la Matei, Marcu şi Luca, după care, cu o cruce în mână, le spune credincioşilor: 

"Hristos a Înviat din morţi", iar aceştia răspund: "Cu marea putere dumnezeiască". 

          În Biserica Ortodoxă Armeană, Sfânta Liturghie începe în jurul orei 20.00, după care are loc 

procesiunea în timpul căreia se cântă "Astăzi a înviat din morţi". La final, toţi oamenii prezenţi, 

începând cu preotul , îşi spun unii altora "Hristos a Înviat!". 

          De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină 

Învierea. Oamenii îşi pun haine noi, de culori deschise şi pregătesc bucate tradiţionale :pască, ouă 

vopsite, cozonac și miel. 

          Paştele a fost sărbătorit încă din epoca apostolică.  

          Paşte vine din ebraicul pesah - trecere. Paştele evreilor marca trecerea poporului ales prin 

Marea Roşie, din robia Egiptului în pâmântul făgaduinţei, Canaan. Paştele creştinilor este, în primul 

rând, sărbatoarea Învierii Domnului.    

          Sărbătoarea Paştelui este considerată sărbătoarea bucuriei date de vestea Învierii 

Mântuitorului. O veste care, până la Înălţarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se regăseşte în 

salutul "Hristos a înviat!", la care se răspunde cu "Adevărat a înviat!".   

          Învierea lui Hristos nu este o simplă revenire la viața pământească, ci începutul altei vieți: 

viața veșnică, în care trupul omenesc nu mai este supus stricăciunii. De aceea, Biserica Ortodoxă 

cântă în ziua de Paști: "Prăznuim astăzi omorârea morții și începutul unei alte vieți, veșnice”. 

          Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Mântuitorul a refăcut chipul divin din om, lepădând în 

mormânt, în dimineața Învierii, trăsătura pătimitoare. Din momentul morții și a învierii Domnului, 

istoria intră în perioada eshatologică, iar Împărăția, aflată deocamdată în transcendent, tinde să 

înglobeze treptat toată creația. În Hristos cel înviat începe transfigurarea lumii, dar această 

transfigurare nu se descoperă decât prin mijlocirea acelora care au atins culmile sfințeniei. 

          Învierea nu-L îndepărtează pe Hristos de oameni. El continuă, chiar șezând de-a dreapta 

Tatălui, lucrarea de prefacere a lumii. 

 

 

https://www.crestinortodox.ro/sfantul-maxim-marturisitorul/
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PAŞTELE - LUMINA ÎNVIERII 

                                                                Prof.Inv.Primar, Banu Emilia Cristina 

Şcoala Gimnazială George Emil Palade+ Buzău 

 Semnificaţie 

Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează 

evenimentul fundamental  al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu 

în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. 

          

Lumina Învierii    

In noaptea de Înviere fiecare tânăr sau bătrân vine la biserica ca să ia parte la Înviere şi să ia 

lumina. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare pe care o va aprinde din lumina adusă de preot 

de pe masa Sfântului Altar. Această lumină se va ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri. 

Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos 

asupra întunericului păcatului. 

            După Înviere, fiecare om se întoarce cu lumina, numită în cele mai multe parţi lumina 

Învierii, aprinsă acasă. După ce păşesc peste prag, se închina, iar apoi sting lumânarea în grinda, 

afumând-o pe aceasta în semnul crucii. După numărul acestor cruci se socoteşte numărul anilor de 

când e casa sau caţi ani s-a trăit in ea. Lumânarea e păstrata cu cea mai mare sfinţenie tot anul pentru 

a o avea la îndemână şi a o putea aprinde la întâmplări primejdioase. În unele zone, cu lumina 

Învierii se afuma vitele. 

Vopsirea ouălor 

Folclorul conserva mai multe legende creştine care explica de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi 

de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica 

Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au 

înroşit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus 

celor de fata: "De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii si împestriţate întru aducere aminte de 

răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi".  

         Culoarea roşie cu care le vopsesc creştinii la Paşti, reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui 

purificatoare, dar si sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

          Ţăranii noştri au obiceiul ca, în dimineaţa din duminica Paştelui, să-şi spele faţa cu apă nouă 

sau apă neînceputa în care pun un ou roşu, având credinţa că astfel vor fi tot anul frumoşi şi sănătoşi 

ca un ou roşu. După consumarea ouălor, cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, 

crezându-se astfel că pământul va da rod bun. 

         În tradiţia populară de la noi, oul roşu de Paşti ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de 

îndepărtare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor. 

          Culorile folosite corespund unei anumite simbolistici:  
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Roşu = simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei si bucuriei de viată.  

Negru = absolutism, statornicie, eternitate.  

Galben = lumina, tinereţe, fericire, recolta, ospitalitate.  

Verde = reînnoirea naturii, prospeţime, rodnicie, speranţa.  

Albastru = cer, sănătate, vitalitate.  

Violet = stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate.  

Pasca  

Gospodinele coc, o singură dată pe an, de Sfintele Paşti, pasca. Aceasta are o formă rotundă, 

pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este 

împodobită pe margini cu aluat împletit. 

Mielul  

Mielul îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit 

pe cruce ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină 

Iepuraşul  

Se presupune ca Iepuraşul de Paşti îşi are originea în credinţele pre-cristiane ale fertilităţii. 

Iepurele, cel mai fertil animal, era văzut ca un simbol al renaşterii întregii naturi în această perioadă a 

primăverii. Prima apariţie a iepuraşului ca simbol al Paştelui a avut loc în Germania, apărând 

menţionat în cârti în jurul anului 1500. Primii iepuraşi comestibili au fost făcuti tot în Germania, la 

începutul secolului 17, din aluat si zahăr. În America, tradiţia iepuraşului de Paşti care aduce cadouri 

ouă vopsite copiilor cuminţi a fost adusă de emigranţii germani. Astfel, iepuraşul de Paşti a fost 

alăturat lui Moş Crăciun în inimile copiilor din lumea întreagă. 
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LA PAŞTI 

                                   de George Topârceanu 

Astăzi în sufragerie 

Dormitau pe-o farfurie, 

Necăjite si mânjite, 

Zece ouă înroşite. 

Un ou alb, abia ouat, 

Cu mirare le-a-ntrebat: 

- Ce vă este, frătioare, 

- Ce vă doare? 

Nu vă ninge, nu vă plouă, 

Staţi gătite-n haină nouă, 

Parcă, Dumnezeu mă ierte, 

N-aţi fi ouă... 

- Suntem fierte! 

Zise-un ou rotund şi fraise 

Lângă pasca cu orez. 

Şi schimbându-şi brusc alura, 

 

Toate-au început cu gura: 

- Pân'la urmă tot nu scap! 

- Ne găteşte de paradă. 

- Ne ciocneşte cap în cap 

Şi ne zvârle coaja-n stradă... 

- Ce ruşine! 

- Ce dezastru! 

- Preferam să fiu omletă! 

- Eu, de m-ar fi dat la cloşcă, 

Aş fi scos un pui albastru... 

- Şi eu unul violet... 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

212 
 

- Eu, mai bine-ar fi să tac: 

Aşa galben sunt, că-mi vine 

Să-mi închipui că pe mine 

M-a ouat un cozonac!... 

 

POVESTE DE PAŞTE 

                                                                     de Passionaria Stoicescu 

Cine crezi c-a observat zorul şi n-a mai urmărit televizorul? Doamna Coţofană, care ştie tot 

ce se petrece-n poiană şi-anunţă cu un cârâit, orice nou venit, orice mişcare, orice schimbare. 

 Văzând-o pe Bunica Iepurica bătând covoarele, când nici nu se urcase soarele, a cârâit mirată: 

 - Vai, sorrro, iar faci trrreabă? N-ai mai sfârrrşit odată? 

 - Auzi cine mă-ntreabă, îi răspunse Bunica Iepurica. Până şi ciorile ştiu că vin Sărbătorile! 

Se-apropie Sfântul Paşte şi pădurea renaşte. Totul trebuie să fie schimbat şi curat, ca trupul 

Mântuitorului reînviat. În loc de cârâit, mai bine te-ai duce la spovedit. Te-aşteptă dohovnicul Urs, să 

mărturiseşti ce-ai furat şi ce-ai ascuns! 

 Abia plecă mânioasă doamna Coţofană, că apărură în poiană Doru Căprioru şi trei iepuraşi 

dolofani, pasămite nepoţeii bunicii cei năzdrăvani, Ureche Fină, care ducea în spate un sac de făină, 

Blăniţă Mătăsoasă, trăgând, cu zahăr şi mirodenii, o plasă şi mezinul Spaimă Nouă, purtând în lăbuţe 

ditamai coşul cu ouă. Între corniţele mititele, Doru Căprioru ţinea o cutie cu fel de fel de vopsele. 

 - Of, ce nepoţei minunaţi! Aţi venit să mă ajutaţi şi l-aţi luat cu voi şi pe Căprior, ca să ne fie 

mai uşor, zise Bunica Iepurica. În casă, curăţenia e aproape gata; ferestrele le-au spălat mama şi tata, 

eu am bătut covoarele, iar voi o să vopsiţi ouşoarele. Împreună o să facem pască şi cozonaci, că nu 

degeaba sunteţi nepoţii mei dragi! 

 - Cum zici tu, Bunicuţo, aşa vom face, dar foamea nu ne dă pace! mormăi Ureche Fină 

lepădând sacul de făină. 

 - Postul Mare-i de vină, Postul Mare-i de vină! Dar şi când se va termina, să vezi ce vom 

mânca... De toate, pe săturate, răspunse Blăniţă Mătăsoasă, uitându-se galeş la zahărul din plasă. 

 - Frunze de untişor şi coajă de arţar! Aşa salată, mai rar! râse Iepurica voioasă. Poftim la 

masă! 
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 Numai că Doru Căprioru şi Spaimă Nouă intraseră-n casă. Nu mai aveau pic de răbdare. 

Voiau să-ncondeieze ouăle de sărbătoare. Pe cele mai multe cu roşu luminos, amintind sângele lui 

Cristos, pe restul, în celelalte culori, ca primăvara cu flori. Din două nuieluşe pe care lipiseră păr din 

codiţe luat, făcură cele mai grozave pensule de pictat. 

 - Toate la timpul lor, se supără Iepurica bătând din picior. Ouăle-ntâi trebuie spălate, apoi 

desenate, şi-abia apoi fierte-n vopsea. Dacă lipim pe ele o frunză sau o floare, vor ieşi o splendoare! 

Înainte de fiert, punem oul cu desenul pe el, într-un ciorăpel... Aşa se imprimă orice model! 

 Mâncară până la urmă şi cei doi nerăbdători. Apoi Bunica Iepurica făcu repejor focul la 

cuptor. Pe o buturugă rotată, în ditamai covată puseră făină, zahăr, lapte, ouă şi-o cană de rouă. 

Frământară ei ce frământară, cât ziua de primăvară, şi pe rând, şi toţi deodată, dar coca era piatră. 

 Cu pălăria pe ceafă, tocmai trecea doamna Scroafă. Când văzu Mistreaţa Creaţă cum se 

chinuiau cu aluatul, cum băteau cu lăbuţele de-a lungul şi de-a latul fără vreun spor, le sări-n ajutor. 

Şi când mi ţi se opinti în covată, se-nmuie coca de frică, pe dată. Trosc! Pleosc! Buf! de trei ori... Se 

făcu moale ca un fuior, numai bună de băgat la cuptor. 

 Pentru pască îi ajută mătuşa Broască şi vecinii ei, patru Brotăcei. Săreau de pe-o cracă şi 

băteau cu lăbuţele brânza de vacă. Risipeau peste ea gălbenuşul ouălor, aur curat, şi amestecau apoi 

cu stafide şi zahăr vanilat. 

 Harnici, iepuraşii încondeiară toate ouăle până spre seară. Pictară pe ele frunze şi floricele, 

gâze şi îngeraşi, ba chiar şi mutrişoare vesele de iepuraşi. Erau obosiţi, dar fericiţi. Cu puţin înainte 

 

 

 de miezul nopţii, sub lună plină, se duseră să ia Lumină. Bunica Iepurica le făcuse lumânărele din 

surcele mici, în capăt cu-un Licurici. 

 În sfârşit veniră acasă. Se aşezară la masă cu bucurie şi grabă, toţi cei ce ajutaseră la treabă. 

Bunica Iepurica şi cei trei nepoţi, mătuşa Broască, patru Brotăcei, mămica Iepuroaică, tăticul Iepuroi, 

Mistreaţa, Căpriorul şi doamna Coţofană, care urmărise tot ce se-ntâmplase-n poiană. 

 Fiecare lua câte un ou din cel încondeiat şi-l ciocnea zicând:  

"Cristos a înviat", "Adevarat a înviat"! Iar la masă, vezi bine, m-au chemat şi pe mine, la sărbătoarea 

Sfântului Paşte, părtaş. 
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 Altfel, cum aş fi scris povestea asta cu iepuraşi?..... 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 

 

                               Prof.înv. primar Drăgan Julieta  

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărași 

 

 Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost 

moştenit de evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că 

evenimentele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi 

Învierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor 

creştine este cu totul altul decăt al Paştilor evreieşti. Evreii serbau ieşirea din robia egipteană şi 

trecerea ca pe uscat prin Marea Roşie, între cele două Paşte nefiind altă legătură decât una de nume 

şi de coicidenşă cronologică. 

Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de peste an, 

întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 

întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 

Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu 

sărbătorile de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea 

de Rusalii. În legătură cu originea cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi 

diferite interpretări. Prima se referă la sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua 

denumire provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea 

legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

 Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, 

în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se 

degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot 

să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna 

Luminată”). 

 Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele 

Florilor sau Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea 

Floriilor păstreză remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de 

Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile 

de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, 

coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub 

streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg 

diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti 

(zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, 

dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele 

celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se rătăcească pe cale). 

În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare 

şi motive ornamentale.  Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau 

încondeierii, închistririi (împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime 

considerabilă. Oul apare ca simbol care ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este 

socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând 

rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe 

pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. 

 Virtuţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 
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momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu 

atribute miraculoase nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de 

începutul anului nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, 

înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplinii.  

 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, 

Adevărat a înviat!”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 
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SĂRBĂTOAREA PAŞTILOR 

Prof. Bilea Loredana 

Grădiniţa P.P. “ Furnicuţa “ Arad 

 

 

 “ Cel mai mare dar al Sărbătorilor Pascale este speranţa. Speranţa care ne face să avem 

încredere în Dumnezeu, în triumful său, în bunătatea şi dragostea Lui, pe care nici una din greşelile 

noastre nu o poate zgruncina.” - Basil Hume 

Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost 

moştenit de evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că 

evenimentele istorice care sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi 

Învierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor 

creştine este cu totul altul decât al Paştilor evreieşti. 

Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de 

peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 

întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 

În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 

Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, 

Adevărat a înviat!”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 Sărbătoarea Paștelui în România este un motiv de bucurie și aduce mereu în sufletele 
oamenilor credincioși speranță și liniște. 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

218 
 

OBICEIURI ALE ROMÂNILOR DE PAȘTE 

 

Prof.înv.primar Ignea Anca 

Școala Gimnazială Nr.2, Piatra-Neamț 

 

 Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu 

în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștilor 

marchează începutul anului ecleziastic creștin. Există unele culte creștine care nu sărbătoresc Paștele. 

Data celebrării Paștelor are la bază două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și 

mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului. Astfel, Paștele se serbează în duminica imediat 

următoare primei luni pline după echinocțiul de primăvară. 

 Paștele creștine au o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima 

duminică de Paște) și sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, 

într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. Sărbătoarea 

Paștelui este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importantă din an, pentru care fiecare familie 

se pregătește cu mult timp înainte prin postul ținut cu atâta evlavie. 

 Tradițiile din Săptămâna Paștelui sunt: 

 În Joia Mare, numită și Joia Patimilor, se duc la biserică mâncare și băutură, pentru a se 

sfinți și apoi pentru a se da de pomană pentru sufletul morților. Tot atunci se vopsesc ouăle, deaorece 

se spune că daca se înroșesc în Joia Mare, acestea se vor păstra fără a se strica tot anul, iar dacă se 

doarme în această zi, tradiția spune că respectiva persoană va fi leneșă tot anul. 

 În Vinerea Patimilor, sau Vinerea Mare, o tradiție care nu s-a pierdut, se duc flori la biserică 

pentru Hristos și se trece pe sub masă de 3 ori. Acest fapt semnifică poticnirile pe care le-a avut 

Mântuitorul atunci când și-a cărat în spate propria cruce pentru răstignire. Tot în Vinerea Mare se 

ține "post negru", adica nu se mananca nimic. 

 În Sâmbăta Mare, spre Duminica Învierii, toată lumea merge la biserică pentru a asista la 

Învierea Domnului, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morților din familie, dar și acasă. 

Astfel va fi lumină în viață și în suflet, iar tradiționalele Sfinte Paști - anafura sfințită și florile sfințite 

(adică cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică) vor fi puse acasă, la icoane. 

 În Duminica Învierii, obiceiul este ca oamenii să poarte haine noi, semnificație a primenirii 

trupului și a sufletului, iar dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint și se 

spală cu această apă pentru a fi rumenit în obraji ca oul, pentru a fi tari ca banul și pentru a avea 

belșug. Tot acum vine și iepurașul, mult așteptat de copii, simbol al fertilității. În această săptămână, 

Săptămâna Mare, tradiția este ca toate gospodinele să facă curățenie generală în casă, în curte și 

grădini, simbol al renașterii. Deși această sărbătoare reprezintă pentru toți românii învierea Domnului 

Iisus Hristos, ea se sărbătorește oarecum diferit în regiunile României. Astfel... 

 În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniță și spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spală pe fața în zorii zilei de Paște, ca să fie frumoase tot anul și așa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, așa să alerge și feciorii la ele. 

Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a-și arăta consimțământul la sentimentele lor, trebuie să le ofere un ou roșu. 

 În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebește prin complexitatea simbolurilor, a 

credinței în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 

credincioșii ies în curtea bisericii, se așeaza în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 

așteptarea preotului care să sfințească și să binecuvinteze bucatele din coșul pascal. În fața fiecărui 

gospodar este pregătit un astfel de coș, după orânduiala strămoșilor. În coșul acoperit cu un șervet 

țesut cu model specific zonei sunt așezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: semințe 

de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce 

belșug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină (pentru ca rodul grâului să fie bogat), 
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ceapă și usturoi (cu rol de protecție împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se așează pască, 

șuncă, brânză, ouăle 

roșii, dar și ouăle încondeiate, bani, flori, pește afumat, sfeclă roșie cu hrean și prăjituri. După 

sfințirea acestui coș pascal, ritualul de Paște se continuă în familie. La Călărași, la slujba de Înviere, 

credincioșii aduc în coșul pascal, pentru binecuvântare, ouă roșii, cozonoc și cocoși albi. Cocoșii sunt 

crescuți anume pentru împlinirea acestei tradiții. Ei vestesc miezul nopții: datina din străbuni spune 

că, atunci când cocoșii cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocoș cântă 

primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va fi belșug. După slujbă, cocoșii sunt dăruiți 

oamenilor săraci.  

 O foarte frumoasă datină se păstrează în Maramureș, zona Lăpușului. Dimineața, în prima 

zi de Paște, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni și la vecini să-i anunțe Învierea 

Domnului. Gazda dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La plecare, copiii mulțumesc pentru dar și 

urează gospodarilor "Sărbători fericite!". La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi 

de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului. 

 În Banat, la micul dejun din prima zi de Paște, se practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primește o linguriță de paști (vin cu pâine sfințite). În meniul acestei mese festive se 

include ciolanul de porc fiert, ouă albe și mâncăruri tradiționale, după acestea se continuă masa cu 

friptura de miel. 

 Tot în Banat, dar și în Muntenia, există obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă 

lumânarea aprinsă în noaptea de Înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva 

momente, atunci când are loc un eveniment fericit. Cine urmează datina, se spune că are noroc în 

viața personală și este bine văzut de cei din jur. 

 În Țara Moților, în noaptea de Paște se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir și este 

păzită de feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, și a fost furată, sunt pedepsiți ca a doua zi să dea un 

ospăț, adică mâncăruri și băuturi din care se înfruptă atât "hoții", cât și "păgubașii". Dacă aceia care 

au încercat să fure toaca nu au reușit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospățul. 

 În regiunea Sibiului, există obiceiul ca de Paște să fie împodobit un pom de dimensiuni 

reduse, un arbust, asemănător cu cel de Crăciun. Doar că, de data aceasta, în locul globurilor se agață 

ouă vopsite, golite de conținut. Pomul poate fi așezat într-o vază și păstrat ca și podoabă a casei. 

 În Țara Bârsei, în jurul Brașovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – 

obiceiul Junii Brașovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de călușari sau de 

colindători, cu vataf și casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui 

Solomon, la picnic, unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută și îndrăgită dintre ele este 

aruncarea buzduganului 

 În Moldova, în dimineața următoare după noaptea Învierii se pune un ou roșu și unul alb într-

un bol cu apă ce trebuie să conțină monezi, copii trebuie să-și clătească fața cu apa și să-și atingă 

obrajii cu ouălele pentru a avea un an plin de bogății. 

 În nordul Sucevei se pregătesc diferite dulciuri speciale cum ar fi „Babele" simbolul vieții 

cumpătate. Prăjitura este făcută din nucă, rahat și stafide, asemenea cozonacului, doar că această 

compoziție se toarnă în forme speciale. „Babele" - sunt duse la slujba de Înviere, alături de bucatele 

tradiționale din coșul pascal. 

 Pe Valea Crișului Alb, la Almaș, toată suflarea comunei se adună în curtea bisericii. 

Femeile și fetele din localitate se gătesc în straie de sărbătoare, și vin în curtea bisericii unde vopsesc 

și “împistrițesc” (încondeiază) ouă. Cel mai răspândit obicei creștin de Paște este vopsirea de ouă 

roșii, a căror prezență este obligatorie pe masa de Paște, deși în prezent se vopsesc ouă și de alte 

culori (verzi, albastre, galbene etc.). În folclorul românesc există mai multe legende creștine care 

explică de ce se înroșesc ouă de Paște și de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. 

Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu 

ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus. 
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Tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor pascale 

                                                       Prof.înv.preșc.Corlan Bianca-Cristiana 

                                                           Grădinița cu P.P.„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu    

 

   

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.    

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 

iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 

tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele 

dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este 

permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce 

acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Obiceiuri de Paşte în regiunile României         

Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune:       

În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de 

feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică 

mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi „păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat 

să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.   Probabil cel mai 

de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit 

acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai multe, pe 

care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă un 

bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.    

În Ţara Bârsei, în jurul Brasovului, se face o petrecere care adună întreaga comunitate – obiceiul 

Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau de colindători, cu 

vătaf şi casier, strâng ouă de la tinerele fete, după care se merge către Pietrele lui Solomon, la picnic, 

unde vor avea loc întreceri. Cea mai cunoscută şi îndrăgită dintre ele este aruncarea buzduganului.În 

zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a credinţei în 

puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, credincioşii 

ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în aşteptarea 

preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui gospodar 
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este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet ţesut cu 

model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe de mac 

(ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), zahăr 

(folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), ceapă şi usturoi 

(cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, brânză, 

ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. După 

sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie.   

Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 

Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 

Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 

gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.     

La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal, pentru binecuvântare, ouă roşii, 

cozonoc şi cocoşi albi. Cocoşii sunt crescuţi anume pentru împlinirea acestei tradiţii. Ei vestesc 

miezul nopţii: datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai 

norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, în anul respectiv, în casa lui va 

fi belşug. După slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci 

 Tradiții de Paște în unele zone din România      

 În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 

fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 

include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 

friptură de miel.           

 În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. 

Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.  

 În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb 

într-un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 

obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 

oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

 Credințe și Superstiții de Paște        

 - La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 

un rol purificator.           

 - În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 

ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 

vei vrea să lucrezi câmpul. 

- Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 

supărări. 
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- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că vei 

avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, 

unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în 

toate. 

- În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele 

peste an. 

- Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime oamenii 

aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în acea 

noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 

- La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului pe 

parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

- De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă.  

- Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 

- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 

acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor ajungând 

direct în rai. 

- Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată viaţa 
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TRADIŢII SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE PAŞTI ÎN BOGDA 

 Seleşan Adina Sorina 

 Şcoala Primară Charlottenburg, Timiş 

          

 

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos.  

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

Postul Paştelui era respectat cu rigurozitate, chiar cu exigenţă, de locuitorii localităţii Bogda, 

până în prima jumătate a secolului XX. Era ţinut de întreaga familie, de la copii la bătrâni şi nu era 

văzut doar ca o restricţie alimentară de la mâncărurile “de dulce” (carne, peşte, brânză, ouă, grăsimi 

animale, lapte sau băuturi alcoolice). 

Postul era perceput de ţăranul bănăţean mai degrabă ca un exerciţiu spiritual, ca o izbăvire de 

duşmănie, ca o iertare a acelora care le-au greşit. Gestul împăcării era obligatoriu în post. 

În prima sâmbătă din Postul Paştelui, calendarul ortodox fixează sărbătoarea Sântoaderului, 

perceput de imaginarul popular drept o perioadă de timp periculoasă. “Această perioadă e bântuită de 

caii lui Sântoader. Tradiţia săptămânii de dinaintea Sântoaderului e plină de tabuuri şi de interdicţii, 

ce trebuiau respectate cu sfinţenie, în special de femei. Ele nu aveau voie să lucreze cu firele, adică 

să coasă, să urzească pânză în război, riscând să fie pedepsite exemplar de caii lui Sântoader. 

În localitatea Bogda cea mai importantă zi este considerată a fi Joia mare. Astfel că în 

credinţa bănăţenilor în această zi un personaj mitologic feminin, numit Joimăriţa, umbla prin sate şi 

le pedepsea pe fetele care nu îşi terminau de tors lâna, iar pe cele mai leneşe le lua la ea acasă şi le 

mânca.  

În prezent în Joia Mare se aprind focurile în cimitire pentru că se crede că în perioada Paştelui 

se deschide cerul şi sufletele morţilor se întorc în sat. Deopotrivă, pregătirea bucatelor tradiţionale se 

face după terminarea curăţeniei mari.  

În Sâmbăta Mare, prima zi după Prohodul de vineri seara (Liturghia prin care se aminteşte de 

moartea lui Hristos), se sacrifică mielul, din care gospodinele pregătesc mâncăruri tradiţionale 

delicoase: drob, friptură de miel şi altele. 

La Bogda există şi acum obiceiul ca la Slujba de Înviere şi în zilele de Paşti fiecare să se 

înnoiască cu ceva de îmbrăcat. Există obiceiul ca femeile să poarte măcar o cămasă nouă, ţesută de 

ele, iar bărbaţii o pălărie nouă. 

În Sâmbăta Mare, după Săptămâna patimilor şi Prohodul morţii lui Hristos din Vinerea Mare, 

are loc Slujba Învierii - un ritual specific, care s-a păstrat până în zilele noastre, atât la sat, cât şi la 

oraş. La ora 23:45, în biserică se închid luminile, iar preotul, cu o lumânare aprinsă de la candela 

crucii, spune de trei ori „Veniţi de primiţi lumina”. Credincioşii iau lumină şi îl urmează pe preot în 
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faţa bisericii, unde este aşezată o masă, pe care se găsesc biblia, o cruce şi două sfeşnice cu 

lumânările aprinse. 

Slujba începe cu citirea evangheliei (Matei 1: 1-16), care prezintă linia genealogică a lui Iisus. 

Preotul continuă slujba cu o binecuvântare, apoi cu stihurile Paştilor, după care se intră în biserică şi 

se continuă cu Slujba Utreniei şi Liturghia. Toată slujba exprimă bucuria datorată învierii lui Isus. 

În dimineaţa învierii, după ce se termină Liturghia (care, în lumea satului, ţine, de obicei, 

toată noaptea), în curtea Bisericii, feciorii fac întrecere de ciocnit ouă. Cine sparge cele mai multe 

ouă câştigă şi le ia acasă pe cele sparte. 

În sat, după slujbă, membrii familiei se întorc acasă, iau masa împreună, gustând mai întâi din 

alimentele sfinţite, iar după masă se ciocnesc ouăle. Se zice că aceia care au ciocnit ouă de Paşti se 

vor vedea şi pe lumea cealaltă. Cojile ouălor nu se aruncă, ci se păstrează pentru a fi folosite vara, în 

încercarea de a îndupleca furtunile mari (se aruncă flori şi coji din aceste ouă contra furtunii, ca să 

înceteze). 

La micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare 

mesean primeşte o linguriţă de paşti, adică vin şi pâine sfinţite.  

Pe masa de Paşti, pe lângă mâncărurile din miel, se găsesc ciorba de burtă (făcută din stomac 

de viţel), ciolanul sau şunca de porc, dar şi ouăle roşii şi albe (cele albe se fierb în apa în care s-a 

pregătit carnea de porc şi nu se mai vopsesc). 

Trei lucruri se pregătesc cu sfinţenie: pasca, ouăle şi cozonacul (aceste obiceiuri se mai ţin 

doar la sate, în timp ce la oraş doar unii bătrâni mai respectă tradiţia). Acese trei feluri de mancare se 

duc la biserică pentru a fi sfinţite. 

Pasca este simbolul lespezii mormântului lui Isus, lespede care s-a ridicat cu ajutor divin la 

Învierea lui Hristos. Pasca este o prăjitură cu brânză de vacă. Totuşi, nu este un produs tradiţional 

bănăţean, având origini moldoveneşti. De aceea, de multe ori, pasca este înlocuită cu tortul. 

Cea de-a doua şi cea de-a treia zi de Paşte sunt rezervate jocului popular. Tinerii şi bătrânii se 

adună în centrul satului în faţa bisericii şi spre seară începe hora mare a satului.  

De altfel, nu există sărbătoare în sat la care costumul popular sã nu fie purtat.  

Întrucât portul tradiţional are mare preţuire, hora satului este deschisă de către cei îmbrăcaţi 

în costume populare.  

Cine urmează datina, se spune ca va avea noroc în viața personală și este bine văzut de cei din 

jur. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 

sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în 

ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

225 
 

Bibliografie: 

 Ghinoiu I., Sărbători şi obiceiuei româneşti, Editura Elion, Bucureşti,2003; 

 Gorovei A., Credinţe şi superstiţii ale poporului român ,Editura Grai şi suflet - Cultura 

Naţională, Bucureşti ,2003; 

 Marian S. Fl., Sărbătorile la români, vol. 1, Editura Grai şi suflet- Cultura Naţională., 

Bucureşti, 2001; 

 Nicolau I., Credinţe şi superstiţii româneşti, Editura Humanitas, Bucureşti,2000. 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

226 
 

Sărbătoarea Învierii – bucurie pentru  toți 

 

Tăucean Alina 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă ” Curtici 

 

   Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare creștină , deoarece Mântuitorul a săvârșit 

cea mai mare și cea mai importantă minune a Sa , Învierea Sa din morți . Dumnezeu ne-a creat din 

iubire și a trimis pe Unicul Său Fiu pe pământ să ne călăuzească spre calea cea dreaptă , calea plăcută 

lui Dumnezeu. Toată activitatea Mântuitorului  pe acest pământ a constat în ai ajuta pe oameni , a 

săvârșit numeroase minuni pentru ai sprijini pe oameni din iubire și pentru a întări credința în ei. 

Mântuitorul și-a lăsat propriul destinul în mâna Tatălui Său , în Grădina Ghetsimani , astfel prin 

propria moarte a împăcat Cerul cu Pământul .  
  Biserica Ortodoxă în Săptămâna Patimilor , de duminică de la Florii până-n Sâmbăta Mare , aduce 

cu ajutorul slujbelor imaginea vie a ultimelor momente din viața  Mântuitorului , în văzul tuturor .  

  Lunea în prima zi din Săptămâna Patimilor Biserica amintește de Iosif care  a fost vândut de frații 

săi pentru 30 de arginți , dar și despre smochinul blestemat de Iisus pentru că nu a dat roade . Marți 

se face pomenirea celor 10 fecioare , această pildă a fost spusă de Mântuitorul Iisus Hristos cu scopul 

de a ne învăța să ducem o viață echilibrată între suflet și trup . Să culegem ”comori ”  pentru suflet, 

pentru a dobândi viața veșnică în Împărăția Tatălui . Miercuri se face pomenirea femeii păcătoase 

care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului , aceasta se săvârșește pentru a ne 

arăta că omul se poate îndrepta . Tot în această zi Iuda L-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți . În 

Joia Mare sunt amintite patru evenimente importante din viața Mântuitorului , spălarea pe picioare a 

ucenicilor Săi  , Cina cea de Taină – unde a întemeiat Sfânta Taină a Împărtășaniei , Rugăciunea din 

Grădina Ghetsimani și trădarea lui Iuda printr-un sărut . În Vinerea Mare sunt prezentate patimile , 

răstignirea și moartea Mîntuitorului . În Sâmbăta Mare Iisus a fost înmormântat iar Duminica a înviat 

, aducând bucurie și lumină în casele credincioșilor . 

„Sfintele Paști sunt demonstrația pe care ne-o face Dumnezeu pentru a ne arată că viața este esențială 

, spirituală și nesfârșită.” – Charles M. Crowe 
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SEMNIFICAŢIA  

SĂPTĂMÂNII PATIMILOR 

Prof. Moș Nersilia Isabela 

Grădinița P.P. ,,Curcubeul copiilor” Arad 

 

 Perioada cea mai încărcată de semnificaţii teologice din cursul anului bisericesc, marcată de lucrarea 

mântuitoare săvârşită de către Iisus Hristos, este aşa-numita Săptămână a Patimilor, care urmează postului de 

patruzeci de zile. 

 Fiecare din cele şase zile, la care ne referim, are o însemnătate deosebită în şirul desfăşurării 

evenimentelor. Primele trei zile din această săptămână ne pregătesc pentru Sfintele Patimi. Ni se pune înainte 

toată viaţa şi învăţătura Domnului Hristos, pentru a înţelege mai bine lucrarea de răscumparare şi negrăita 

dragoste pentru noi, dragoste care culminează în Sfintele Patimi. 

 În Sfânta Luni se face pomenire despre Iosif patriarhul, din Vechiul Testament, vândut de fraţii săi, 

ca prototip al lui Iisus Hristos, vândut şi răstignit de conaţionalii săi, dar şi de smochinul neroditor.  

 Sfânta Marţi face pomenirea celor zece fecioare. Dacă istoria vieţii lui Iosif ne îndeamnă să trăim în 

,,curăţie”, iar pilda smochinului neroditor ne sugerează acumularea rodului duhovnicesc, pilda celor zece 

fecioare ne ţine trează datoria vegherii necontenite pentru a întâmpina pe ,,Mirele” Hristos prin fapte bune. 

 Sfânta şi Marea Miercuri aduce aminte de trădarea lui Iuda şi de femeia căreia i s-au iertat toate 

păcatele. Este o zi în care se aminteşte de trădare, fiecare îşi aminteşte dacă a trădat vreodată, fiecare îşi 

aminteşte de faptele pe care le-a făcut şi trebuie să se pocăiască.  

 În Sfânta şi Marea Joi, pericopele evanghelice ne relatează episodul Cinei celei de Taină, când 

Hristos a instituit Sfanta Taină a Împărtăşaniei. În această zi, în  biserici se săvârşeşte slujba numită „Denia 

celor douăsprezece Evanghelii”. 

 Sfânta şi Marea Vineri este ziua răstignirii Mântuitorului, ziua în care prin patimile şi prin moartea 

Sa, Hristos arată deplina ascultare şi smerenie faţă de Tatăl, dar mai presus de toate, în această Vineri, se arată 

marea iubire a lui Dumnezeu pentru oameni. Cel fără de patimă S-a arătat pătimitor şi prin moartea Sa a 

izvorât oamenilor nemurire. În această zi îndoliată se săvârşeşte slujba Prohodului Domnului. 

 Sâmbăta Mare este ziua pogorârii lui Hristos la iad, de unde va avea să-i scoată pe Adam şi pe toţi 

ceilalţi drepţi care au murit cu nădejdea venirii Izbăvitorului. Chiar şi în acest moment, în care aparent 

moartea a biruit, Hristos Îşi arată puterea Sa prin faptul că este „în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un 

Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, El, Cel necuprins”. 

 Se cuvine ca, în această perioadă, pregătirea noastră pentru Marele Praznic al Învierii Domnului să se 

răsfrângă cu preponderenţă spre suflet şi nu spre trup, să ne luptăm şi să nu lăsăm grijile materiale să ne fure 

din 

http://www.crestinortodox.ro/saptamana-patimilor/88588-pilda-celor-zece-fecioare-din-martea-saptamanii-patimilor
http://www.crestinortodox.ro/saptamana-patimilor/88588-pilda-celor-zece-fecioare-din-martea-saptamanii-patimilor
http://www.crestinortodox.ro/paste/saptamana-patimilor/sfanta-marea-joi-aceasta-o-faceti-intru-pomenirea-mea-71121.html
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ÎNVIEREA DOMNULUI 

Profesor În Învățământul Primar – Dan Elena  

Școala Gimnazială Comuna Olanu 

 Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii pentru că prin jertfa de pe 

cruce noi am fost izbăviţi din robia păcatului  dându-ni-se posibilitatea de a ajunge în Împărăţia 

cerurilor. Prin învierea din morţi şi înălţarea la cer, Domnul nostru Iisus Hristos şi-a desăvârşit 

lucrarea Sa mântuitoare de Împărat, Domn şi Stăpân atotputernic in cer şi pe pământ. Învăţătura 

despre învierea Domnului şi înălţarea Lui la cer, o regăsim în articolul al cincelea şi al şeaselea din 

Simbolul Credinţei-,,Crez,,-,,Şi (Iisus Hristos) a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S-a suit la ceruri 

şi şade de-a dreapta Tatălui,,. 

Din Sfânta Scriptură a Noului Testament aflăm că Domnul Iisus Hristos, înainte de a pătimi, 

a prezis de mai multe ori ca va fi răstignit şi va învia a treia zi. Având această teamă iudeii au pus la 

mormântul Lui soldaţi care să stea de pază. Însă minunea s-a întâmplat. A treia zi după îngropare 

îngerul a răsturnat piatra, mormântul a fost aflat gol şi vestea învierii s-a răspândit ca fulgerul, deşi 

iudeii au plătit pe soldaţi să mintă, adică să spună că Iisus Hristos Domnul nu a înviat, ci a fost furat 

de Apostoli. 

 Şi la vremea aceea erau mulţi necredincioşi care au spus multe minciuni despre Învierea 

Domnului. Unii au spus ca trupul Mîntuitorului Iisus Hristos nu a înviat, ci a fost furat. Dar nu a 

putut fi crezută, pentru că mormântul a fost păzit de soltaţi. Pe de altă parte, giulgiul şi mahrama care 

au învăluit trupul Domnului, erau ramase lângă mormânt, arătând limpede că nu putea fi vorba de 

furt. Cine fură nu are nici grijă nici vreme să desfăşoare trupul şi să împăture mahrama. Giulgiurile şi 

mahrama (Ioan 20,5-8), ca şi Apostolii, sunt mărturii ale învierii. 

Se mai spune ca Iisus a avut o moarte aparentă, dar şi părerea aceasta este contrazisă de  

faptul că Iisus a fost împuns cu suliţa în coastă, pe cruce şi a ieşit sânge şi apă, dovadă că murise. 

Apoi a fost învelit îi giulgiu, după obiceiul îngropării de atunci şi a fost aşezat în mormânt punându-

se o piatră, pe care Iisus nu o mai putea ridica. Toate acestea dovedesc că Mântuitorul era mort, când 

a fost îngropat, sau dacă nu ar fi fost încă mort, trebuia să moară înăbuşit sub greutatea pietrei, legat 

în înfăşurături şi scăldat în cele ,,ca la o sută de litre,,  de ulei, aduse de Nicodim ( Ioan 19, 39-40). 

Domnul Iisus Hristos a înviat şi s-a înălţat la cer cu acelaşi trup cu care a fost răstignit şi 

îngropat. Trup care după înviere, putea să se facă văzut şi nevăzut, putea să intre prin uşile închise, să 

se lase pipăit şi iar să dispară. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 

 
Prof.înv.preșcolar Fazekas Beáta Orsolya 

Școala Gimnazială nr.1 Viișoara ,Bihor 

 

Cuvântul Paşti este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah = trecere. El a fost moştenit de 

evrei de la egipteni. Termenul de Paşti a trecut în vocabularul creştin pentru că evenimentele istorice care 

sunt comemorate în sărbătoarea noastră, adică patimile, moartea şi Învierea Domnului au coincis cu Paştile 

evreilor din anul 33. Însă obiceiul sau motivul Paştilor creştine este cu totul altul decăt al Paştilor evreieşti. 

Evreii serbau ieşirea din robia egipteană şi trecerea ca pe uscat prin Marea Roşie, între cele două Paşte 

nefiind altă legătură decât una de nume şi de coicidenşă cronologică. 

Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de peste an, 

întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade întotdeauna la 

începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. Ciclul Sărbătorilor de Paşti 

începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu sărbătorile de Paşti începe perioada de 

bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea de Rusalii. În legătură cu originea cuvântului 

german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi diferite interpretări. Prima se referă la sărbătoarea 

primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua denumire provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, 

Ostra. O altă interpretare ar fi aceea legată de cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, în care 

sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se degradează 

treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot să intre sub cele mai 

bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna Luminată”). 

Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele Florilor sau 

Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea Floriilor păstreză 

remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei aminteşte de Floralia (Florilia), festivitate 

închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde 

ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse 

de la biserică se păstrează la icoane ori sub streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători 

de grindină. Tinerele fete culeg diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de 

feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape exclusiv 

la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti (zugrăvirea caselor şi a 

staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, dar şi cu evidente aderenţe la 

străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele celor adormiţi să nu sufere de frig sau să 

nu se rătăcească pe cale). 

În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor etnografice nu 

reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare şi motive 

ornamentale.  Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau încondeierii, închistririi 

(împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul apare ca simbol care 

ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi posesorul unor virtuţi speciale, 

iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică 

prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers.  
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 Vituţiilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 

momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui purificatoare, 

dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină încă spiritualitatea 

satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu atribute miraculoase nu este 

câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de începutul anului nou agrar, 

perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, înfăptuite cu anumit scop, au cele mai 

mari şanse de a se îndeplinii.  

                              
 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De aceea, 

când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun: „Hristos a înviatat!, Adevărat a 

înviat!”.Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea 

lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, simbolizează şi 

reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În tradiţia 

populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, protejează animalele 

din gospodărie şi te apără de rele. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE 

Prof. Înv.preșcolar Andronache Alessandra 

Școala Gimnazială Nr.27/ Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Timișoara 

  

 

                         

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle.    

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 

somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 

către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 

iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 

toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 

tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele 

dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este 

permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce 

acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

  Tradiții de Paște în unele zone din România     

  În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. 

Apoi, fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive 

se include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 

friptură de miel.           

 În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 

cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. 

Flăcăii trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, 

pentru a îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu.  

  

                        În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul 

alb într-un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi 

atingă obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului 

cere ca oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum 
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Paștele – Sărbătoarea Învierii și a miracolului 

Popa Elena Crina 

Grădinița Cu P.P.Nr. 13 Focșani, Vrancea 

 

Paștele este cea mai importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează evenimentul 

fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după 

răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștelui marchează începutul anului ecleziastic. 

Această sărbătoare durează trei zile și începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din anul 

325, în duminica de după prima Lună plină după echinocțiul de primăvară. 

Farmecul deosebit al Sărbătorii Paștelui este dat atât de semnificația spirituală („...învierea 

Mea va fi totodată o înviere pentru toți cei care Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan de 

Jakob Lorber) cât și de tradiții (oul pictat, masa cu mâncăruri tradiționale, slujba de sâmbătă seara 

cu primirea luminii). Paștele este un moment de pace sufletească, de interiorizare, de împăcare, de 

bucurie. 

Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul la gură și uimind 

totuși de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de 

Înviere a Paștelui ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare 

care i-a umplut mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este 

mereu alături de noi. 

Acest foc imaterial de culoare albăstruie și care poate fi atins fără să ardă este așteptat cu 

toate luminile stinse. El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt aprinzând 

candela așezată special acolo. Apoi Patriarhul ortodox aprinde cele două mănunchiuri de câte 33 de 

lumânări pe care le are pregătite și începe să împartă Lumina Sfântă miilor de pelerini care așteaptă 

plini de emoție. Focul cel viu însă acționează și de unul singur, strălucind ca un fulger și aprinzând 

din zbor candelele de la intrarea în biserică, precum și lumânările unora dintre pelerini. 

Acest eveniment se petrece în fiecare an în fața a mii de martori vizuali. Nu poate fi negat de 

nimeni. De aceea efectul său este foarte puternic, contribuind la întărirea credinței în Dumnezeu. 

Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care își au 

originea în tradițiile străvechi (considerate azi de mulți a fi păgâne) și de credințe și superstiții 

legate de ciclul anotimpurilor și treburilor gospodărești. 

În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se 

trece pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în 

această zi, numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va 

ploua în această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un 

alt obicei spune că cel care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan 

Botezatorul boteza în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului. 

În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite 

în noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea 

Domnului, pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre 

cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul 

de 40 de zile și clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei 
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botezătoare la biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă 

„nouă” va avea noroc toată viața. 

 

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 

sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu 

această apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată.  

În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din 

lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al 

victoriei vieții asupra morții, a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să 

păstreze restul de lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă. 

O credință răspândită este aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, 

porțile raiului rămân deschise. Astfel încât sufletele celor decedați în timpul Săptămânii Luminate 

ajung cu siguranță în rai. 

Ouăle roșii simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De 

aceea atunci când se sparg ouăle prin ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! 

Adevărat, a înviat!” Aceste formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până 

la Înălțarea Domnului. Există credința că cei care ciocnesc ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă. 

Culoarea roșie a ouălor simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone se obișnuiește să se picteze 

ouăle. În funcție de zona în care se fac ele se numesc ouă încondeiate, închistrate, muncite, picate 

(cu ceară) etc. 

Circulă și numeroase legende despre ouăle roșii. În unele, Maica Domnului, hăituită, fie face 

ouă roșii pe care le aruncă în spate pentru a-i deruta pe urmăritori, fie transformă pietrele pe care le 

aruncau aceștia în ouă roșii. Altă legendă povestește că, la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria pune 

un coș cu ouă sub cruce ca să-i îmbuneze pe soldați, iar acestea sunt înroșite de sângele 

Mântuitorului. Se mai spune că atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au 

transformat în ouă roșii. O altă legendă povestește că vestea Învierii lui Iisus a fost primită cu 

neîncredere de unii: o precupeață care vindea ouă în piață a zis că ea va crede doar atunci când 

ouăle se vor înroși, iar ouăle s-au înroșit pe loc. 

Ouăle simbolizează și reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite 

primăvara, ca simbol al renașterii, încă din era pre-creștină. În Egiptul antic, oul era simbolul 

legământului vieții și reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiția populară 

românească, ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacități 

protectoare. 

Pasca este o prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat 

împletit pe margini, umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la 

țară fac semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune 

că, în timp ce predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-

a pus în traistă la plecare, fără știrea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va 

fi Paștele, iar el le-a răspuns că atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat și au găsit pâinea. De 

atunci e obiceiul să se coacă pască de Paști. 
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Alte obiceiuri: 

* Primii creștini numeau prima săptămâna după Paști, „Săptămâna Albă”, deoarece cei care 

se botezau atunci purtau veșminte albe, simbol al reînnoirii. 

* Austriecii împodobesc ouăle cu frunze sau flori, apoi le introduc în vopsea legate într-un 

ciorap, modelul păstrându-se alb. Românii folosesc și ei frunze de pătrunjel sau leuștean pentru 

decorarea ouălor. 

* În a doua zi de Paști, fetele din Ardeal sunt stropite cu parfum. 

* Polonezii încondeiază și ei asemenea românilor ouăle, obiceiul fiind denumit „pisanski” 

(de la verbul pisac, a scrie). 

* Bulgarii ciocnesc, în noaptea de Înviere, un ou de zidul bisericii. 

* În Italia preotul binecuvântează toate ouăle de Paști așezate la loc de cinste în mijlocul 

mesei de duminică. 

* Germanii adună toți pomii de Crăciun pe care îi aprind apoi în „Focul de Paști”, simbol al 

trecerii iernii și venirii primăverii. 

* În Spania, „Semana Santa” (Săptămâna Mare) este sărbătorita prin procesiuni de care 

alegorice, care amintesc de festivalurile de dinainte de creștinism. 

* A doua zi de Paști galezii urcă pe munte pentru a întâmpina primele raze ale Soarelui care 

vestesc Învierea. 

* În Mexic, în „Semana Santa” (Săptămâna Mare) sunt organizate spectacole având ca 

subiect patimile lui Iisus Hristos, actorii purtând veșminte ca acum 2000 de ani. 
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PARTEA RITMICĂ PAȘTE CLASA I ÎN PEDAGOGIA CURATIVĂ 

Profesor educație specială Maria Ioana Bucur 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Rudolf Steiner Hunedoara 

 

 

Idea de bază a programei pentru Pedagogia curativă, este aceea că un copil cu cerințe 

speciale are nevoie să învețe aceleași materii, la fel ca un copil normal. Materiile de studiu sunt 

împărțite în clase diferite în funcție de ceea ce are nevoie copilul pentru a-și sprijini dezvoltarea la 

vârste diferite. În procesul de predare-învățare, un accent deosebit este pus pe faptul că predarea 

teoriei trebuie să fie elastică (mobilă, adaptabilă), bogată, plină de viață și fantezie, în același timp 

să existe o cooperare activă între profesor și grupul de clasă. 

Fundamentul pentru activitatea din școală, este o clasa care funcționează ca o unitate. 

Învățarea cooperării cu colegii de clasă necesită multe exerciții. Astfel, sunt practicate multe jocuri 

de grup, iar astfel caracterul și forma cooperării devine încetul cu încetul, familiară.  

Ziua de școală începe cu materia principală, ora de bază, cu o durată de 90 minute, 

incluzând aici partea ritmică, care are o durată de 20 minute și este momentul de ”trezire” și 

adunare a grupului de elevi. După ce ajung în clasă elevii sunt salutați printr-o strângere de mână 

(pentru a le simți starea la prima oră a zilei), apoi sunt ghidați în centrul sălii de clasă (băncile de 

obicei sunt așezate în cerc sau semicerc) aici se cântă un cântec la flaut și apoi se spune poezia de 

”Salut” și rugăciunea ”Tatăl nostru”. Activitatea în cerc se continuă cu ritmuri corporale pe versuri, 

poezioare și cântece specifice anotimpului și epocii la care ne aflăm, la final ne îndreptam spre 

bănci, ținându-ne de mâini, pe un cântecel scurt.  

După ce au ajuns în bănci descoperim la panoul cu data: culoarea zilei, poezia zilei, ziua din 

săptămână, data, luna, anul și anotimpul în care suntem, transformându-ne pe toți pe rând cu 

coroana zilei (luni-mov, marți-roșu, miercuri-galben, joi-portocaliu, vineri-verde) în prinți și 

prințese, apoi urmează lecția propriu zisă, iar în ultimele 5-10 min din ora de bază chemăm povestea 

zilei. 

Această activitatea artistică se leagă de tema lecțiilor și exercițiul de scriere în caiet 

(alcătuirea manualului, noi lucrăm fără manuale). Materiile principale sunt predate în epoci de la 

trei până la patru săptămâni, în funcție de subiect(desenul formelor, citire scriere comunicare, 

abilități de comunicare și limbaj, matematică, educație senzorială, abilități socioemoționale, religie). 

Lecția de la materia principală este urmată de o pauză, după care predarea continuă cu alte materii 

programate pentru a forma un model ritmic, acestea sunt formate din activități artistice și practice. 

Ritmul este activitatea de bază a ființei umane și în viața omului. Un copil se va adapta repede la 

viața de școală cu ajutorul unui ritm de predare mobil și potrivit. 

Bibliografie 

Sylvia-koti -Waldorf lower school curriculum and craft training adjusted for the child in need of 

special care, 1980 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

238 
 

In cerc partea ritmică clasa I Paște 

 

Flaut – HRISTOS A ÎNVIAT 

 

Salut: 

Când soarele răsare 

Şi risipeşte ceaţa 

Ne prindem de mâini 

Şi spunem „Bună dimineaţa”! 

Cântat:  

Bună dimineaţa, cer frumos! 

Bună dimineaţa, soare luminos! 

Bună dimineaţa, micule vânt, 

Ce alergi pe pământ! 

Bună dimineaţa, copaci înmuguriți! 

Bună dimineaţa, păsări mari şi mici! 

Bună dimineaţa, pietre tari! 

Bună dimineaţa, animale mici şi mari! 

 

Tatăl nostru 

 

Ritm  

Snike Szach și Nike Szach  

Merg la plimbare 

Drumul ușurel îl ţin pe cărare. 

Și în lung și în lat,  

Dau de un uriaş 

Îi bagă pe amândoi în sac 

Și acolo, și acolo se rostogolesc 

Până ce, până ce sacul găuresc 

Și pe acolo și pe acolo afară privesc 

Până ce repede-o zbughesc. 

 

Ritm cântat-litere euritmice: 

Vine, vine primăvara ( “I” ) 

Se așterne-n toată țara ( “A” jos) 

 

Floricele pe câmpii ( “O”) 

Hai sa le – adunăm, copii ! ( “U”) 

 

Crește, crește iarba verde ( “E” de jos în sus ) 

Ciocârlia-n nori se pierde ( zborul ciocârliei din “E” ) 

Mieii zburdă pe câmpii ( “M” ) 
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Haideți să-i vedem copii! ( privim în depărtare ) 

 

Frământare limba -Rața și Broasca 

Oac-oac-oac, oac-oac-oac 

Broasca vrea să zică lac, 

Dar în loc de lac, lac, lac 

Broasca zice oac-oac-oac! 

Mac, mac, mac, mac, mac, mac 

Rața vrea să zică lac, 

Dar în loc de lac, lac, lac 

Rața zice mac, mac, mac! 

Ele-ar vrea sa zică lac, 

Caci în lac le e pe plac! 

 

Cântec – Melcul 

Melcul (mergând în spirala): 

Melc, melc, codobelc 

Scoate coarne boureşti                                                  

Şi te du la baltă  

Şi bea apă caldă  

Şi te du la Dunăre 

Şi bea apă tulbure 

Şi te suie pe buştean 

Şi mănâncă leuştean.    

                                                                                                                                                                                                     

Ritm  

Ieși Soare din închisoare 

Că-ți dau două căprioare 

Cu cercei de ghiocei 

Și papuci din coji de tei 

Cu mărgele de surcele 

Și la gât cu viorele... 

 

Cântec – Paște va-nflori 

Frigul pleacă 

Paște va-nflori curând 

Clopotul va suna 

Osana. 

 

 

Ritm – Floricica 

Într-o poieniță 

Doarme-o floricica 
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Soarele–o zărește 

Și o încălzește 

Floarea se trezește: 

A venit dintr – un tufiș 

Melcișorul pe furiș 

Pe tulpina s-a urcat 

Încet, încet s-a legănat 

Apoi melcul a plecat… 

A venit un gândăcel 

Negru, roșu, mititel, 

Pe tulpina s-a urcat 

Încet-încet s-a legănat 

Apoi gândăcelul a plecat… 

A venit un fluturaș 

S-a așezat drăgălaș 

Încet-încet s-a legănat 

Apoi spre soare a zburat… 

Iar când seara s-a lăsat 

Floarea noastră s-a culcat ! 

 

Cântec - Păsărelele 

Colo sus, pe rămurele 

Cântă mândre păsărele 

Cântă nu se lenevesc 

Primăvara o vestesc. 

 

Colo sus, pe rămurele 

Cântă două păsărele 

Fiecare-n glasul său 

Laudă pe Dumnezeu 

 

E sărbătoare la Florii de Petru Dugulescu 

……. 

Azi cu toţi să prăznuim 

Pre Dumnezeu să-L mărim. 

Hristos vine-ncetinel 

Spre patimă ca un miel. 

  

Azi intră-n Ierusalim, 

Călare pe mânz asin, 

De popor e aşteptat, 

Ca un mare împărat. 
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La poartă e-ntâmpinat, 

Toţi Osana i-au cântat, 

Osana dintru înălţime 

Că Hristos împărat vine. 

 

Cântec –Floriile De Vasile Alecsandri 

Iată zile-ncălzitoare 

După aspre vijelii ! 

Vin Floriile cu soare 

Și soarele cu Florii. 

  

Primăvara-ncântătoare 

Scoate iarba din câmpii, 

Vin Floriile cu soare 

Și soarele cu Florii. 

  

Lumea-i toată-n sărbătoare, 

Ceru-i plin de ciocârlii. 

Vin Floriile cu soare 

Și soarele cu Florii.  

  

Copiliță, nu vrei oare, 

Nu vrei cu mine să vii, 

Când Floriile-s cu soare 

Și soarele cu Florii ? 

  

Să culegem la răcoare 

Viorele albăstrii ? 

Hai ! Floriile cu soare 

Și soarele cu Florii.  

  

Lumea-i toată-n sărbătoare, 

Ceru-i plin de ciocârlii. 

Vin Floriile cu soare 

Și soarele cu Florii.  

 

La Paști – de George Coșbuc  

Prin pomi e ciripit și cânt,  

Văzduhu-i plin de-un roșu soare  

Și sălciile-n albă floare.  

E pace-n cer și pe pământ.  

Răsuflul cald al primăverii  

Adus-a zilele-nvierii.  
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Și cât e de frumos în sat!  

Creștinii vin tăcuți în vale  

Și doi de se-ntâlnesc în cale  

Își zic: Hristos a înviat!  

Și rade-atâta sărbătoare  

Din chipul lor cel ars de soare.  

 

Pe deal se suie-ncetișor  

Neveste tinere și fete,  

Bătrâni cu iarnă vieții-n plete;  

Și-ncet, în urmă tuturor,  

Vezi șovăind câte-o bătrână  

Cu micul ei nepot de mâna. 

 

Spre bănci 

Hristos a înviat din morți, 

Cu moartea pe moarte călcând 

Și celor din morminte, 

Viață dăruindu-le. 
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Inteligența emoțională la copii 

Prof.Crișan Daniela-Elena 

Școala Gimnazială Ibănești,jud.Mureș 

 

  Inteligența emoțională desemnează o capacitate de control și autocontrol al stresului și 

emoțiilor negative,o meta-abilitate,care determină și influențează modul și eficiența cu care ne putem 

folosi celelalte capacități și abilități pe care le posedăm,inclusiv inteligența educațională. 

 Educația este un proces extrem de complex și de profund.Educația bazată pe inteligența 

emoțională pornește de la faptul că totalitatea acțiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai 

sănătos în școală și în relațiile cu elevii.Acțiunile noastre trebuie să pună accent pe importanța 

sentimentelor și să ne ajute să ne ținem sub control emoțiile,în loc să acționăm impulsiv sau să ne 

lăsăm copleșiți de sentimente. 

 Capacitatea de a recunoaște și de a face față emoțiilor duce la performanțe mai mari la 

școală,în muncă și în relațiile interumane.Experiența a demonstrat însa că a fi deosebit de inteligent 

nu înseamna neapărat și a fi un bun leader, manager și, încet,încet, a prins contur conceptul 

'inteligența emoțională', care îl implica pe cel de inteligență, dar îl și depășește prin complexitate. 

E deschisă deja calea unei psihologii care acordă un interes egal și inteligenței sentimentelor. 

Inteligența emoțională (EQ) presupune în primul rând conștientizare de sine, autodisciplina și 

empatie. Deși copilaria este extrem de importantă în punerea unor baze solide pentru 

dezvoltarea inteligenței emoționale, ea poate fi imbunătățită și cultivată inclusiv la vârsta adultă. 

   Sentimentele și emoțiile noastre constituie o valoroasă sursă de informatii,  ne ajută să luăm 

hotărâri și decizii.  Dacă suntem mai iscusiți în arta comunicării verbale, ne facem ințeleși mai ușor 

de ceilalți, îi facem să se simta importanți, ințelesi și să aiba încredere in noi. Sentimentele de 

empatie, compasiune, cooperare și iertare au potențialul de a ne uni ca specie, sentimentele ne unesc, 

iar convingerile ne despart. 

În procesul de învățare revărsarea este o premisă obligatorie pentru a atinge măiestria întro 

meserie,profesie sau artă.De aceea elevii trbuie ajutați să participle la lecții,nu numai cu mintea,ci și 

cu inima.Un rol foarte important în formarea copiilor îl au poveștile,povestirile,miturile,basmele și 

poeziile.Felul cum sunt povestite sau lecturate,analiza lor,duce la formarea unor sentimente.Copiii își 

aleg modele,învață să învingă obstacole.Povestirea unor fapte reale din trecut,sau actuale au un rol 

important în educarea inteligenței emoționale. 

     Să ne străduim ca prin munca de educație pe care le-o oferim elevilor și copiilor 

nostril,aceștia să ajungă oameni mature,fericiți,normali,realizați și împăcați cu ei înșiși și cu ceilalți. 
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Sărbătorile pascale şi însemnătatea Învierii Domnului pentru creştinii ortodocşi 

Prof. Cristina-Andreea Gheorghiţă, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 

Prof. Sebastian Gheorghiţă, Liceul Teoretic „C. Brediceanu” Lugoj 

 

 

Sărbătorile pascale pentru credincioşii ortodocşi încep duminică şi se desfăşoară pe durata a 

trei zile. Ceremonii pascale au loc la Ierusalim şi peste tot în lume unde trăiesc comunităţi creştine. 

Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi lăsate 

deoparte, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii. Este 

sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin jertfa lui Iisus Hristos.  

De fiecare dată când mărturisim credința noastră, mărturisim patimile, moartea și Învierea 

Domnului nostru Iisus Hristos, „S-a răstignit pentru noi, în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și 

S-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi”.( Simbolul credinței, articolul 5). Prin suferință 

și moarte, Hristos a mântuit neamul omenesc, iar prin înviere a dăruit oamenilor viață veșnică, 

aceasta este esența credinței creștine: Jertfa lui Hristos adusă pentru mântuirea oamenilor și credința 

oamenilor în nemurire, care este biruința vieții împotriva morții. „Aștept învierea morților și viața 

veacului ce va să vie. Amin.”( Simbolul de credință, articolul 12). 

Învierea Domnului mai este numită și Paști și este cea mai veche sărbătoare creștină fiind 

sărbătorită înca din primul secol, din epoca apostolică. Cuvântul Paște vine din cuvântul evreiesc 

Pesah care înseamnă trecere. Paștele evreiesc marca trecerea poporului evreiesc, condus de prorocul 

Moise, prin Marea Roșie, din robia Egiptului în pământul făgăduinței Canaan. 

Paștele creștinilor nu are izvorul în Paștele evreilor, nu pentru eliberarea națională sau socială 

S-a jertfit Fiul lui Dumnezeu, Iisus S-a răstignit pentru eliberarea oamenilor din robia păcatelor, în 

aeastă jertfă a lui Iisus Hristos găsim temeiul pentru cea mai mare sărbătoare a creștinilor din lumea 

întreagă, Sfintele Paști. 

  Învierea Domnului, așa s-a petrecut: La miezul nopții pe când străjerii păzeau mormântul, 

pământul s-a cutremurat și un înger s-a pogorât și a răsturnat piatra de pe mormânt. Ostașii văzând 

aceasta, s-au înspăimântat și au fugit; numai după aceea s-a petrecut venirea femeilor la mormânt, 

sâmbătă după miezul nopții, aproape de revărsatul zorilor. Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui 

Dumnezeu, care, după cum grăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria 

Magdalena. 

Dar spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru Fiul 

său, de aceea zic Evangheliștii că Domnul S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Ea a văzut și pe 

îngerul, ce sta pe piatră, și plecându-se, a văzut și pe cei dinăuntrul mormântului, care au vestit 

învierea Domnului și au grăit: „A înviat, nu este aici, iată locul unde L-au pus pe Dânsul”. 

„Bucurați-vă”, a fost primul cuvânt pe care l-a adresat Iisus Hristos, Mariei Magdalena, 

Femeilor Mironosițe și Sfinților Apostoli, după ce a înviat din morți, de aceea, Învierea este bucuria 

sufletului care nu e nici trecătoare, nici ne-deplină. E bucuria prin excelenţă, pentru că e bucuria 

eternă şi deplină. De aceea, în noaptea Învierii nimeni nu ar trebui să fie trist. Nimeni nu ar trebui să 

plângă. Căci toate motivele de întristare apar acum fără însemnătate față de biruirea morții. 

Învăţătura centrală şi pivotul de susţinere a religiei creştine este, fără îndoială, Învierea 

Domnului. De aceea, Apostolul Pavel spune: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci 
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propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I Cor. 15, 14). Fără Înviere n-ar fi fost 

nici altar, nici preoţi, nici credinţă, iar botezul nu ar fi avut nici o semnificaţie. 

Învierea Domnului ne dăruieşte, pe de o parte, o victorie asupra păcatului, pe de altă parte, o 

biruință asupra morții însăși. Mai mult, această mare taină ne aduce la o stare harică de trăire cu 

Dumnezeu care este fără de păcat şi fără de moarte. Cu Hristos, noi păşim în veşnicie! 

Slujba de Înviere și Tradițiile de Paşti 

Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult. Învierea 

Mântuitorului este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi oamenii - credincioşi 

sau necredincioşi. La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă 

pe cei prezenţi: „Veniţi de luaţi Lumină!”. În multe locuri, Lumina este împărţită credincioşilor 

împreună cu bucăţele de pâine stropite cu vin, denumite Paşte. După ce lumânările oamenilor sunt 

aprinse, alaiul avându-l în frunte pe preot, dascăl şi cântăreţi înconjoară biserica de trei ori, cântând 

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. 

Apoi, se intră din nou în biserică, unde continuă slujba de Înviere iar apoi Sfânta Liturghie,care 

durează până în jurul orei 03.00 dimineaţa. 

 Credincioşii care au postit în toate cele şapte săptămâni se pot împărtăşi în Noaptea de 

Înviere. După slujbă, este tradiţia ca preotul să dezlege bucatele pe care le aduc credincioşii la 

biserică - ouă vopsite, cozonac, pască sau friptură - şi să le sfinţească, astfel că prima masă „de 

dulce” se ia în biserică.  Una dintre tradiţiile străvechi de Paşte o reprezintă ouăle vopsite. Prezenţa 

în creştinism a ouălor roşii este una simbolică şi reprezintă o altă mărturie clară a vechimii acestui 

mare praznic. În multe dintre mormintele vechi ale creştinilor au fost descoperite şi coji de ouă şi se 

pare că acest aliment nu lipsea de la agapele ce se făceau în acele vremuri. În antichitate, în special la 

egipteni, oul era simbol al lumii şi al eternităţii, din moment ce forma lui pare a fi una perfectă şi fără 

început. 

Pentru iudei, dar şi pentru păgâni, ouăle erau simboluri ale creaţiei şi ale învierii. Creştinii, 

încă de la început, au legat de ouăle roşii simbolismul învierii neamului omenesc prin Mântuitorul 

Iisus Hristos, dar şi pe cel al creării din nou a lumii, culoarea roşie însemnând sângele Domnului curs 

pe Cruce. „Oul pascal” reprezintă, pe de altă parte, simbolul văzut al învierii morţilor, a cărei 

garanţie este însăşi Învierea cea din morţi a Domnului. Din tradiţia creştină mai ştim că Maria 

Magdalena s-ar fi înfăţişat împăratului Tiberiu cu un ou roşu şi i-ar fi spus: „Hristos a înviat!”. Există 

opinii potrivit cărora acest fapt ar fi generat introducerea ouălor roşii în cadrul sărbătorii Paştilor.    

Un alt obicei de Paşti este acela ca după slujbă credincioşii să meargă la cimitir, unde aprind 

lumânări pe mormintele celor dragi. Tot acolo, se aduc bucate care sunt date de pomană celor 

sărmani.  

De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină 

Învierea. Oamenii îşi pun haine noi, de culori deschise şi pregătesc bucate tradiţionale - pască, ouă 

vopsite, cozonac şi miel. 

Bucuria Învierii Domnului pe care trebuie să o simtă toți credincioșii, este exprimată foarte 

profund de Sfântul Ioan Gură de Aur (sec.IV) în cuvântul său la Învierea Domnului: „De este cineva 

credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos și luminat. Bogații și săracii 

împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi”. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 

prof. inv. Primar Beca  Mariana 

Școala Gimnazială nr. 30 ”Ghe. Țițeica”, Constanța 

 

         Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui 

Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a 

Paștilor marchează începutul anului ecleziastic creștin. Există unele culte creștine care nu sărbătoresc 

Paștile. 

      Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu 

sărbătorile de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea 

de Rusalii. Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica 

Tomei, în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul 

îmbătrâneşte, se degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus 

Hristos toate şi tot să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial 

(„Săptămâna Luminată”). 

 Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii. Duminica Vlăstarilor, Staulele 

Florilor sau Staurile Floriilor. Deşii astăzi prezintă o puternică componentă creştină, sărbătoarea 

Floriilor păstreză remiscenţele din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei, aminteşte de 

Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, „Mama primăverii”. Există credinţă că ramurile 

de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate – în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, 

coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub 

streşinile caselor şi se aprind când trebuie alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg 

diferite flori şi rămurele de măr înflorit pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori. 

 Zilele din „Săptămâna Patimilor” prilejuiesc variate interdicţii, unele fiind raportate aproape 

exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se săvârşesc numeorase treburi gospodăreşti 

(zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi livezi) în scopuri profilactice şi purificatoare, 

dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele 

celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se rătăcească pe cale). 

        În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent majoritatea zonelor 

etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă procedee arhaice de realizare 

şi motive ornamentale.  Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau 

încondeierii, închistririi (împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime 

considerabilă. Oul apare ca dduce care ilustrează renaşterea dduce a naturii, revigorarea. El este 

socotit a fi posesorul unor virtuţi dduce, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând 

rodnicia şi prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin el însuşi – este sursa primordială a vieţii pe 

pământ, a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. 

 Vituţilor enumerate, cu care era investit oul, li se adaugă încă una : aspectul oului, indicând 

imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au amplificat în 

momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea lui 

purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu 

atribute miraculoase nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Envierea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinerea_Mare
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începutul anului nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, 

înfăptuite cu anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplinii.  

 Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se salută, creştinii îşi spun : „Hristos a înviatat !, 

Adevărat a înviat !”.  Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 

pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întălnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, 

simbolizează şi reîntinerirea, primăvara.  

 În Egiptul antic, oul era simbolul vieţii şi reprezenta, totodată, sicriul ori camera mortuară. În 

tradiţia populară de la noi, ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri miraculoase : vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie şi te apără de rele. 

Alte obiceiuri de Paști 

1.   Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paști trebuie să mănânce toți membrii 

familiei, pentru a fi întotdeauna împreună; 

2. Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenușuri în prima zi de Paști, pregătește-te de nuntă. O 

vorbă veche din bătrâni spune că ai să te însori foarte curând; 

3. În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care 

au fost puse flori, bani și un ou roșu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roșu, bogați 

și sănătoși. Potrivit aceluiași obicei, cel care se spală ultimul din acest vas ia banii; 

4. Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeiate „cap cu cap” în prima zi de Paști. Abia din a doua zi 

ei le ciocnesc și „dos cu dos”. 

5. În unele sate moldovenești se spune că cel al cărui ou nu se sparge de Paști își va găsi 

sfârșitul înaintea celuilalt. Pe de altă parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul; 

6. O altă tradiție de pe malurile Prutului cere ca oul de Paști să fie mâncat, iar cojile să fie 

aruncate neapărat pe drum; 

7. În Bucovina, fetele tinere merg la biserică în noaptea de Înviere și spală limba clopotului cu 

apă neîncepută. Apoi, în zori, fetele se spală pe față cu această apă fiindcă astfel le-ar face 

mai atrăgătoare pentru flăcăii din sat; 

8. În mai multe zone din Moldova oamenii pun dimineața un ou roșu și unul alb într-un vas cu 

apă. Apoi se spală cu apa acea se dau pe obraji cu cele două ouă, lăsând apoi câte o monedă 

în acel vas. Cei care fac astfel vor avea obrajii rumeni și pielea albă precum cele două ouă, tot 

anul; 

9. La întoarcerea acasă, cel care dduce Lumina Sfântă de la slujba de Înviere trebuie să facă o 

cruce din fum pe grinda ușii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele; 
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SFANTA SARBĂTOARE PASCALA 

 
INVĂȚĂTOR-EDUCATOR,  SIRBU MIHAELA DANA 

C.S.E.I ,,CONSTANTIN PUFAN,, DROBETA TURNU SEVERIN 

 
 

Învierea lui Iisus Hristos (Învierea Domnului) este un fundament doctrinar și ritual pentru 

credința creștină - ortodoxă, catolică și protestantă. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem 

astăzi.  

Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea 

ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. 

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind singura minune 

care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi. 

Este sărbătorită în prima duminică de după prima Lună plină de după echinocțiul de 

primăvară și diferă de la un cult la altul datorită calendarului adoptat de o Biserică sau alta 

(calendarul gregorian sau calendarul iulian) 

Conform lui Juan Garcés, curator la British Library, care a studiat Codex Sinaiticus, anumite 

paragrafe din învierea lui Iisus nu erau incluse în manuscrisele originale ale Bibliei. Garcés se referă 

la consensul științific în studiul Bibliei (textologia), afirmând că textele Bibliei s-au modificat de 

multe ori de când au fost scrise. 

             Anume, în Codex Sinaiticus lipsesc versetele Marcu 16:9-20, prin urmare Evanghelia după 

Marcu nu conține decât relatarea unui tânăr conform căruia Iisus ar fi înviat, dar nu-I descrie nici 

învierea, nici pe Hristos înviat. Numai versiunea neconformă cu originalul (inautentică) 

a Evangheliei după Marcu Îl descrie pe Hristos înviat, această descriere fiind rodul fanteziei 

copiștilor.Prin urmare, versetele Marcu 16:9-20 sunt versete apocrife. 

Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus 

Hristos.  

Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după 

spusele creştinilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paştelui.  

Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în această zi „Hristos a înviat din morţi cu moartea 

spre moarte călcând şi celor din morminte viață dăruindu-le”, iar pe cei vii răscumpărându-i de sub 

jugul păcatului şi împăcându-l cu Dumnezeu. 

Ouă roşii – patimile lui Isus Hristos. Oul, purtător de viață, devine un simbol al regenerării, 

al purificării și al veşniciei. 

Răstignirea și Învierea – reînvierea naturii primăvara cu reluarea ciclurilor vieții. 

Roșu – simbol al sângelui, soarelui, focului, al dragostei și bucuriei de viață. 

Galbenul – lumină, tinerețe, fericire, ospitalitate, recoltă. 

Pasca coaptă o singură dată pe an, de Sfintele Paşti are o formă rotundă, pentru că se crede ca 

scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este împodobită pe margini cu 

aluat împletit. 
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Iată câteva secvenţe din „frumuseţile pascale” lucrate manual de copiii noştri. 
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”SĂ NE BUCURĂM , CĂCI CRISTOS A ÎNVIAT!” 

 

Prof. ROZALIA BORTOȘ 

 Grădinița cu P.P. ”POIENIȚA”, CLUJ-NAPOCA 

 

“Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.” În 

ziua botezului lui Isus, când Cerul s-a deschis, glasul Tatălui a răsunat: “Acesta este Fiul meu iubit în 

care îmi găsesc toată bucuria” (Mt 3,17). Botezul lui Isus a fost “Paştele lui Dumnezeu” – trecerea 

Tatălui din veşnicie în timp prin Cristos. Dumnezeu Tatăl realiza în Cristos botezul întregii creaţii: 

trecerea de la moarte la viaţă, începutul unui cer şi a unui pământ nou. 

Azi, în ziua învierii lui Isus, noi îl putem parafraza pe Dumnezeu şi să spunem: Acesta este 

fratele nostru iubit în care ne găsim toată bucuria. 

După ce Cristos ne-a arătat drumul credinţei până pe Calvar: deşi ca om avea natura sa unită 

hipostatic cu natura divină, deşi ca om putea să apară în forma (condiţia) divinităţii, aşa cum va 

apărea în ziua de apoi pe norii cerului înconjurat de îngeri şi de slavă (cf. Mt 25,31-32), el s-a golit 

de această formă divină, ba chiar şi de forma omului liber şi a apărut în forma sclavului, după ce 

însuşi Dumnezeu l-a tratat mai rău decât pe “sclav”, l-a tratat ca “păcat” (cf. 2Cor 5,21), acum Duhul 

Sfânt îl ridică din mormânt înviindu-l din morţi, ca Isus să ne arate drumul spre cer, spre paradis, 

spre Împărăţia veşnică a Tatălui prin manifestarea lui ca Fiu al omului în forma dumnezeirii. 

În viaţa sa publică Isus a făcut multe minuni, dar acestea nu dovedeau dumnezeirea sa, ci 

adevărul cuvintelor sale, erau “semne” care conduceau la credinţă în dumnezeirea sa, dovedeau că 

ceea ce el spune despre sine ca Dumnezeu, o spune cu toată convingerea, semn că el crede ca om, ca 

Fiul-omului, şi această credinţă a fost făcătoare de minuni. Minunile, semnele, profeţiile şi 

învăţăturile din viaţa publică sunt daruri ale credinţei lui ca Fiu al omului, pe când învierea singură 

este darul dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu. 

După ce Cristos ne-a arătat că drumul credinţei trebuie să treacă prin “cruce”, acum ne arată 

răsplata credinţei: învierea fericită, sau “drumul luminii” spre Tatăl. 

În el, germenul vieţii veşnice ascuns în creaţie încă de la începutul lumii, ajunge la o maturitate 

personală unică, fiindcă: n-a avut păcat, i-a iubit pe păcătoşi, s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt în 

toate, dar mai ales în virtutea uniunii hipostatice, deoarece are în sine toată plinătatea dumnezeirii, 

aceea a Unicului Fiu născut din veci din Tatăl. 

Cristos înviat este cerul şi pământul în haină de sărbătoare, el este germenul vieţii noastre 

veşnice. În el vedem lumea fără durere şi lacrimi, o lume de pace şi dreptate, de bucurie şi viaţă fără 

umbra morţii, fără sfârşit… 
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Dar, cu toate că pe acestea toate noi le vedem prin credinţă, fiindcă spune sfântul Augustin că 

“Are şi credinţa ochii săi” şi cu aceşti ochi vedem trăsăturile noii creaţiei care tinde spre desăvârşire 

prin întunericul şi truda existenţei pământeşti, noi ne bucurăm, fiindcă: moartea este învinsă prin 

moartea liber acceptată de Cristos, cu toate că ea va continua “să-şi facă de cap” până când totul se 

va împlini conform planului divin, când ultimul duşman răpus va fi moartea noastră (cf. 1Cor 15,26); 

păcatul este învins prin jertfa nevinovatului Isus, care a acceptat să fie tratat de “păcat”, cu toate că 

“misterul nelegiuirii” (2Tes 2,7) se va ţine scai de viaţa omului şi o va însoţi până în ziua de apoi. 

Bucuria noastră stă în Cristos înviat, fiindcă în el descoperim sensul morţii şi al păcatului; în 

el descoperim că moartea şi păcatul sunt cuprinse într-un plan plin de înţelepciune şi de iubire şi de 

aceea nu ne mai pot ţine sub teroarea fricii, fiindcă de acum încolo aparţin lumii celei vechi de care 

am fost eliberaţi. 

Spre deosebire de viaţa naturală, care ne este dată fără consimţământul nostru, în noua viaţă 

se poate intra numai cu asentimentul nostru conştient şi responsabil, pe care ni-l dăm prin botez 

(personal îl dau cei maturi şi prin părinţi şi naşi îl dau pruncii, care la maturitate confirmă). 

Astfel, pentru fiecare credincios, Paştele înseamnă trecerea de la un fel de a trăi la alt fel de 

viaţă. Într-un cuvânt: “viaţa cea nouă în Cristos” înseamnă parcurgerea drumului din această viaţă 

spre Tatăl (cf. In 13,1; Lc 9,31), păşind pe urmele lui Cristos, pe calea credinţei desăvârşite, el fiind 

“capul”, “începătorul şi desăvârşitorul” prin credinţă a “noului popor al lui Dumnezeu” însufleţit de 

suflul vital al Duhului Sfânt din ziua de Paşti şi apoi de Rusalii. 

Ce vrea să ne spună sfânta Evanghelie? Că ucenicii au fost pregătiţi pentru o întâlnire personală cu 

Isus înviat. 

În lectura din Faptele apostolilor (10,34a.37-43) apostolul Petru scoate în evidenţă faptul că 

Dumnezeu l-a consacrat în Duhul Sfânt pe Isus din Nazaret, care a trecut prin această viaţă făcând 

numai bine: vindecând pe toţi cei care stăteau sub puterea diavolului, de aceea Dumnezeu l-a înviat 

şi i-a rânduit pe apostoli ca să-i fie martori, să vestească faptul că Isus este, prin înviere, rânduit 

judecător al celor vii şi al celor morţi şi tot cel care va crede în numele lui să obţină iertarea 

păcatelor şi dreptul la înviere şi la viaţa veşnică. Centurionul roman Corneliu, deşi păgân, dar dat 

fiind faptul că acceptă credinţa în învierea lui Isus, i se iartă păcatele, îl primeşte pe Duhul Sfânt, 

fiindcă Dumnezeu nu-i părtinitor: toţi au fost creaţi de el din iubire, toţi sunt meniţi de el să 

dobândească viaţa veşnică prin credinţă. Ca dovadă a învierii, Petru îi aduce întâlnirea personală la 

care au mâncat şi băut împreună 

Pentru aceasta sfântul apostol, Paul insistă în faţa credincioşilor din Corint să nu mai umble 

în vechea frământătură făcută din drojdia răutăţii şi perversităţii, ci să se hrănească cu “azima 
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sincerităţii şi a adevărului” (cf. 1Cor 5,6-8), cu sfânta Euharistie care dă viaţa cea nouă şi asigură 

învierea, deoarece Isus s-a jertfit ca noi să devenim euharistie, comuniune frăţească şi această 

Euharistie ne înalţă la cele de sus, fiindcă viaţa noastră, datorită învierii lui Isus, este ascunsă cu 

Cristos în Dumnezeu (cf. Col ,1-4). Iată, adevărul! 

Dacă gărzile, care păzeau mormântul, au rămas înmărmurite de frica celui Înviat, dacă cei ce 

nu cred în învierea lui Isus rămân reci ca nişte statui de marmoră, nouă, celor care credem, ne răsună 

glasul îngerilor din adâncul istoriei: “A înviat precum a zis”. Dovada supremă a învierii lui Isus stă în 

întâlnirea personală dintre Înviat şi ucenici. Credinţa învierii nu se bazează nici pe mormântul gol, 

nici pe giulgiurile rămase în mormânt, nici pe cele spuse de îngeri. Acestea toate au fost o pregătire, 

ci pe faptul că Isus s-a arătat ucenicilor săi, s-a arătat femeilor venite la mormânt să-i ungă trupul, s-a 

arătat, spune sfântul Paul, la peste cinci sute de fraţi (cf. 1Cor 15,6). Noi ştim că aceştia au pecetluit 

credinţa în înviere cu propriul lor sânge. Iată, adevărul! 

Prima noastră întâlnire personală cu Cristos a avut loc la botez. Atunci el ne-a iertat păcatul 

strămoşesc. A doua întâlnire s-a realizat prin Euharistie şi ea trebuie să dureze până la a treia 

întâlnire, când ne va chema la viaţa fără de sfârşit, ca la venirea glorioasă de pe norii cerului să fim 

de-a dreapta lui. La botez şi prin Euharistie întâlnirea personală se realizează prin credinţă, dar după 

“credinţă” urmează “vederea”: “faţă în faţă” (1Cor 13,12). Aceasta va fi ziua pe care ne-o va da 

Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa pentru toată veşnicia. 
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SPERANȚĂ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR  GHERCĂ LIDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI- STRUCTURA IZVOARELE 

 

 

Privirea îndreptată spre mine, 

Atentă, curată, deplină, 

Încurajatoare spre nou și bine, 

Hotărâtă, pe calea cea bună mă ține. 

 

Și nu ai cum să ignori chemarea, 

Te alături voit, te cuprinde starea, 

Te cufunzi în greul cel are de dus, 

Ești solidar, ești acolo, alături, supus. 

 

Și fiece lacrimă, grimasă te-apasă 

Te știi vinovat, te vrei din nou acasă, 

În liniștea bunei cuviințe, iertare, 

În brațele deschise, spre altă îmbrățișare. 

 

Privirile timide se întâlnesc curioase, 

Se caută, se regăsesc luminoase, 

Nimic nu s-a pierdut, este la fel, 

A fost o umbră de uitare, mister. 

 

La picioarele Crucii îmi plâng greșeala 

Și curăț măcar cu o lacrimă îndoiala, 

Și simt că multe sunt de îndreptat, 

Și știu că orice și oricând este iertat. 

 

Și pace se redobândește în umilință, 

Și sufletul se încălzește-n credință 

Și inima simte să se confeseze din nou 

Și gândul bun să ne fie călăuză mereu. 
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Să privim spre cel ce ne-a mântuit, 

Spre cruce semn prețios de iubit, 

Model de dăruire, jertfă, iertare, 

Un fiu. Suferință, Mângâiere, Împăcare. 
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 Parteneriatul “familie-școală” în reușita educației inclusive 

Prof. logoped dr. Adriana Cândea 

Școala Gimnazială Specială - C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca 

 

 Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului de masă a 

copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de 

limbaj, defavorizaţi socio-economic şi cultural copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii cu 

uşoare tulburări psihoafective şi comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi 

un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

 În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter 

informal, ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot 

influenţa anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa părinţilor în ceea 

ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine în opoziţie cu ideea de integrare sau 

incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi cauzate de atitudinea de reţinere sau neîncredere a 

părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi eronate cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui 

copil cu cerinţe educative speciale. Având în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv, 

părinţii au dreptul să-şi exprime propria viziune asupra modului de funcţionare a şcolii şi să participe 

concret la influenţarea actului managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu cerinţe 

educative speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă 

de răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai  lente  sau mai rapide din viaţa copiilor lor. 

 Incluziunea reprezintă esenţa unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promavarea 

egalitaţii în drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a 

comunităţii în programele şcolii, parteneriat cu familia. În  reuşita educaţiei incluzive un rol 

important revine familiei. Relaţia familie-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă 

asigură încrederea reciprocă. La începutul parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se 

gândească ce pot învaţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca această comunicare să fie eficientă 

profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând atent părintele se poate stabili 

o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele 

colaborării. Ascultarea activă  înseamnă a fi cu adevărat activ . 

 Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii acestora  

trebuie să satisfacă un minimum de cerinţe: 

 - să participe activ la toate activităţile şcolii şi să de implice în promovarea practicilor de 

integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale; 
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 - să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor 

cu cerinţe speciale din comunităţiile lor; 

 - să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste u privire la evoluţia şi formarea 

copiilor în şcoală şi în afara ei; 

 - să fie parteneri sinceri de dialog si să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de 

specialişti care se ocupă de educarea  şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună progresul 

înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă; 

 - să colaboreze cu alţi părinţi în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora 

experienţele personale cu propriii copii  la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei; 

 - să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi să 

accepte fără resentimente eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora; 

              Se evidenţiază  în mod tipic caracteristici legate de condiţiile de acasă şi din familie ale 

elevilor ca fiind unele din barierele principale în învăţare. Ca şi exemple se pot menţiona: 

 - resursele financiare ale familiei; 

 - atitudinile părinţilor faţă de şcoală şi educaţie; 

 - starea de sănătate şi nutriţională a copilului; 

 - stresul cauzat de separarea părinţilor sau de familii disfuncţionale; 

 - provenienţa dintr-o familie ce călătoreşte mult; 

 - începerea şcolii cu slabe abilităţi de vorbire, vocabular deficitar şi insuficienta pregătire 

pentru citit-scris. 

 Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi , 

supuşi presiunii negative a părinţilor şi grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală şi 

manifestând probleme comportamentale şi manifestând probleme comportamentale şi de control. Din 

aceste răspunsuri este clar că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci când se confruntă cu 

bariere pe care le consideră externe şi cu mult în afara controlului şcolii –condiţiile de acasă şi din 

familia elevului care afectează abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile 

educaţionale pe care le oferă şcoala.Este necesar să se realizeze aici un echilibru. Cu siguranţă că 

şcolile şi profesorii nu pot să rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Dar, cadrele 

didactice trebuie să combine o concentrare pe responsabilităţile lor profesionale distincte cu 

dezvoltarea continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine seama de nevoile, problemele şi istoria 

de viaţă a tuturor elevilor. 

 Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se 

formează comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei familii”. 
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Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei înşişi 

niciodată nu le-au cunoscut. 

 Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ: 

   1. nivelul educaţional al părinţilor; 

   2. grupurile din care ei fac parte; 

   3. atitudinea conducerii şcolii; 

   4. influenţele culturale; 

   5. problemele familiei în îngrijirea copilului; 

 Comunicarea  cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului folosind comunicări 

de la şcoala la familie şi de la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge 

să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să 

exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia 

din punct de vedere fizic, intelectual, moral. 

 Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se 

dezvoltă armonios sub toate aspectele. 

 Succesul educaţiei inclusive este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. 

 Copiii au rezultate bune la şcoală, se integrează dacă familiile se interesează îndeaproape de 

educaţia lor. Părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine copilul şi reprezintă o importantă sursă de 

sfaturi pentru profesori. 

 Şcoala incluzivă şi toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru 

implicarea familiei în recuperarea , adaptarea şi integrarea propriului copil cu cerinţe speciale, prin: 

 - solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să participe 

la aplicarea programului educaţional şi terapeutic propus; 

 - recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi când 

pot participa la cât mai multe activităţi terapeutice , pentru continuarea lor acasă; 

 - includerea familiilor , în mod obişnuit şi consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 

 - identificarea resurselor din cadrul programului educaţional şi recuperator-terapeutic al 

elevilor cu cerinţe speciale prin care se pot sprijini activităţile părinţilor; 

 - anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul recuperator-terapeutic şi 

completarea  lui la solicitările părinţilor; 

 - informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul programului; 

 - acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor 

destinate educării şi recuperării elevilor cu CES. 
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 Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi şi 

profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se 

explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când nu au fost respectate 

regulile şi ce înseamnă o laudă. 

 În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de 

responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, din partea profesorilor, de genul: 

“dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: “noi am crescut 

acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

 Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan 

pe termen scurt şi mediu , cu obiective şi responsabilităţi clare. 

 Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie pot fi enumerate: 

   – implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse potrivit 

capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; 

      – identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare; 

      – combaterea eşecului şcolar, a abandonului şcolar; 

      – îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 

      – consilierea elevilor şi a părinţilor să devină frecventă şi eficientă; 

      – îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi; 

      – conştientizarea necesităţii ascultării active, 

      – înlăturarea prejudecăţilor şi a discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin sau 

de statutul părinţilor; 

      – identificarea caracteristicilor individuale ale elevilor; 

      – exprimarea liberă a opiniilor; 

      – dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii. 

  

 Un parteneriat între cadrele didactice(profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare 

dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie 

pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de 

dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. 

          Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 

cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 

 Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape 

bine planificate. Această planificare duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu 
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cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii a căror contribuţie este foarte 

importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor.  
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 TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

Prof. Bițan Angela 

Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”, Câmpulung 

 

 Cea mai mare sărbătoare  a creștinilor, Învierea Domnului, este prilejul de a trăi clipe de 

bucurie sfântă, dar și de a sărbători în cadrul comunității. 

 Paștele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, își are etimologia în cuvântul ebraic 

pesah – trecere . Paștele evreilor marca trecerea poporului ales prin Marea Roșie, din robia 

Egiptului, spre pământul făgăduinței, Canaan. Paștele creștinilor este , în primul rând, sărbătoarea 

Învierii Domnului, după al cărui model vor învia toți creștinii. Însă această mare sărbătoare nu este 

izolată, ci antrenează un întreg ciclu de sărbători și evenimente, care fac să individualizeze clar, în 

calendarul românilor, momentul pascal. Acesta cuprinde mai multe sărbători, de la intrarea în Postul 

Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile), adică perioadele numite, în termeni bisericești, a 

Triodului și a Penticostarului. 
 Pe planul  culturii populare, începerea Postului Mare este marcată prin distracția care se face 

înainte de post. În vestul țării, dar și în zonele cu populație catolică, aceasta poartă numele de 

farsang/fasanc sau fashing. Este un carnaval al întregului sat, la care tinerii se maschează, iar cei mai 

vârstă asistă. Măștile sunt confecționate ad-hoc, din materiale existente prin gospodărie – haine 

vechi, perdele, obiecte vechi, etc.- fie sunt consacrate prin tradiție, cum e cazul ,,berbecilor” de la 

Slatina-Timiș, din județul Caraș Severin. 

 Cele mai des întâlnite scenarii la farsang, nelipsite din cele mai multe locuri , sunt ,,nunta”, 

,,medicul” și obligatoriu ,,înmormântarea!. Aceasta din urmă mimează ceremonialul unei 

înmormântări tradiționale, numai că mortul este farsangul – o păpușă din paie, îmbrăcată în haine 

vechi. Ea este arsă,  la sfârșitul carnavalului, ca semn al morții iernii și al venirii primăverii. 

Momentul marchează sfârșitul carnavalului, care se desfășoară în ultima zi a săptămânii brânzei. 

Mascații umblă prin sat sau colindă pe la casele oamenilor, jucând mici scenete improvizate sau 

urând ceva gazdei. Dar acestea nu sunt singurele manifestări consemnate în cultura populară 

românească, au existat și alte obiceiuri la prinderea postului, numite ,,refenele”, ,,Cucii” (Dobrogea), 

,,Alimori”,  ,,Hodăite” (în Hunedoara) sau priveghi (în Banat), strigarea peste sat sau alte obiceiuri. 

Acestea erau tot petreceri ale tinerilor din duminica Lăsatului de sec. 
 Această sărbătoare a Sf. Paște este marcată în comunitatea românească și de o primenire a 

caselor și gospodăriilor, de slujbe săvârșite în cadrul bisericilor ortodoxe, dar și de o gamă largă de 

preparate tradiționale românești. De pe masa fiecărui român nu trebuie să lipsească ouăle roșii, 

cozonacul și friptura de miel. Multe dintre obiceiurile pascale sunt legate de ou. Obiceiul colorării 

ouălor s-a transmis creștinilor la popoarele Europei și Asiei. Spre deosebire de alte țări ale Europei, 

unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, 

materiale, simbolica motivelor și perfecțiunea realizării. 

 Simbolistica ouălor de Paști trebuie căutată înainte de Nașterea Domnului, în timpuri 

străvechi. Oul era dat în dar, fiind considerat simbol al echilibrului, al creației, simbol al vieții și al 

reînnoirii naturii; obiceiul  vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu două mii de ani înainte de Hristos. 

Ouăle de Paști, potrivit tradiției, erau adunate din cuibar în miercurea din a patra săptămână a 

Postului Mare, numită și  ,,miercurea Paresimilor”. Deși erau alese acum, vopsitul lor va avea loc în 

Joia Mare, însă niciodată în Vinerea Mare. Încondeierea acestora reprezintă un obicei străvechi în 

tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și a obiceiurilor 

pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. 

 Oamenii cred că ouăle înroșite în această zi nu se strică până la sfârșitul anului, iar cele 

sfințite și apoi îngropate  într-o gospodărie, aceasta este ferită de grindină și  piatră. 
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 Ouăle sunt vopsite în roșu și simbolizează sângele  Mântuitorului, fiind purtător de sănătate, 

frumusețe, vigoare și spor. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde, albastru) vestesc bucuria 

primăverii. Cele colorate în negru simbolizează chinul și durerea pe care le-a suferit Hristos pe cruce. 

Ciocnitul ouălor semnifică sacrificiul divinității primordiale și se face după reguli precise: persoana 

mai în vârstă ciocnește capul oului de celălalt  capăt al oului partenerului rostind: ,,Hristos a înviat”!, 

la care se răspunde : ,,Adevărat a înviat!” 

 În Bucovina, cojile ouălor de Paști, sunt aruncate în râu, pentru că apa să le poarte la 

,,Blajini” ( ființe imaginare,  al căror loc de viețuire se află șa ,,capătul lumii”, aproape de Apa 

Sâmbetei). În părțile Sibiului, există obiceiul ca de Paști să fie împodobit un pom (arbust) 

asemănător cu cel de Crăciun. Singura deosebire constă în faptul că în locul globurilor se agață ouă 

vopsite ( golite de conținutul lor). Pomul poate fi așezat într-o vază frumoasă și farmecul sărbătoririi 

sporește cu o podoabă de acest fel. În Maramureș, zona Lăpușului, dimineața, în prima zi de Paști, 

copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni și la vecini să le anunțe Învierea Domnului. Gazda 

dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La plecare, copiii mulțumesc pentru dar și urează gospodarilor 

,,Sărbători pascale fericite”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, 

pentru ca în acea gospodărie să fie armonie tot restul anului. În dimineața zilei de Paști, copiii se 

spală pe față cu apa proaspătă de la fântână în care s-a pus un ou roșu și fire de iarbă verde. 

 Fie ca românii să-și amintească cu bucurie și plăcere de aceste frumoase tradiții autohtone, să 

le transmită generațiilor viitoare, pentru ca unele din acestea au recunoaștere internă dar și externă, 

fiind apreciate în Europa și în lume, cum este încondeiatul ouălelor. 
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PAȘTELE – OBICEIURI ȘI TRADIȚII ÎN SUDUL OLTENIEI 

 

Autor: prof. înv. preșcolar, Buzatu Cristina 

Grădinița ,, 101 Dalmațieni” , București, sector 4; 

 

  

     Paștele creștinilor este, sărbătoarea Învierii Domnlui. Antrenează un întreg ciclu de sărbători și 

evenimente, care fac să se individualizeze, clar, în calendarul românilor. Acesta cuprinde mai multe 

sărbători, de la intrarea în Postul Mare până la Pogorarea Duhului Sfânt (Rusaliile). 

      Postul Mare este cel mai important și mai sfânt post de peste an.  Durează 40 de zile, amintind de 

postul lui Moise, dar mai ales al Mântuitorului.  

      Ultima săptămână (Săptămâna Mare) este dedicată patimilor, răstignirii și punerii în mormânt a 

Domnului. Este cea mai aspră săptămână de post. În toate bisericile se slujesc, seara, Deniile, iar 

dimineața slujbe speciale, care predispun la meditație asupra vieții creștine și a patimilor Domnului. 

Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare ce se desfășoară în prima, a cincea și ultima 

săptămâna a Postului, fiind cele mai frecventate de românii de astăzi. 

. Fiecare zi din Săptămâna Mare are semnificația sa.  

În tradițiile românilor, Joia Mare se mai numește Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagră, 

Joimărița.  

Joia Mare este considerata binefăcătoare pentru morți. Acum se face ultima pomenire a 

morților din Postul Mare. 

 În Oltenia și acum se fac în zori, în curți și/sau la morminte focuri pentru morți din boz sau 

nuiele. Se spune că ele închipuiesc focul pe care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea arhierească, 

să se încălzească la el, când Iuda l-a vândut pe Hristos, sau focul unde a fost oprit Sfântul Petru, când 

s-a lepădat de Hristos. 

Joia Mare este cunoscută mai ales, ca ziua în care se înroșesc ouăle, pentru că se spune că 

ouăle înroșite sau împistrite în această zi nu se strică tot anul. 

 Mai demult, ouăle se vopseau cu coji de ceapă, cu sunătoare (pojarnița), cu coajă de crin roșu 

sau cu flori de tei; luciul li se dădea ștergându-le, după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură. 

Cea mai apropiată de tradiție este încondeierea prin acoperirea succesivă cu ceară, apoi 

scufundarea oului în diferite băi de vopsea: întâi galben, apoi roșu, verde, albastru.  

Ouăle colorate în alte culori decât roșu, (galben, verde, albastru) vestesc bucuria primăverii.  

Vinerea Mare (Vinerea Paștilor, Vinerea Seacă, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a 

întregii creștinătății pentru ca în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul lumii. Zi liturgică, 

pentru ca Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii și al vinului, iar cele 

două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului. 

Sâmbăta Mare este ziua îngropării Domnului cu trupul și a pogorârii Lui la iad, de unde a 

slobozit neamul omenesc. Este ziua în care se definitivează pregătirile pentru marea sărbătoare a 

Învierii. 

 Fiind ultima zi a Postului Mare, este obiceiul ca bătrânii și copiii să se împărtășească. 

Ziua Învierii Domnului, cunoscută și sub numele de Paști începe, din punct de vedere liturgic, 

în noaptea dinainte; la miezul nopții, când se spune ca mormântul s-a deschis și a înviat Hristos. 
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Chiar dacă românii participă în număr destul de mic la Sfânta Liturghie din această noapte sfântă, ei 

vin la Slujba Învierii, pentru a lua lumina. 

        În biserică este obiceiul ca, în această noapte, să se sfințească pâinea numită paști, fie sub forma 

de anafura sau anafura amestecată cu vin. 

        A doua zi de Paști, în unele localități din sudul Olteniei se face ,, Hora de pomană”.  

        Tradiția spune că pentru cei decedați și necăsătoriți în sfânta biserică, în a doua zi de Paști, 

familia defunctului cheamă prieteni, rudele, cunoștințele acestuia și toți cei care vor să ia parte la 

acest ritual, se strâng într-un loc deschis ( poiană) unde se adună de obicei oamenii din sat, familia 

defunctului plătește o ceată de lăutari care vor cânta la horă , fac covor de flori de primăvară pe jos 

unde se joacă hora. Când muzica cântă, se prind în horă toți invitații si joacă călcând pe flori, iar 

membrii familiei decedatului împart lumânări la care se atașează șervețele cusute sau batiste, 

cozonac și vin precum și ouă roșii. Dintre cei care joacă, pot comanda o horă  pe care o doresc în 

amintirea celui decedat și o plătesc muzicanților. 

 În acest mod se păstrează vie amintirea celor care au plecat prematur de lângă ei. 
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Învierea Domnului – emoție, suferință și putere 

 
                                      Prof.învățământ primar: Lozonschi Mădălina Alexandra 

                                                   Profesor de religie: Cornescu Floarea 

                                         Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu 

 

Dincolo de ce spune religia sau istoria, Învierea Domnului reprezintă o sărbătoare pentru 

români și nu numai. O sărbătoare care este primită cu multă bucurie, în care oamenii stau împreună 

la mese bogate deci petrec timp în familie. Însă dincolo de acest aspect câți oare dintre noi înțeleg 

semnificația acestei sărbători?  

În cele ce urmează voi prezenta din punct de vedere istoric, religios dar și pedagogic cum 

trebuie privită marea sărbătoare creștină. Istoria ne spune că Iisus s-a născut într-o regiune numită pe 

atunci Palestina, Israelul de acum. Localitatea nașterii sale se numea Bethleem sau Viflaim fiind un 

oraș situat la 10 km distanță de Ierusalim. În decursul vieții a fost un predicator iudeu, în timpul 

ocupației romane. Acesta a dovedit lumii ce înseamnă iubirea, grija față de semeni, dăruirea, toate 

dovedite de purtarea lui impecabilă, de minunile săvârșite și de întreaga lui viață. Este important de 

amintit câteva minuni săvârșite de Fiul Domnului, cum mai este numit.  

Minunile lui Hristos sunt de fapt niște fapte supranaturale, pe care omul nu le poate realiza. 

Acestea au fost relatate în Evanghelile canonice și pot fi grupate astfel:  

- Vindecări 

- Dezlegări 

- Învierea din morți 

- Controlul naturii 

În Evanghelia după Matei este relatată o întâmplare care a avut loc la Capernaum. Ajunși 

acolo Iisus și apostolii săi au aflat că trebuie să plătească pentru templu. Astfel, Iisus îi spune 

Apostolului Petru : ”...mergi pe lac și aruncă undița. Ia primul pește pe care-l prinzi, deschide-i 

gura și vei găsi un statir (un ban de argint). Ia-l și dă-l lor pentru Mine și pentru tine.”1 

O altă minune relatată tot în Evanghelia după Matei este săturarea celor patru mii de oameni. 

Într-o zi îi cheamă Iisus pe ucenicii Săi și le spune: ”Milă îmi este de mulțime, că iată sunt trei zile de 

când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce.”2 Mai apoi a luat ”cele șapte pâini și pești, a frânt 

și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor”. După ce a săvârșit minunea de înmulțire a celor șapte 

pâini a plecat pe corabie și s-a dus în ținutul Magdala. 

Multe sunt minunile săvârșite de Hristos în viața lui, toate daruri către oameni, toate din 

iubire față de semeni. Trebuie oare să înțelegem noi ceva din toate acestea? 

 
1 Sfânta Scriptură, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Cap.17: 24-27, pag.1119 
2 Sfânta Scriptură, Noul Testament, Evanghelia după Matei, Cap.15:32-39, pag.1116 
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Eu înțeleg că trebuie să ne 

ajutăm semenii, trebuie să le fim alături 

la rău, să le oferim sprijin în măsura în 

care putem, iar acest ajutor să vină din 

suflet și să nu așteptăm nimic în 

schimb. Pentru că nici Hristos nu a 

cerut ceva când a făcut minuni. Trebuie 

să aducem cuvinte frumoase, voce 

blândă care să aline, nu răutate, invidie 

și lăcomie. Faptele noastre bune sunt 

precum niște semințe care vor aduce 

rod, rod pentru suflet, pentru minte și 

pentru corp. Faptele noastre bune ne 

definesc pe noi ca fii lui Dumnezeu. Iar învățăturile lui Hristos trebuie să le cunoaștem și să le 

înțelegem. Mai buni nu trebuie să fim doar de Crăciun sau de Paști.  Trebuie să înțelegem că 

bunătatea este un țel pentru care trebuie să luptăm. Bunătatea este ca o hrană pentru suflet, bunătatea 

este însăși Hristos pe pământ.  

Revenind la timpurile lui Iisus, văzând minunile pe care acesta le făcea, conducătorii acelor 

vremuri ajutați fiind de Iuda l-au omorât pe Iisus exact cum acesta le spusese apostolilor lui. O faptă 

greu de înțeles pentru mulți dintre noi, dar care ne aduce nouă pământenilor iertarea lui Dumnezeu. 

Tocmai din aceste motive, noi adulții avem obligația să ne creștem copiii în liniște, în armonie. 

Copiii trebuie educați astfel încât să înțeleagă ce este dragostea, ce este mila, empatia, ce este jertfa, 

sacrificiul. Viitoarea generație de adulți se va forma așa cum noi ne dorim. Dincolo de competențele 

de exprimare, receptare sau alte competențe vizate de programe, profesori și părinții au obligația să 

formeze niște copiii care să simtă. Trebuie să-i ghidăm pe elevi astfel încât să facă diferența dintre 

bine și rău. Să știe cum să recunoască răul și să se ferească de el. Numai așa vom avea o generație 

care să știe să iubească.    

Activitatea  ”Sărbătoarea Sfintelor Paști” la clasa pregătitoare F, Școala Gimnazială 

”Alexandru Ștefulescu” Tg.Jiu.  
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE 

                                                                   PROF.HULUŢĂ COSTINELA -ALEXANDRA 

                                               ,,CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1,BACĂU’’ 

 

    Atunci când vorbim despre tradiţii, ne referim strict la unicitatea unui popor, la valorile, credinţa şi 

entitatea sa naţională. Altfel spus, fiecare individ observă şi dobândeşte în cadrul familiei în care se 

naşte, creşte şi trăieşte anumite modele autentice de comportamente şi credinţe primite din moşi-

strămoşi, pe care părinţii iubitori de  tradiţie, de neam şi patrie le implementeză copilaşilor încă din 

fragedă pruncie. Aceste modele rămân veşnic întipărite în mintea, sufletul şi în faptele generaţiilor 

viitoare. 

   Astfel, în fiecare familie există anumite tradiţii şi obiceiuri care se respectă cu sfinţenie atât în 

cadrul sărbătorilor de iarnă, cât şi în cel al sărbătorilor pascale. 

   În prezent Sfintele Sărbători Pascale sunt asociate cu venirea Iepuraşului care aduce ouă colorate 

de Paşte fapt ce induce copilaşilor uitarea credinţei şi a valorilor naţionale autentice şi anume că 

Sfintele Sărbători Pascale înseamnă bucurie, iertare, pace, dorinţa de comuniune socială şi spirituală, 

bucuria de a cina în familie şi de a cioni ouă roşii şi de a mărturisi Învierea Domnului prin cuvintele: 

,,HRISTOS A ÎNVIAT!’’.  

    În tradiția poporului român, Sărbătorile Pascale se referă strict la Învierea Domnului Nostru Iisus 

Hristos, la bucuria de a merge gătiţi în straie de sărbătoare la Slujba de Înviere pentru a lua lumină, 

dar şi bucuria de a cânta: ,,Hristos a înviat din morţi !’’. 

   Fiecare familie celebrează Sfintele Sărbători Pascale în moduri diferite şi din acest motiv atunci 

când vorbim despre tradiţii şi obiceiuri vorbim de fapt despre varietate, despre amprenta personală a 

familie în care am trăit şi despre valorile pe care le-am primit de la oamenii dragi sufletului nostru. 

    Personal voi numi şi prezenta câteva dintre tradiţiile şi obiceiurile familiei în care am crescut 

legate de Sfintele Sărbători Pascale şi anume: 

● Participarea la toate Deniile din Săptămâna Mare  

● Pregătirea pentru Sfintele Sărbători Pascale 

● Participarea la  Sfânta Slujbă de Înviere  

● Ciocnirea Ouălor Roşii 

   O primă tradiţie respectată an de an de Sfintele Sărbători Pascale şi aşteptată cu mare emoţie şi 

bucurie este participarea la toate Deniile din Săptămâna Patimilor fiind alături de suferinţa 

Mântuitorului pe drumul Golgotei. 

   A doua tradiţie este curăţirea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii și Împărtășirea la slujbă, 

precum și cea a gospodăriei şi a casei urmate de pregătirea bucatelor pentru masa de Paşte şi 

prepararea cozonacului şi a păscuţelor. 

În  Joia Mare după participarea la Sfânta Liturghie ajutam pe mama să vopsească ouăle.  

Pregătirea Ouălor Roşii era un obicei mult aşteptat de întraga familie şi care implica spălarea, 

fierberea şi apoi vopsirea acestora cu culoarea roşie conform tradiţiei populare care spune că Maica 

Domnului a dus un coş cu ouă sub crucea Mântuitorului şi sângele Acestuia a curs şiroi şi le-a 

înroşit. De atuci ouăle se vopsesc în culoarea roşie pentru amintirea patimilor Mântuitorului din 

iubire pentru noi oamenii şi pentru iertarea tuturor păcatelor noastre. 
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   O altă tradiţie importantă  în cadrul Sărbătorilor Pascale este participarea la Slujba Învierii unde, cu 

lumânari aprinse cântăm cu bucurie: ,,Hristos A Înviat!’’ toată noaptea, iar la finalul slujbei preotul 

sfinţeşte pasca, ouăle şi cozonacul dus la biserică pentru a fi  dăruit credincioşilor. 

 După Slujba de Înviere se merge la cimitir pentru a aprinde o lumânare şi persoanelor dragi care se 

roagă pentru noi din cer, iar oamenii se salută bucuroși mărturisind învierea Domnului. 

   Un alt obicei important este masa de Paşte servită în familie şi ciocnirea ouălor Roşii pregătite din 

Joia Mare, dar şi a ouălor încondeiate de bunica cu ceară. 

În prima zi de Paşte mama punea într-o cană cu apă un ou roşu şi câțiva bănuţi, urmând ca noi să ne 

spălăm cu acea apă pentru a fi rumene în obraji tot timpul anului. 

   În concluzie putem afirma faptul că tradiţiile și obiceiurile implementate în copilărie vor fi veşnic 

nemuritoare şi că Sfintele Sărbători Pascale sunt o adevărată lecţie de devotament, iubire, prietenie 

,iertare și comuniune socială şi spirituală fiind temelia fundamentală în păstrarea vie a făcliei 

umanităţii şi a identităţii naţionale.   
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII  PASCALE LA ROMÂNI 

 

                                                          Prof. Voicu Ana 

Școala Gimnazială Răzvad, structura Grădinița cu P. N. Nr. 1 Răzvad 

Județul  Dâmbovița 

 

 

Religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile din cele mai vechi timpuri, pe care omul 

le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 

experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară , 

fiind purtătoarele unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut 

chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 

răscumpărării. 

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi voia 

bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. În 

tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest 

sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 

Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 

Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se 

sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da 

la biserică. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea 

de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce 

simbolizează sângele ucenicilor săi . Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce 

reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă 

acestea în Joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia 

populară că este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal 

respingător , fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit , ce 

pedepseşte fetele şi femeile leneşe. 

Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a curţii, pentru 

ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia 

clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. 

Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. 

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni 

temporar pe pământ , şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul 

ţării ( Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în mijlocul curţii 

focuri din ramuri de alun sau buruieni uscate, în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea 

că morţii vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea, atunci când femeile se 

deplasau la cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte, ele îşi 

plângeau morţii, dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial 
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comună întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se 

derulează în spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în 

vecini pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare). 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la 

biserică , ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul, ţesutul 

sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de 

vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 

Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. 

Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor 

biblice. Paştele şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, fiind un moment de linişte 

sufletească şi de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă - 

întotdeauna mai există o şansă de mântuire - cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu 

mâncăruri tradiţionale de paste - cozonac, pască, miel, slujba de sâmbăta seara cu luarea luminii.  

Multe dintre tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari sărbători. Una dintre 

ele spune că atât cei care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se spele într-un lighean 

mare unde se află, pe lângă apă proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint sau aur. Toate 

acestea au un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru a le merge 

bine tot anul, să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă se vor 

vedea pe lumea cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos a înviat!”, iar celălalt 

răspunde „Adevărat a înviat!”. O credinţă din bătrâni spune că cel care are oul care se sparge primul, 

este mai slab şi o să moară mai repede. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea 

învingătorului. De aici şi ideea că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care 

ciocnesc cu ouă din lemn sunt înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă 

nu e bine să fie păstrate în casă pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. 

În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să contribuie la treburile care se pricep. Atât feciorii, 

cât şi fetele, trebuie să le sară în ajutor părinţilor, pregătind cele necesare pentru sărbătoare. Fiecare 

îşi aduce aportul, deoarece nu trebuie ca Paştele să îl surprindă ca un neom între oameni. Apoi, 

începând de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe fiecare dintre noi trebuie să ne găsească 

sărbătoarea Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte. Bătrânii mai spun că e bine ca dis-de-

dimineaţă  să ne scăldăm în rău. Astfel, nu ne curăţim numai de toate bolile, dar vom fi tot anul 

scutiţi de orice boală, sănătoşi şi iubiţi. De asemenea, la slujbă se merge în hainele cele mai noi şi 

mai curate, aşa cum este indicat în cazul unei sărbători atât de mari. În noaptea de Înviere, pentru a 

ne arăta solemnitatea faţă de liturghia desfăşurată, trebuie ca fiecare să aibă o lumânare aprinsă în 

mână. Cei care nu o au, sunt consideraţi ticăloşi şi nevrednici. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 

mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. 

La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 

iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biseria de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară 

afară, iar când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 

„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii. 

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 

răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 
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Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, 

sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 

cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută 

cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin    aceste cuvinte 

adevărul nostru de credinţă. 

Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În 

această zi, e interzis şi somnul. 

Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe 

cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile 

Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna 

Luminată ajung direct în Rai. 

 Tradiţiile legate de această sărbătoare sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona 

geografică dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura 

specială a acestora cu credinţa. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI-SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI 

Prof. BĂRĂITARU AZALEEA VERONICA 

Prof. PLĂVEȚ CLAUDIA 

C.S.E.I.” C-TIN PUFAN”/SC.GIMNAZIALĂ “REGELE MIHAI I” 

 

Deoarece Invierea din morți a Domnului Iisus Hristos este semnul biruinței Sale și garanția 

mântuirii noastre,era firesc ca încă de la început comemorarea acestei învieri să constituie una dintre 

sărbătorile cele mai importante ale creștinității. 

Învierea Domnului sau Sărbătoare Paștelui este una dintre cele mai mari sărbători religioase 

ale anului care constituie fundația de bază a credinței și a Bisericii creștine.Fără Învierea lui Iisus 

crestinismul nu s-ar fi răspândit și nu ar fi fost crezut,iar Biserica nu s-ar fi format,lumea rămânând 

păgână. 

La cateva zile dupa intrarea triumfală în Ierusalim,Mântuitorul a fost judecat,chinuit si 

răstignit,a murit pe cruce si a fost pus în mormânt.După trei zile,duminică dimineața,El a înviat 

pentru mântuirea neamului omenesc. 

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie,lumină si speranță.Credincioșii din întreaga 

lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire,împlinire sufletească și veselie. 

De asemenea,Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familiei,când se 

lasă deoparte grijile și problemele de zi cu zi,iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și 

recunostință. 

Nu se poate să vorbim despre Paște fără să amintim de ouă încondeiate și de icoane.Ideea 

organizării unor activități in preajma unor evenimente creștine vine din necesitatea de a ne apăra 

valorile culturale și religioase tradiționale,cultivând în mintea și preocuparile elevilor repere 

sănătoase cele vor fi de folos pe parcursul vieții.Învierea Domnului este un moment de bucurie,un 

moment al luminii ce pătrunde în sufletele și în casele noastre. 

 

 

              Ar trebui să ne întoarcem înspre sufletele copiilor noștri ca șă învățăm curățenia lucrurilor 

simple.Ar trebui să incercăm să vedem lumea cu ochii lor ca să ne videcăm sufletele. 
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 Copiii trăiesc Învierea Domnului intr-un mod sublim.În fiecare lucrare pot fi văzute 

inocența,căldura,speranța,iubirea,iertarea,împăcarea. 

 Pentru toți creștinii sărbătoare de Paște semnifică victoria lui Iisus Hristos asupra morții.Este 

sărbătoarea bucuriei depline,a luminii divine și a sufletului. 

 

  

 

“HRISTOS A ÎNVIAT ! 

 ADEVĂRAT A ÎNVIAT ! “ 
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BUCURIA SĂRBĂTORILOR PASCALE 

 
Prof.înv.preșcolar, Bejinaru Maria Elida 

Școala Gimnazială Nr.1 Țicleni, jud. Gorj 

 

 

 

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind singura minune 

care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi.  

Pentru români, Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători religioase din an, 

fiind petrecută de obicei în familie. Paștele necesită pregătire dinainte, oamenii ținând postând, 

pregătindu-se spiritual, mergând la biserică și făcând curățenie prin case. 

Paștele sărbătorit în familie este o tradiție nescrisă, păstrată din generație în generație. De 

Paște trebuie să fim mai buni, mai înțelegători, mai iertători și să ne bucurăm de compania celor 

dragi.  

Sfânta sărbătoare a Paștilor ne trezește în suflet un sentiment de bucurie, prin solemnitatea 

Săptămânii Patimilor, prin lumânările purtate de credincioși, prin sunetul clopotelor, precum și prin 

cadrul natural de verdeață și frumusețea florilor. Aceste Sfinte Sărbători sunt caracterizate, ca 

majoritatea sărbătorilor de altfel, printr-un număr mare de obiceiuri și tradiții. 

Acestea reprezintă un mijloc simbolic de a comunica, întrucât plăcerea oferită membrilor 

familiei este dată de repetarea lor, acestea fiind stabilite și repetate la anumite intervale de timp.  

Obiceiurile de familie sunt importante pentru fiecare grup de vârstă și au într-adevăr un sens 

aparte, aducând aportul lor de ajutor pentru funcțiile psihologice în funcție de vârsta membrilor săi. 

În copilărie acestea sunt foarte importante pentru că ne oferă un simț al siguranței, al 

continuității și al consecvenței, care este crucial pentru echilibrul emoțional al unui copil. 

Astfel de obiceiuri por varia de la ceva foarte simplu, precum citirea de povești copiilor 

înainte de culcare, la ceva mai complex, ce se desfășoară an de an, precum cele asociate marilor 

sărbători cum sunt Paștile. 

Pentru adolescenți, obiceiurile de familie reprezintă o continuitate a copilăriei pornind deja 

spre drumul vieții de adult. Prezența lor îi ajută pe adolescenți să lege din nou relațiile cu familia și 

rudele lor. 

Prin intermediul acestui proces psihologic se stabilesc anumite așteptări de la adolescenți, 

precum trecerea de la copilărie la viața de adult, dar și crearea unor condiții prielnice pentru a îi 

demonstra care este sensul vieții de familie și ce obligații presupune. 

https://doxologia.ro/traditii-crestine-romanesti-de-sarbatoarea-pastilor
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Perioada sărbătorilor și obiceiurile de familie îl ajută pe adolescent, chiar și pe cel rebel și 

care trece prin anumite greutăți, să se reunească cu părinții și rudele, să simtă din nou căldura 

familiei și să își amintească de bucuria copilăriei împreună cu garanția că ele se vor repeta și în alte 

perioade ale vieții. 

În cazul adulților, existența unor obiceiuri și tradiții păstrate în familie oferă acestui proces o 

dimensiune emoțională, întrucât adultul păstrează ceea ce a învățat în casa copilăriei și duce această 

învățătură în propriul cămin. Pe de altă parte, aceștia fac anumite schimbări la tradițiile pe care le-au 

moștenit de la generațiile anterioare, punându-și astfel propria amprentă asupra lucrurilor pe care le 

vor transmite următoarei generații, adică copiilor lor. 

În acest fel, viața de familie, tradiția și identitatea familiei este păstrată. 

Pentru persoanele în vârstă, existența obiceiurilor de familie reprezintă ocazia de a se uni cu 

generația mai tânără, cu nepoții, și să le împărtășească din înțelepciunea și experiența pe care au 

dobândit-o de-a lungul anilor contribuind în acest fel la întărirea relațiilor de familie. 

Pe scurt, existența unor obiceiuri de familie este importantă pentru continuitatea psihologică a 

familiei și pentru a uni generațiile între ele. Stabilirea acestui tip de relații și tradiții subliniază 

importanța apartenenței la viața de familie și îndatoririle față de aceasta creează un izvor de iubire și 

un spirit de apartenență, lucruri care fac viața într-o lume agitată să pară mai frumoasă. 

În cultura comercială în care trăim, este ușor să se piardă informațiile despre ce înseamnă cu 

adevărat Sărbătorile de Paști. Mai ales pentru copiii mici, Paștele înseamnă venirea iepurașului care 

le aduce dulciuri, cadouri, jucării sau hăinuțe noi. Între atâtea mesaje comerciale care confiscă 

semnificația de bază a Sfintelor Sărbători de Paști, este ușor să îl pierdem pe Iisus Hristos și ce 

înseamnă El pentru noi, oamenii, mai ales în Săptămâna Patimilor și în zilele de bucurie ale Învierii. 

Astfel, în loc să punem accent pe iepurașii de ciocolată sau pe cadourile de Paști, am putea să 

combinăm obișnuințele vieții noastre moderne cu a ne învăța copiii câte puțin din ce înseamnă cu 

adevarat Sărbătorile de Paști considerate cele mai importante din ortodoxie, pentru că este vorba 

despre Învierea lui Iisus. Vorbim despre Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor, și este un bun prilej 

să îi apropiem pe copiii noștri de Biserică și de Dumnezeu. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/actualitate/ce-nu-stiai-despre-saptamana-mare-semnificatii-traditii-si-superstitii-pentru-saptamana-patimilor/


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

277 
 

Paștele prin ochi de copil 

  Prof. înv. primar Ariton Cătălina Beatrice 

 Școala Gimnazială nr. 1 Matca, Jud. Galați 

      

     Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa 

mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind singura minune care se 

arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi.  

     Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus Hristos. 

Dincolo de semnificaţia religioasă, Paştele e sărbătoarea familiei lărgite. Copiii învaţă să respecte 

tradiţiile şi află că aparţin unui grup, unde fiecare îşi are locul său Majoritatea sărbătorilor – atât 

pentru noi, adulţii, dar mai ales pentru copiii noştri – constituie repere în timp care ne permit să ne 

aducem aminte, să ne reunim şi să ne cunoaştem mai bine. Ce iubesc copiii la această sărbătoare? 

Toate pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei mici să 

fie în al nouălea cer. Iar motivele nu sunt puţine. Ei se bucură pentru că se înnoiesc din cap până în 

picioare, pentru că vor sta cu părinţii până târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere vor 

ciocni ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi pască. Şi chiar dacă, de-a lungul anului, tinerii sunt 

mai puţin prezenţi la slujbele religioase, de sărbători şi, mai ales de Paşte, curtea bisericii devine 

neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu lumânările în mână, să ia 

lumină. Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a primi daruri şi de a 

ciocni ouă cu fraţii şi prietenii. Şi-apoi, Paştele înseamnă şi relaxare. Minivacanţele «de primăvară» 

înglobează, în general, zilele de Paşte. Peste tot, vitrinele magazinelor se ornează cu puişori, coşuleţe 

cu ouă, iepuraşi, ouă de zahăr şi ciocolată etc. Copiii simt o adevărată plăcere, înainte de Paşte, să 

vopsească şi să decoreze ouă cât mai frumos, să participe la pregătiri. 

      Pregătirile pentru Paşte oferă părinţilor ocazia de a face împreună cu copiii activităţi care să le 

permită să se pună în valoare în ochii tuturor. Implică-i, aşadar, şi pe cei mici. Solicită-le ajutorul la 

bucătărie, pentru mici treburi de rutină, consultă-i când alegi decoraţiunile pentru masă, scrieţi 

împreună felicitările şi alcătuiţi cu ei lista destinatarilor. 

      Importanţa acordată sărbătorii Paştelui corespunde şi nevoii de a marca viaţa prin simboluri care 

„hrănesc” albumul de familie cu fotografii-amintiri. Ritualurile pascale sunt indispensabile copilului 

pentru a creşte cu optimism şi pentru a repera propriile perioade de creştere şi de maturitate cu 

ajutorul amintirilor şi fotografiilor păstrate despre el însuşi, despre fraţii, surorile sau verişorii săi. De 

la an la an, acestea îi vor arăta cum se transformă fiecare copil în fetiță sau băiat, apoi în adolescent 

și adult. 
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Obiceiuri și  traditii  de Sfintele Paşti 

Profesor Gavriș Geanina 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej 

 

    În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 

Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

     Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn 

în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către 

biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu 

lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori.În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se 

deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de 

binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în 

formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în aşteptarea preotului care să sfinţească şi să 

binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. 

În faţa fiecărui gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit 

cu un şervet ţesut cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot 

anul: seminţe de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a 

aduce belşug), zahăr (folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie 

bogat), ceapă şi usturoi (cu rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează 

pasca, şuncă, brânză, ouăle roşii, dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu 

hrean, şi prăjituri. După sfinţirea acestui coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie. 

    Un foarte frumoas obicei se păstrează în Maramureş, zona Lăpuşului. Dimineaţa în prima zi de 

Paşti, copiii (până la vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. 

Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru dar şi urează 

gospodarilor „Sărbători fericite!”. La această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un 

băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.Un alt simbol al sărbătorii îl 

reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este dusă spre sfinţire la biserică la 

slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. A doua zi dimineaţa, unii 

credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti. 

Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 

purificarea. 

https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-traditii-si-obiceiuri-romanesti-de-paste/ ază peste 

an bucăţele din acestea. 

 

https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-romanesti-de-paste-credinte-si-superstitii-de-paste-

257440/ 

https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-romanesti-de-paste-credinte-si-superstitii-de-paste-257440/
https://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-romanesti-de-paste-credinte-si-superstitii-de-paste-257440/
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CRUCIFICAREA LA ZI 
  

 

Şcoala Gimnazială „Nedelcu Chercea” 

Localitatea Brăila, Judeţul Brăila 

Prof. Scarlat Gh. Rodica-Georgiana 

 

 

Imaginea lui Hristos pe cruce nu mai reverberează cu aceeaşi intensitate în sufletele 

intelectualilor actuali şi nu sunt ei unicii ignoranţi. Alergătura cotidiană după cele necesare existenţei 

ne-a împins într-o extremă a inumanităţii pentru care El şi-a dat o dată viaţa şi nu uită să o reediteze 

an de an, clipă de clipă, când noi avem nevoie de un umăr pe care să ne odihnim capul obosit. Ori de 

câte ori recitesc „Ben Hur” de Lew Wallace, „Quo Vadis” de Hanry Sienkiewicz sau „Cămaşa lui 

Christos” de Lloyd Douglas redevin copilul care îl avea în fiecare celulă pe Cel de Sus, îl inspira, îl 

sorbea, vibra cu fiecare şoaptă divină. Acum ca şi atunci se pot repera în fiecare casă, cătun, familie 

suflete clădite după chipul şi asemănarea Lui care au pierdut însă dragostea de El, nu mai cred cu 

sinceritate şi dăruire în cel de lângă, trăiesc cu alte scopuri în minte, se trezesc dimineaţa cu alte 

ţeluri în gând. Darul vieţii, iubirea aproapelui, bucuria de a putea admita creaţiile Domnului, 

atotputernicia Lui, soarele, ploaia, vântul, pământul, stelele, nu mai reprezintă surse de linişte care să 

presare pe chipul lutului plămădit din nimic fericirea şi pacea.  

Prinsă în alergătura zilnică uit uneori să mulţumesc pentru ziua ce mi se aruncă înainte, de 

parcă ar fi un dat al meu, firesc, însă când dorul de începuturile fiinţei mă cheamă picioarele nu mai 

au reţinere şi merg singure pe cărarea curată, pietruită a Bisericii. Mă închin şi cu ochii plecaţi cer 

iertare pentru că am întârziat la întâlnirea ce Tatăl Ceresc. Doar acolo sunt în siguranţă, şi după 

pioşenia privirilor celor adunaţi înţeleg că şi ei simt la fel. Nu mă mai satur privind icoanele şi 

ascultând pildele şi cuvintele preotului care vin parcă dintr-o altă lume, mai bună, mai liniştită şi 

blândă, aş spune.  

Cu toate acestea mă contrazic pentru că atunci ca şi acum existau credincioşi şi 

necredincioşi, oameni care-l urmau cu inima deschisă pe Hristos, îşi părăseau familiile, vindeau 

averile şi-l urmau, precum şi tăgăduitori ai existenţei lui. Îl aşteptau, dar pentru a-l recunoaşte nu au 

avut lumânarea asprinsă ca să-l distingă printre cei mulţi şi nici nu au păstrat sufletul deschis ca să-l 

primescă. Înţelepciunea străbună păstrată până astăzi din timpurile începutului ne îndeamnă să ne 

pregătim sufletul de parcă am pleca în marea călătorie chiar în acest minut şi să adunăm bogăţiile 

pământului pentru noi şi ai noştri de parcă am trăi sute de ani. Îndemnul la veghere nu este în van 

făcut, el are scopul de a ne atenţiona asupra traiului furtunos care ne acaparează şi ne face să uităm 

că existenţa pe acest pământ o datorăm unei forţe care ne este superioră şi care ne călăuzeşte. Trebuie 

doar să nu uităm. Să facem din când în când câte un popas şi să ne dedicăm zidirii sufletului nostru, 

existenţei noatre celeste. Oricând putem renaşte sau regăsi calea abandonată din inconştienţă, 

depinde doar de noi să ne scuturăm de indiferenţă şi să revenim la originea fiinţei noastre.  

Marcellus, eroul din omanul „Cămaşa lui Iisus” de Lloyd Douglas rătăceşte ca oricare 

dintre noi în căutarea păcii interioare, a sinelui pierdut printre rătăcirile zilnice, nu vede ceea ce se 

află chiar în faţa sa, caută confirmări, vrea să alunge simţămintele care-i cotropesc fiinţa. Teama 

aceasta a neputinţei îl macină, cu furie încearcă să lupte, dar nu vede că de fapt se luptă cu sine, cu 

propriile slăbiciuni, cu propriile temeri şi năluci. Întâlnirea cu Fiul Domului nu a făcut decât să aducă 

la suprafaţă bogăţii ce zăceau îngropate bine în străfunduri şi abandonate, ignorate. Destinul este cel 

care a decis care este momentul minunat în care este prielnică această dezgopare a propriei poveşti. 

Răzvrătirea împotriva cezarului nu a fost întâmplătoare, ea constituie cheia ce i-a deschis uşa către el 

însuşi, finalul operei confirmă revolta împotriva a ceea ce este atât de firesc, în cele din urmă. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

280 
 

Asemeni lui este şi eroul din „Quo Vadis” de Hanry Sienkiewicz, Vinicius, mândru, 

puternic, bogat, nobil, arogant, stăpân al universului, un exemplar notabil de aroganţă romană, dar 

datele propriei vieţi se schimbă vizibil la polul opus din momentul în care îi face loc Domnului în 

viaţa sa, sau mai exact spus, din clipa în care Cel de Sus îl alege pe el să-i fie actor al mărturiei puerii 

sale divine. Da, este un ales, ca şi personajul lui  Douglas. Niciun pas al existenţei lor nu este lăsat la 

voia întâmplării, ei din cei mulţi sunt aleşi să spună lumii întregi povestea iubirii nemărginite pe care 

ne-o poartă Dumnezeu nouă, fiecăruia dintre neoi, pentru că în cele din urmă oricare dintre firele de 

nisip năsute din mâna Marelui Creator putea să-i declame mesajul.  

Povestea tânărului roman porneşte furtunos, îl pescuieşte din marea de sânge lăsată de 

crudele lor confruntări cotropitoare şi îl aruncă în braţele iubirii pământeşti, ale dorinţei inspirate de 

o frumoasă prizonieră de război tolerată, tocmai pentru că are un chip zeiesc, pe tărâmul darnic, 

paradoxal al acestui neam caracterizat de o multitudine de contraste. Vrea să o aibă, să-i strunească 

trupul ca pe un bun ce i se cuvine, de care poate dispune, să-i bicuiască şi să-i mângăie pielea 

diafană, dat toate aceste trăiri demonice sunt substituite uşor, pe nevăzute de iubire, de respect, de o 

dragoste pe lângă care se strecoară şi cea pentru zeul ce a plămădit-o şi pe ea. Drumul străbătul de el 

este sinuos, agonia şi extazul merg mână în mână, soarta nu-i oferă paharul cu miere fără ca el să nu 

conştienţizeze cât de darnică şi iubitoare este Pronia Cerească ce se îndură de el, de dragostea care-i 

alimentează fiinţa. Descoperirea fetei, ramură cu ramură, concordă cu citirea uni cărţi neştiute, 

păstrate milenii lungi şi anoste doar pentru el şi astfel, ajunge iubindu-o pe Ligia să-şi dedice sufletul 

şi zeului ce s-a îndurat şi a făcut-o pe ea. Dacă din mâinile lui s-a putut naşte o asemenea minunăţie, 

poate şi el să pună în cui armele din fier, coiful şi zalele şi să se înarmeze cu credinţă.  

Apropierea şi sudarea lor într-o singură finţă se face pornind de la acceptarea ei, a femeii 

sclave ca entitate umană care are o părere, un suflet ce se dedică cu devoţiune altcuiva decât lui, a 

cărei viaţă este protejată de drepturi ca şi a lui, atotputernicul bărbat. Vinicius reduce viteza, furia i se 

potoleşte atunci când o află simplă, săracă, dar cu spiritul bogat, plin de o trăire pe care la început nu 

o înţelege, dar pe care o acceptă, atâta timp cât îi permite să o vadă, să ştie că este prin apropiere. 

Distanţa dintre ei se reduce printr-un singur pas făcut de tânărul care încărcat cu o energie ce ise 

strecoară sub piele şi care-i deschide ochii şi să descopere tarele propriului neam, dezmăţat, 

incestuos, tiranic, asasin, incendiator, după modelul imprimat chiat de Nero.  

Obligat să se despartă de nimfa aceasta care i-a permis să-i vadă chipul diafan şi să-l 

urmeze pe comandantul suprem ce nu acceptă refuzuri constată din acea clipă nonsensuri, atrocităţi 

la tot pasul, o lume păgână în toată nuditatea ei respingătoare. Oamenii simpli trăiesc în mizerie, 

desbrăcaţi, cerşind, umilindu-se pentru pâinea de acum şi de la prânz, cu ochii lacomi, insetaţi de 

sânge, dispuşi oricând la nelegiuiri înfiorătoare, ce pot depăşi orice imaginaţie. Somnul pe o piatră 

dezgolită, la marginea străzii sau chiar în case împietrite nu este odihnitor, crezul într-un zeu al 

strănutului îi fac, până şi pe cei mai mişei romani să fie vulnerabili, şantajabili emoţional oricând. 

Aceasta este arma secretă pe care o are ascunsă în mânecă Nero, dar pentru că nu a folosit-o cu grijă 

s-a întors împotriva lui, în cele din urmă. Nobilii sunt linguşitori, se tem de toanele cezarului şi îşi 

colorează discursurile cu cele mai nefireşti laude, cu mărturii nefondate şi insipide, doar, doar îşi vor 

salva astfel pielea de la o moarte crudă sau ceea ce era şi mai dureros pentru ei uitarea, disgraţia, 

temniţa pentru eternitate, smulgerea puterii, a statutului. După cum era de aşteptat şi ei, pentru a-şi 

salva averile, viaţa îl linşează fără să stea prea mult pe gânduri. După cum se vede fiecare este nu 

doar propriul stăpân absolut, ci îşi arogă drepturi asupra vieţii celorlalţi care nu sunt puţini. 

 Pe toate le observă acum tânărul soldat, dar le percepe cu alţi ochi, cu sufletul pur şi 

nevinoval al Ligiei care insuflă alte aşteptări, forţe, reguli de viaţă spirituală, coordonate interne, de 

data aceasta, iar ea le are de  la unicul, singurul, Dumnezeu. Cum era de aşteptat el devine treptat 

reflexiv, priveşte şi analizează cu şi mai multă atenţie imaginile care se derulează prin faţa sa ca un 

caleidoscop pestriţ de travestiţi. Petru şi Pavel îndeplinesc un rol simbolic, sunt exponatele unei 

credinţe ce se naşte, se dezvoltă şi cuprinde ca un torent pe toţi cei care vor o schimbare, vor o altfel 

de viaţă. Procesul prezentării creştinismului într-o lume romană dezumanizată este înfăţişat din 
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exterior către interior, autorul porneşte de la relitatea vizibilă, concretă cu scopul de a accentua 

relaţiile lăuntrice independente de acestea. Lume creştină este unică, sudată, virală, crezul într-o viaţă 

mai bună, dorinţa de mai bine, de dreptate, de siguranţă şi civism i-a convins că armonia poate fi 

atinsă doar printr-o dăruire totală, printr-o abandonare oarbă în mâinile Celui Atotputernic. 

Scenele celui de-al doilea volum sunt cutremurătoare, expresivitatea narativă cucereşte 

lectorul pasionat de culoare, forme, nuanţe, detalii înfiorătoare. Odată dezlănţuit condeiul creator se 

dedică forţei lacome şi perfide a maselor forfotitoare ce aleargă în derivă şi care cer cezarului sau 

reprezentanţilor acestuia să-i arunce de vii pe creştini pradă leilor înfometaţi. Aviditatea de sânge, 

setea inexplicabilă de moarte, ovaţiile dezlănţuite, volbura grotescă a morţii furibunde se alfă în 

antiteză cu slăbiciunile creştinilor. Aceştia sunt vânaţi, batjocoriţi, întemniţaţi, ucişi prin inaniţie, 

doar pentru că ticălosul Nero nu a avut tăria de a-şi asuma răspunderea pentru incendierea cetăţii. 

Asuprirea noilor adepţi ai lui Dumnezeu scoate ce este mai rău în toţi oamenii, patricienii trăiesc cu 

frica în sân, aşteptându-se ca din clipă în clipă să fie ei înşişi aruncaţi în flăcările încă fumegânde, 

senatorii încearcă printr-o manipulare fină a slabului lider să elimine  un adversar, poate astfel îşi 

răzbună vreun atac mai vechi pe care nu l-a uitat. Dacă ei decad, comportându-se astfel, romanii 

săraci, plebea sunt mult mai denaturaţi, îşi acuză vecinii din dorinţa de a le fura bunurile, de a-şi plăti 

vreo datorie mai veche sau pentru că o femeie a refuzat avansurile neavenite ale unui bărbat. 

Brutalitatea, minciuna, teroarea, frica, crima în numele dreptăţii cetăţeneşti sunt o modalitatea de trai, 

o formă de a fi.  

Dezlănţuirea aceasta inumană poate îngrozi şi ucide orice speranţă, însă creştinii şi dau 

viaţa, tineri, bătrâni, copii, femei, prunci cu o dăruire şi o siguranţă invidiate de inimile şubrezite de 

imoralitate. Stricăciunea a pătruns atât de adânc, şi, după cum spunea şi Petronius, Arbitrul 

Eleganţei, este necesară o renaştere din temelii a omului, iar noua religie tocmai această oportunitate 

deschide. Naivi, dezgoliţi de orice slăbiciune creştinii vin să se sacrifice convinşi de minunăţiile ce le 

sunt pregătite în Împărăţia Domnului. Raţionamentele pot să pară superficiale, dar ele nu trebuie 

dovedite, ele sunt simţite. Arderea de vii, crucificarea, lupta cu animalele sălbatice în arenă, inaniţia, 

violul spiritului sunt răbdate, acceptate cu stoicism, cu conştiinţa zâmbind. Urltele leilor, lupilor 

înfometaţi aflaţi la o depărtare de câţiva metri înfioară şi răpesc orice elan, sorb energia presărată de 

semnul crucii cu care Petru sau Pavel îi încurajau şi luptau să menţină suflul treaz. Livizi, cu clipele 

numărate aşteaptă să moară pentru a aduce nemurire măreţei sărbători a lui Dumnezei. Îl cunosc pe 

Hristos prin cei doi apostoli cărora le sorb cuvintele, tot ei transferă asupra tuturor vraja nemuririi şi 

iubirii întru Fiul Domnului. Clavarul Golgotei este reeditat de fiecare în parte şi nu regretă jertfa pe 

care o fac. Cu faţa luminată de o bucurie pe care soldaţii şi romanii liberi nu o mai văd după atâta 

prăpăd, Petru mărturiseşte tuturor „Copiii voştri vor fi slugile lui Hristos!”(în „Quo Vadis”, 2004, 

pag. 563) după care urcă senin şi fericit pe cruce, acceptându-şi destinul. Cei prezenţi conştientizează 

abia acum că el prin statornicia credinţei lui, prin însăşi devoţiunea sa deveni „adevăratul stăpân al 

cetăţii, care (...) va domni neîntrerupt.” (în „Quo Vadis”, 2004, pag. 564) 

Promotor al frumosului dincolo de aparente, romanul face mult bine oricărui cititor, 

inspiră şi converteşte prin farmecul pe care-l degajă spiritualitatea, înţelepciunea şi estetismul 

religios. Nu ai cum să nu fii transfigurat după o imersiune în iubirea şi binele emanate de belşugul de 

mărturii ale credinţei în Dumnezeu.  

Refac lectura ori de câte ori mă golesc de frumos şi îmi readuc aminte de blândeţea cu 

care trebuie să mă raportez la viaţă şi la semeni. Nu este necesară crucificarea oră de oră a Fiului 

Domnului pe care noi o facem prin indiferenţa, aroganţele şi maniile noastre, le putem tempera şi 

anula prin noi înşine şi prin recunoaşterea în aproapele noastru a Creatorului însuşi. Reeditarea sub 

alte forme a terorii începuturilor nu ne face mai demni, ci ne întoarce ca mentalitate şi atitudine cu 

milenii în urmă.  
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Tradiţii Pascale în Marea Britanie 

     Prof. Băltăreţu Nicoleta Mădălina 

    Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”- Craiova, Dolj 

    

În limba engleză, Paştele se numește Easter, un cuvânt derivat din termenul "eastre" sau 

"eostre" în engleza veche, apărut înainte de anul 899 d.Chr. 

 Acest nume se referă la "Easter-Monath", luna aprilie din calendarul germanic, a cărei denumire 

provine din numele zeiţei Eostre, din păgânismul anglo-saxon. 

În vremuri străvechi, Eostre era sărbătorită cu prilejul echinocțiului de primăvară, în jurul datei de 21 

martie, ea având drept animal favorit iepurele, oul fiind în acele timpuri un simbol sacru al vieţii 

renăscute pe pământ. 

Paştele era cunoscut drept Pasch, Pesse, Pasg , Paşte ori Pace, însă Easter a rămas termenul consacrat 

pentru ziua Învierii Domnului, în limbajele celtice. 

  Astăzi, sărbătoarea de Paşti este anticipată de postul început în Miercurea cenuşii, Ash 

Wednesday, având o durată de 40 de zile. 

Faţă de Crăciun, Paştele este celebrat într-o manieră mai puţin exuberantă, printr-o atitudine mai 

apropiată de credinţa creştină, de obicei, în mijlocul familiei, mai ales în zonele rurale. 

Palm Sunday- Duminica frunzelor de palmier  

Cu o săptămâna înainte de Paşti, se celebrează Duminică frunzelor de palmier, Palm Sunday, 

o zi echivalentă Floriilor din România. Numele acestei sărbători îşi are originea în vremurile 

Imperiului roman, când se obişnuia a întâmpina orice personaj regal prin fluturarea unor frunze de 

palmier de către mulţimea adunată pe marginea străzilor. 

Potrivit legendei, Iisus a intrat în Ierusalim în Duminică palmierilor, iar oamenii L-au onorat 

asternandu-I un covor de frunze de palmier în drumul Său şi agitând fiecare dintre ei o astfel de 

frunză. În prezent, englezii participă la parade de Ziua palmierilor purtând în mâini frunze ale acestui 

arbore exotic. 

Adeseori, frunzele de palmier sunt folosite pentru împletirea unor ghirlande şi a unor aranjamente în 

formă de cruce, ce sunt folosite pentru decorarea bisericilor 

 

Dansul lui Morris  

În multe regiuni ale Angliei, trupe de dansatori profesionişti execută dansul lui Morris cu ocazia 

fiecărei duminici de Paşti. Alcătuit din figuri coregrafice specifice, dansul lui Morris include 
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accesorii precum beţe, săbii, batiste şi clopoţei. 

De multe ori, unul sau doi dansatori execută paşii consacraţi în preajma sau în jurul a două pipe 

aşezate în cruce. Acest ritual tradiţional are scopul de a alunga spiritele iernii, iar interpreţii 

obişnuiesc să poarte magnifici pantaloni scurţi albi, pantaloni negri, eşarfe roşii, panglici verzi şi 

roşii, pălării de paie şi au în mâini o mulţime de flori şi flamuri. 

 

Paştele în satele englezeşti: Madonna's Lily, Easter's Bonnets, Easter Bunny  

Zona rurală englezească, învăluită într-un farmec şi un tradiţionalism aparte, oferă străinilor cu 

ocazia Paştelui o serie de obiceiuri adânc înrădăcinate pe aceste meleaguri. 

Celebrarea Învierii Lui Christos găseşte bisericile împodobite cu flori proaspete şi străzile învăluite 

în aroma îmbietoare a fripturii de iepure şi miel, amestecată cu mireasma dulce de marţipan. 

Locaşurile de cult sunt decorate mai ales cu crini albi sau "crinii Fecioarei ", Madonna's Lily or 

Easter's Lily, simboluri consacrate ale purităţii. 

Femeile şi copii care merg la slujba Paştelui poartă de multe ori tradiţionalele Easter Bonnets, pălării 

de Paşti, împodobite cu o multitudine de flori. 

 

Potrivit unui ritual străvechi, se organizează pentru copii vânători de ouă, ascunse  în grădini de către 

Iepuraşul de Paşti, Easter Bunny. În unele localităţi , în ziua de "Marţea Iertării", Shrove Tuesday, 

ultima zi înaintea postului de Paşte, se organizează întreceri de alergare cu cratiţe pline cu clătite. În 

orăşelul Olney, astfel de competiții au loc de circa 500 de ani. 

 

Cărţile poştale, iepuraşul şi ouăle de Paşti  

 

 Trimiterea felicitărilor de Paşti este un obicei relativ recent în Anglia, introdus în perioada 

reginei Victoria de către un papetar care a avut ideea strălucită de a crea o carte poştală de sezon 

înfăţişând un iepure, un animal purtând deja simbolismul primăverii şi Paştelui. 

 

Iepuraşul de Paşti este o reprezentare a fertilităţii şi renaşterii naturii încă din perioada păgânismului. 

Asocierea Paştelui cu iepuraşul a apărut mult mai târziu, avându-şi originea în folclorul german din 

secolul XVI , atunci când copiilor li se promitea că dacă vor fi cuminţi, iepuraşul le va dărui ouă cu 

ocazia sărbătorii învierii Domnului. 
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Ouăle sunt cu desăvârşire interzise a fi mâncate în perioada Postului, iar cu prilejul Paştelui sunt 

colorate în tonalităţi strălucitoare, simbolizând paleta cromatică a primăverii. 

Creştinii credincioşi vopseau oule în roşu, o culoare simbolizând sângele vărsat de Iisus şi le dăruiau 

copiilor, încredinţaţi că, în acest fel, aceştia vor fi feriţi de ghinioane în decursul întregului an. 

Desigur, în zilele noastre, ouăle preferate de copii în sezonul Paştelui sunt cele de ciocolată. 

Mâncăruri tradiţionale englezeşti de Paşti  

Bucătăria englezească are pregătite câteva reţete specifice în celebrarea învierii lui Cristos, 

friptura de miel (amb steak), fiind de departe felul favorit pentru Duminică de Paşti. 

Un desert tradiţional este tortul Simnel, Simnel Cake, un fel de prăjitură ce era dăruită iniţial 

mamelor cu prilejul Duminicii mamelor, Mothering Sunday, decorată cu 11 bomboane sferice de 

marţipan ce reprezentau cei 11 discipoli credincioşi ai lui Iisus. 

Chiflele sau checurile fierbinţi ornamentate cu o cruce, Hot Cross Buns, simbolizează crucea pe care 

a fost răstignit Iisus şi sunt mâncate, potrivit tradiţiei în Vinerea Mare. Se pare, totuşi, că aceste 

prăjiturele provin încă de pe vremea saxonilor, chifla reprezentând Luna , iar crucea cele patru 

pătrare ale acesteia. 

  Pentru copii, sărbătorile Pascale au o însemnătate aparte, reuniunea cu familia, trimpul 

petrecut în pregătirea bucateleor, împodobirea casei cu crenguţe, vopsirea ouălor, vânătoarea de ouă 

sunt motive de sărbătoare, de bucurie,  unice la vârsta copilăriei, pe care le vor păstra de-a lungul 

vieţii. 
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Activitate extracurriculară – “Paştele – bucuria Învierii” 

Prof.pt. înv. primar Vasile Camelia 

Şcoala Gimnazială Parepa-Ruşani/Colceag 

 

       Activităţile extraşcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 

obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 

viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi 

pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 

 Desigur, în unele situaţii, activităţile extracurriculare pot determina o „pierdere de timp” sau o 

distragere a educabilului în defavoarea activităţilor educative formale. Însă, dincolo de orice, nu trebuie 

să avem în vedere doar activitatea în sine, ci natura particulară a experienţei individuale a educabilului, 

în cadrul activităţii care devine cea mai interesantă pentru acesta. Din aceste considerente, rolul şcolii şi 

al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care 

aderă elevii) este acela de a furniza cele mai valoroase activităţi extracurriculare pentru dezvoltarea 

elevului şi a-l îndruma spre acestea. 

 Cu ocazia sărbătorilor pascale am gândit şi am proiectat o activitate extracurriculară cu tema 

“Paştele – bucuria Învierii”, în urma căreia copiii din învăţământul primar să-şi însuşească cunoştinţe 

referitoare la tot ce înseamnă această sărbătoare, dar şi formarea, consolidarea unor  deprinderilor 

practice.  

 Momentele activităţii au fost: vizionare film despre învierea Domnului, memorare şi recitare 

versuri specifice sărbătorii, interpretarea parţială a Prohodului, realizarea creaţiilor plastice (desene, 

colaje). 

 Momentul cele mai atractiv, care a solicitat un efort considerabil din partea copiilor a fost 

memorarea şi  prezentarea poeziilor: 
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Săptămâna mare 

Când te uiţi pe geam afară 

Vezi bine că-i primăvară 

Nu mai poţi să stai în casă 

Când afară e verdeaţă 

Şi totul e plin de viaţă. 

Pân’ la Paşti e-o săptămână 

Şi cu mama împreună 

Mătur, spăl,fac casa lună, 

Şi-o ajut mereu, mereu,  

Şi-s tot timpu-n jurul său. 

Iar când lucrul terminămDe dulciuri ne apucăm. 

Vrem să facem prăjituri, 

Cozonac, apoi fripturi, 

Sarmale şi ciorbă acră 

Şi la urmă nişte pască. 

Apoi ouăle, vezi bine, 

Le spălăm cum se cuvine, 

Le fierbem în oala mare 

Şi apoi, că-i mic, că-i mare, 

Toate noi le decorăm, 

În ce vrem le transformăm. 

Să fie mai arătoase, 

Să ne facă bucuroase! 

Iar la Paşti, neapărat 

Zic “Hristos a înviat!” 

Iar ouăle hazlii 

Le voi da şi altor copii. 

 

Florile şi măgăruşul 

Copile, aş vrea să ştii 

Că-n zi sfântă de Florii, 

Zi de mare sărbătoare, 
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Pe un măgăruş călare 

Iisus intra în cetate, 

Undeva, foarte departe. 

Când s-a luminat de zori, 

Mulţimi cu braţe de flori, 

Cu toţi l-au întâmpinat 

Pe Iisus cel luminat. 

Ziua de Florii, creştine, 

Totdeauna este bine 

Ş-o întâmpini cu o floare, 

Ca pe-o sfântă sărbătoare. 

 

Ouăle roşii 

Era blândul domn Iisus 

Răstignit pe cruce, sus. 

Deodată, pietrele, 

Adunând durerile, 

Ouă roşii s-au făcut. 

O minune de-nceput 

Când a înviat Iisus, 

Vestea repede s-a dus 

În cetăţile vestite, 

Despre ouăle-nroşite, 

Despre Învierea Lui. 

 

Cum se ciocnesc ouăle 

Ascultăţi, vă rog frumos! 

Oul are “cap” şi “dos”. 

Cum ciocneşti, ai vrea să ştii? 

Iată cum în prima zi 

Se ciocneşte “cap” în “cap”, 

Să-ţi fie ţie pe plac! 

“Cap” cu “dos” a doua zi, 
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Să vă bucuraţi copii! 

În a treia zi, “dos” cu ‘dos”, 

Să vă fie cu folos! 

Oul roşu frumuşel, 

 Să ne veselim cu el! 

 

Cum se fac urările 

Primăvara te încântă, 

Paştele e o zi sfântă, 

Peste tot se aud cântări, 

Oamenii îşi fac urări. 

Bătrânii mai întâi ciocnesc, 

Spunând: “Hristos a înviat!” 

Iar tinerii apoi rostesc: 

“Adevărat a înviat!” 

 

Oul roşu 

Oul roşu şi frumos, 

De-nvierea lui Hristos, 

Toţi copiii îl ciocnesc 

Si pe rând aşa rostesc, 

Cu sufletul curat: 

”Hristos a înviat” 

Astfel ei învaţă  

Că oul e viaţă 

Şi coaja-i subţire 

E-a lumii iubire. 

Ouă când ciocnim 

Noi mărturisim: 

“Viaţă în iubire, 

Dor de mântuire!” 
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Pasca 

Încă o poveste acum: 

Obosiţi de-atâta drum, 

Ucenicii lui Hristos 

Au poposit într-o casă. 

Gazda i-a primit frumos 

Cu pâine dulce, gustoasă. 

Şi într-un târziu, Iisus 

Tuturor aşa le-a spus: 

- Ospătaţi, vă bucuraţi! 

Pâinea sfântă ce-o mâncaţi, 

“Pască” e, să nu uitaţi! 

 

 La Paşti 

Vă doresc de Paşti să fiţi 

Totdeauna fericiţi! 

Iar dacă cuminţi veţi fi, 

Iepuraşul va veni 

Si în coş el va aduce 

Ouă roşii, turtă dulce, 

Cozonac cu mac-mac-mac 

Şi tot ce vă e pe plac. 

Mielul să nu vă lipsească 

Si să faceţi câte-o pască, 

 Să aveţi de toate-casă 

Că-i sărbătoare aleasă! 
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BUCURIA DE A DĂRUI 

Prof.inv. preșcolar: Alecu Adina Mariana 

GPN Pietrosu Costești , Jud.Buzau 

 

    În perioada preșcolara ,copilul traiește o amplificare și diversificare a stărilor afective dacă i se 

conturează posibilitatea de evaluare interioară comparativă a lor. El exprimenteaza posibilitatea de 

emoții din ce în ce mai complexe și mai nuanțate. 

   Studii recente au relevant faptul că relațiile afective și stările emoționale conturează ,,inteligență 

emoțională”.Această este factorul de legătură , liantul între o persoană și mediul din care face parte. 

  Având în vedere toate acestea , am conceput un proiect de implicare a copiilor în acțiuni social-

umanitare intitulat ,,Bucuria de a trăi”. 

  Ne-am concentrat acțiunile și activitățile către persoane în vârstă de la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din Costești,știind că au nevoie de afecțiune și atenție ,ne-am dat seama că prezența 

copiilor prin candoarea lor , le va aduce multă bucurie în sufletele lor triste . 

  Tematică și țintă proiectului au fost concepute cu bucurie de către copii și de părinții lor. 

  Scopul proiectului a fost educarea respectului și afecțiunii copiilor față de persoanele în vârstă 

,formarea dorinței de a dărui, de a ajută precum și trăirea cu bucurie sinceră a momentelor de dăruire 

. 

  Obiectivele ce vizeaza copii sunt: 

• Antrenarea și dezvoltarea unor calități ale copiilor :bunătate,compasiune; 

• Dezvoltarea altruismului prin conștientizarea semnificației faptelor bune; 

• Educarea atitudinii de atenție și respect față de bătrâni ; 

• Readucerea în atenția oamenilor vârstnici a obiceiurilor și tradițiilor de Paști ; 

• Realizarea unor lucrări artistico-plastice împreună cu persoanele cărora le vor fi dedicate; 

• Antrenarea calităților artistice în vederea prezentării unor spectacole cu scop umanitar 

( cântece , poezii); 

  Aferent acestor obiective enumăr câteva exemple de comportamente : 

• Să învețe poezii, cântece , dansuri; 

• Să-și perfecționeze abilitățile practice executând lucrări prin diverse efecte plastice; 

• Să se manifeste creativ ; 

• Să se manifeste empatic; 

• Să dovedească un comportament civilizat, politicos; 

• Să trăiască emoții de bucurie atunci când dăruiesc . 

 

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

 

  Mai întâi le-am făcut cunoscut copiilor că în localitate există un grup de oameni în vârstă care stau 

singuri fără familiile lor.Aceștia s-ar bucură să-i aibă că oaspeți .Copii și-au manifestat interesul de a 

merge acolo pentru a-i cunoaște 

  Apoi , am anunțat părinții de intenția noastră , aceștia fiind de acord , mai mult venind cu sugestii 

de organizare și în urma consultărilor am decis să creăm un fond din care să putem  
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 cumpăra daruri pentru bătrâni.Părinții au conștientizat atât valoarea morală a gestului de a ajută 

oameni , cât mai ales valoarea educației ce o are asupra noastră. 

  Am considerat că sărbătoarea Paștelui este un prilej de comuniune sufletesca , de emoții și de 

bucurie presupunând obiceiul de a face daruri. 

  Sfintele sărbători de Paști fiind considerate un eveniment de înalta încărcătură sufletesca pentru 

comunicarea cu vârstnicii .În afară discuțiilor cu aceștia , referitor la ce știu ei despre Mântuitorul 

nostru , copiii au  făcut prezentarea dramatizării ,,Dumbrava  minunată” pregătită pentru această 

ocazie. 

  Cu un public atât de sensibil , interpretarea lor a fost degajată și admirată de toți.Apoi , fiecare copil 

a realizat un desen cu carioca de liberă inspirație oferindu-l că amintire celor vârstnici de care s-au 

legat emoțional. 

 Darurile împărțite de copii au constat în cozonac,ouă roșii. 

 

CONCLUZII 

 

  În urmă derulării acestui proiect am constatat următoarele: 

• aplicarea lui a avut un efect considerabil în antrenarea tuturor copiilor , chiar și a celor mai retrași 

,timizi sau cu diverse afecțiuni; 

• părinții copiilor au devenit mai sensibili și mai deschiși spre a ajuta copiii din familii defavorizate 

și mai promti în răspunsurile la actiunile noastre ; 

• copiii mai egocentrici au devenit mai darnici și mai toleranți; 

•cu toți au învățat că atunci când dăruiești cel mai important este să trăiești bucuria bucuriei celuilalt. 

  Totodată am cultivat părinților ideeea că prin respectul infuzat copilului față de ființa umana ,de 

lumea înconjurătoare , de natură , de conștiința apartenenței lor la colectivul si societatea căreia îi 

aparținem , se formează o societate care poate fi mai bună cu fiecare individ educat în acest sens. 
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„Sărbătorile Pascale pe înțelesul copiilor” 

 

                                                                                                          Prof. Înv. Preșc. Dumitru Elena 

                                                                                                      Grădinița cu PP nr. 5 Săcele,  

                                                                                               jud. Brașov 

 

 „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora dintre aceștia este împărăția lui 

Dumnezeu!” (Sfânta Evanghelie după Marcu, cap.10, verset 14) 

Creștinismul este un mod religios de a trăi, având la bază legătura omului cu Dumnezeu. 

Experiența creștină are în plan central dragostea lui Dumnezeu pentru oameni iar în planul uman 

acest lucru se traduce prin dragostea față de aproapele tău. Această iubire față de cel de lângă noi, ne 

face să simțim că suntem legați unii de ceilalți și manifestăm solidaritate în suferință și bucurie. 

Dar, cum putem explica conceptele biblice pe înțelesul copiilor? Pentru a asigura o înțelegere 

corectă a dogmelor religioase este necesar să existe timp special în fiecare familie pentru acest 

subiect. 

Astfel, primele noțiuni care trebuie transmise copiilor se referă la dragostea lui Dumnezeu 

pentru oameni, dorința de a fi alături de ei, blândețea cu care îl poate feri de rău. În orice povestire 

biblică pe care o spunem copiilor, Dumnezeu trebuie prezentat astfel încât să inspire încredere 

acestora. Copilul are nevoie de o imagine foarte blândă a lui Dumnezeu, care să-l facă să fie 

încrezător, liniștit și în nici un caz să nu i se vorbească de pedepsele sale.  

Încă din fragedă copilărie omul trebuie format în spiritul credinței, iubirii, binelui și răului, 

adevărului și dreptății iar acest lucru se poate realiza în grădiniță în cadrul unor activități din 

domeniul om și societate. Preșcolarii au o viață afectivă bogată și dețin o sensibilitate aparte care îi 

face să fie receptivi la tot ce vine din sfera sentimentelor și tocmai de aceea învățătura creștină a 

copiilor trebuie să înceapă de foarte devreme și pe lângă activitățile din grădiniță  ea poate fi spusă 

trebuie și trăită prin exemplul personal al părinților și al persoanelor cu care copilul vine în contact.  

Sărbătoarea religioasă cea mai importantă a credincioșilor este Învierea Domnului. Această 

sărbătoare este numită și Sărbătoarea Sfintelor Paști. Este sărbătoarea care a adus omenirii speranța 

mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Paștele a fost sărbătorit încă din 

epoca apostolică. Este considerată sărbătoare a tristeții dar și a bucuriei dată de învierea 

Mântuitorului. 
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În cultura în care trăim astăzi, intens comercială, este simplu să se piardă tredițiile și 

obiceiurile de orice fel, religioase, naționale, etnice, de aceea este foarte important să ne învățăm 

copii despre fiecare eveniment în parte transmitându-le informații pe înțelesul lor. 

Conceptele creștine pot fi explicate astfel copiilor cu vârste de 5-8 ani astfel:  

1. Nașterea Domnului Iisus Hristos – reamintim copiilor de Sărbătoarea Crăciunului când 

am sărbătorit Nașterea bebelușului Iisus 

2. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – explicăm că Iisus este fiul lui Dumnezeu și le vorbim 

despre scopul venirii Lui pentru a ne apropia pe noi pământenii de Dumnezeu 

3. Introducerea noțiunii de păcat – prin exemple potrivite reamintim ce înseamnă fapte bune 

și fapte rele pentru a înțelege diferența dintre acestea și că faptele bune sunt plăcute lui 

Dumnezeu 

4. Dragostea lui Dumnezeu pentru oameni – prin iertarea faptelor rele, păcatelor Dumnezeu 

arată iubire oamenilor iar sacrificiul Fiului Său dovedește această iubire nemărginită. 

5. Sacrificiul Domnului Iisus Hristos – explicăm copiilor cum oameni răi l-au ucis, lăsând la 

o parte detaliile dure 

6. Învierea Domnului – după trei zile Iisus Hristos a înviat și s-a înălțat la Ceruri. 

7. Rostul sacrificiului – prin întărirea credinței în dragostea lui Dumnezeu față de oameni 

explicăm faptul că sacrificiul a fost făcut pentru ca aceștia să poată primi iertarea tuturor 

faptelor rele atunci când recunosc și se căiesc. 

Toate informațiile trebuie transmise în mod gradual fără a accentua ororile răstignirii mai ales 

că cei mici nu au încă bine definit în minte conceptul de moarte. Accentul trebuie pus pe Învierea 

Domnului, bucuria oamenilor și iertarea păcatelor, faptelor rele.  

Aceste concepte totuși sunt mai greu de transmis către copiii mai mici de cinci ani deoarece 

nu au noțiunile de viață, moarte, sacrificiu și de aceea este bine să încercăm altfel să-i familiarizăm 

cu Sărbătoarea Paștilor. Astfel, este bine să punem accentul pe tradițiile specifice acestei sărbători și 

să-l implicăm pe cel mic în activitățile specifice: vopsirea ouălor, gătirea cozonacului, prepararea 

diferitelor feluri de mâncare. 

Este important pentru copii să simtă această sărbătoare cu sufletul și acest lucru se va realiza 

prin dragostea oferită în familie, prin sentimentele de bunătate, bucurie ce pot fi împărtășite în 

această perioadă.  

Dacă cel mic va petrece timp de calitate cu această ocazie va înțelege importanța sărbătoririi 

Paștilor și va menține în timp această tradiție pentru că o va lega întotdeuna de ce a simțit în acel 

moment.  
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Să fim mai buni, mai încrezători, să oferim celor dragi atenție, dragoste, vorbe frumoase sunt 

câteva din principalele ingrediente către înțelegerea și respectarea oricăror sărbători sau pur și simplu 

a vieții de familie trăită în credință și armonie. 
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CHESA VLAD 
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Sărbătoarea Sfintelor Paști – Învierea Domnului 

Prof. înv primar Tite Adriana – Viorelia,  

L. P. S. „Avram Iancu”, Zalău, Sălaj 

 

Hristos a Înviat! 

            Sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos aduce cu ea obiceiuri dragi nouă, printre care pregătirea 

ouălor roșii în Joia Mare și a mâncărurilor tradiționale: miel, pască, cozonac.  

           Înainte de această sărbătoare, la școală, copiii descoperă câteva informații despre Sfintele 

Paști, pe care le sărbătorim în fiecare primăvară, atunci când întreaga natură revine la viață. 

1. Care este semnificația cuvântului Paște/ Paști? 

          Paștele își are etimologia în cuvântul ebraic pesah care înseamnă trecere, trecere pe alături sau 

izbăvire de primejdie. Aduce referire la perioada în care trăia Moise și când moartea a trecut lângă 

casele evreilor, însemnate cu semnul crucii, iar ei au fost eliberaţi din robia egipteană, primind 

pământul făgăduit. 

          Numim sărbătoarea de azi Paști, după cuvântul care în vechiul grai evreiesc însemnează 

trecere; fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus, la început, lumea dintru neființă întru 

ființă. În această zi smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean din mâna Faraonului, l-a trecut prin 

Marea Roșie și tot în această zi, S-a pogorât din ceruri și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei. Iar 

acum, smulgând tot neamul omenesc din legăturile iadului, S-a suit Ia cer și l-a adus iarăși la vechea 

vrednicie a nemuririi. Dar pogorându-Se la iad Domnul, nu a înviat pe toți câți erau acolo, ci numai 

pe cei care au voit să creadă în El; și sufletele sfinților din veac, ținute cu sila de iad, le-a slobozit și a 

dăruit tuturor putința să se urce la ceruri. 

           Deci, Paște este transcrierea cuvântului grec, care la rândul lui este transcrierea 

ebraicului pesach, ambele cuvinte însemnând trecere sau traversare. 

2. În ce loc au fost sărbătorite Paștile prima dată? 

          Locul sărbătoririi Sfintelor Paşti pentru primii creştini a fost oraşul Ierusalim. 

3. De ce este atât de iubită această sărbătoare a Învierii? 

          Duminica de Paști este ziua în care Iisus Hristos, răstignit pe cruce în Vinerea Mare, a Înviat 

din morți. Este ziua bucuriei, sărbătoarea luminată a Învierii Domnului, prin care moartea este 

desfințată, El arătându-ne că există viață veșnică pentru noi toți. 

4. De ce sunt sacrificați mieii? 

           Mielul îl simbolizează pe  Fiul lui Dumnezeu, sacrificiul suprem al Tatălui pentru copiii Săi, 

jertfa aducătoare a iertării păcatelor și a certitudinii vieții veșnice pentru cei care cred în El. 

5. De ce sunt vopsite ouăle roșii și de ce ciocnim ouăle în ziua de Paști? 

            Oul roșu de Paști îl simbolizează pe Iisus în mormânt, coaja este piatra de la intrarea în acesta 

și din care Mântuitorul a ieșit înviind, iar ciocnirea ouălor semnifică deschiderea Sfântului Mormânt 

și Învierea. 

            HRISTOS A ÎNVIAT! 

            ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
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Prof. înv. Primar Pietraru Doina Andreea 

Liceul Teoretic Marin Preda, București 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI ÎN EUROPA 

  La fel ca majoritatea sărbătorilor și Paștele are origini creștine, vechii saxoni au sărbătorit 

venirea primăverii aducând omagii zeiței primăverii, Eastre.  

               Vopsitul ouălor se întâlnește peste tot.  

Popoarele din sud-estul Europei vopsesc oua roșii, culoarea sângelui lui Hristos, pe când în occident 

se folosesc toate culorile, ele simbolizând trezirea naturii la viață. Polonezii și ucrainenii, asemenea 

romanilor, obișnuiesc să încondeieze ouăle, iar din Austria provine obiceiul de a imprima câte o 

frunza pe ouăle colorate.  

Ouăle vopsite se oferă în dar. Copiii  însă trebuie să caute ouăle și eventualele cadouri acolo unde le-

a ascuns Iepurașul.. 

              Deşi multe tradiții de Paște sunt comune tuturor ţărilor creştine, există şi ritualuri specifice 

fiecărui popor. 

Germania este locul de unde a pornit tradiţia Iepuraşului de Paşte. Copiilor li se povestea 

despre un iepuraş care ascundea ouă şi ciocolată care puteau fi găsite numai în ziua de Paşte. O altă 

tradiţie tipic germană este pomul de Paşte, în care sunt agăţate ouă decorate. 

Şi în Austria există obiceiul decorării unor crenguţe cu ouă pictate și alte decorațiuni de 

Paşte. Iepuraşul de Paşte (Osterhase), în seara dinaintea marii sărbători, ascunde ouăle decorate şi 

coşuletele cu dulciuri. După ce copiii găsesc dimineaţa toate dulciurile şi toate ouăle, familia se 

adună în jurul mesei tradiţionale. Tuturor le place să ciocnească ouă şi există chiar şi o competiţie. 

Concurentul al cărui ou se sparge este eliminat din joc şi câşigătorul merge în runda următoare până 

când mai rămane un singur ou întreg. 

Alături de mâncărurile care în mod tradiţional se pun şi la noi pe masa de Paşte, ouă şi 

friptură de miel. Ei obișnuiesc să-şi dăruiască unii altora ouă de ciocolată, de obicei cu o surpriză în 

interior, ambalate în staniol şi legate cu fundiţe. Şi aici există obiceiul de a decora ouăle, mai ales cu 

frunze de ceapă, şi de a le aşeza în coşuleţe. După Paște copiii le ciocnesc. Cei ale căror ouă se crapă 

pierd jocul. Câştigător este cel al cărui ou „supraviețuiește” nespart. Lunea de după Paşti este numita 

„Pasquetta” şi este zi liberă, iar dacă timpul este frumos multe familii ies la iarbă verde. 

În Franţa, pe străzile orasului Haux, peste 4.500 de ouă sunt folosite pentru prepararea unei 

omlete gigantice, în fiecare an. 
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În Joia mare, în orasul Verges din Spania, se organizează un "dans al morţii". Toţi 

participanţii poartă costume speciale, iar procesiunea se încheie cu defilarea unor personaje 

costumate în schelete care poarta cutii pline cu cenușă. 

În Grecia săptămâna de dinaintea Paştelui este numită Săptămâna Mare deoarece 

rememorează Patimile Mântuitorului. În Joia Mare se fierb ouă şi se vopsesc în roşu pentru a 

simboliza sângele lui Iisus. Seara, credincioșii merg la biserică unde se decretează Crucificarea 

Mântuitorului. Vinerea Mare este o zi de doliu, deoarece Iisus este mort iar clopotele bat întreaga zi 

la fel ca şi atunci când cineva moare. Seara, creştinii poartă şi însoţesc „trupul neînsufleţit” al 

Mântuitorului într-un baldachin de lemn împodobit cu flori. Sâmbătă noaptea se duc la biserică şi 

află despre învierea lui Iisus. Duminică dimineaţa împărtăţesc bucuria Învierii împreună cu familia şi 

vecinii şi pregătesc miel la frigare. 

În Polonia, în ziua de Paşte, nu se face fum, aşa că oamenii nu pot aprinde focul pentru a-şi 

încălzi mâncarea. De aceea, toate specialităţile, de la ouă şi cârnaţi, la turte cu drojdie de bere şi 

prăjituri cu semințe de mac, sunt servite reci. De asemenea, bărbatul care este considerat capul 

familiei, nu ar trebui să participe la prepararea pâinii tradiționale de Paște, deoarece legenda spune că 

mustața lui va albi şi aluatul pentru pâine nu va crește. 

          Nici România nu se lasă mai prejos când vine vorba de obiceiuri de Paște.  În Joia Mare , a 

Patimilor sau Joia Neagră se crede că morții ar veni pe la vechile lor locuințe și ar rămâne până la 

Duminica Mare. Nu se spală rufe. Din Joia Mare nu se toarce până la Înălțare. Cine postește din Joia 

Mare până la Paște se crede că va ști cu 3 zile înainte să moară. Vinerea Mare este ținută cu strictețe. 

Nu se coace și nu se seamănă. Sâmbăta dai și joia mare se face Pasca. În noaptea de Paști se deschid 

porțile Cerului, iar ceea ce ceri Dumnezeu își va da.  În dimineața de Sărbătoare, oamenii se spală cu 

apa în care au pus un ou roșu și un ban de argint. Se spune că cei care fac asta vor avea noroc şi 

sănătate tot restul anului. În vechime, dar și azi unii gospodari, după ce vin de la Înviere cu 

lumânarea aprinsă, ocolesc casa pentru izgonirea celui rău. Ciocnind ouăle bărbatul cu femeia, al cui 

ou e mai tare, va trăi mai mult. Ciocnitul ouălor ca datină se prelungește în toată Săptămâna 

Luminată și până la Rusalii.  În săptămâna Albă  Luminată Cerul este deschis , iar cine moare atunci 

este fericit căci ar merge fără judecată direct în Rai. De asemenea, un obicei popular în a doua zi de 

Paște este udatul. Practicat mai mult la sate, în Bucovina şi în Transilvania, udatul presupune ca 

băieţii să meargă acasă la fetele nemăritate cu o găleată cu apă, iar pe cele pe care le găsesc dormind 

să le stropească. Fetele care au fost udate se vor căsători în cursul acelui an, spune legenda. 
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        În ziua de Paste apa avea un rol deosebit. Feciorii si fetele mergeau să se scalde până răsărea 

soarele fără a spune celorlalți unde se întâmplase aceasta. Erau astfel curățați de toate bolile și 

răutățile, de tot ce era murdar, și feriți, în același timp, de îmbolnăviri în timpul anului, scăldatul ii 

făcea mai harnici si mai iubiți. Totodată, apa făcea minuni în legătura cu măritișul fetelor dacă 

acestea se lăsau stropite de feciori în primele două zile după ziua Paștelui. Chiar dacă erau gătite nu 

se supărau pentru că știau că se vor mărita în anul  care începea. 

Tradițiile și obiceiurile strămoșilor noștri se păstrează și trebuie sădite în noi din fragedă 

pruncie 
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Tradiții și obiceiuri românești 

”Ciocnitul ouălor de Paște” 

Prof. Fotu Ștefania Neta 

 Grădinița P.P. ”Amicii”, Constanța 

Motto: ”Tradițiile sunt arhivele poporului” 

 

 Fiecare sărbătoare este însoțită și marcată de ritualuri străvechi, nerepetabile cu alte ocazii, 

însă nicio altă sărbătoare din calendarul popular nu este atât de bogată în tradiții ca Sfânta sărbătoare 

de Paște.  

 Toate aceste moșteniri sunt păstrate cu sfințenie și duse din generație în generație prin 

proiectul pe care îl desfășurăm în unitatea noastră ”Tradiția nu trebuie uitată!”, proiect ce își 

propune, ca an de an, să aducă obiceiurile și tradițiile poporului român, cât și cele ale etniilor din 

zona noastră culturală, în atenția copiilor, cât și a părinților, cadrelor didactice, comunității locale. 

 De Paște, pe lângă preparatele pe care gospodinele le pregătesc, mersul la biserică, sosirea 

Iepurașului, printre tradițiile cele mai așteptate de copii se află ciocnitul ouălor roșii. Însă ciocnitul 

ouălor se face după un anumit ceremonial, fără nicio abatere. Oul are trei părți: vârful care se 

numește  ”cap”, partea opusă vârfului care se numește ”dos”, iar părțile laterale care se numesc 

”coaste”. 

 Capul familiei ia două ouă, dă unul din ele soției și zice ”Hristos a Înviat!”, soția răspunde 

”Adevărat a Înviat!”. 

 În ziua de Paște se ciocnesc numai ”cap” cu ”cap”, a doua zi , luni, se poate ciocni ”cap” cu 

”dos”, iar în zilele următoare „dos” cu „dos”.  

 După ce au ciocnit soții, urmează părinții cu copiii, părinții cu celelalte rude, prietenii sau 

cunoștințele. 

 În prima zi, gospodarul ține oul cu partea ascuțită (capul) în sus, iar gospodina lovește cu oul 

ei. Al cui ou se sparge, va trebui să-l predea drept câștig celuilalt cu care a ciocnit. 

 La țărani mai există obiceiul ca, în dimineața din duminica Pastelui, să-și spele fața cu apă, în 

care pun un ou roșu, având credința că astfel vor fi tot anul  sănătoși. Dupa consumarea ouălor, cojile 

roșii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-se astfel că pământul va da rod bun. 
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IMPLICAREA PREȘCOLARILOR ÎN ACTIVITĂȚI PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE 

RELIGIOASE  

Prof. I Mocanu-Tudor Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit “Voinicelul” Slobozia, Județul Ialomița 

 

Tradițiile și obiceiurile prilejuite de sărbătorile religioase ale unui popor constituie un bogat 

și valoros bagaj de concepții și norme de comportament. 

Sărbătorile religioase reprezintă oportunități, pe care noi, în calitate de educatori, avem 

obligația să le valorificăm în favoarea educației copiilor. Școala este principalul factor care 

contribuie la formarea și consolidarea comportamentului și abilităților sociale individuale dezirabile, 

fiind elementul care permite oamenilor să conviețuiească. Cu mijloace și metode specifice, prin 

activități adaptate la vârsta preșcolarității, grădinița trebuie și poate să contribuie la conștientizarea 

de către copii a propriilor valori culturale și la înțelegerea lor.  

A intrat în obișnuința noastră, ca pe parcursul unui an școlar, să organizăm activități 

instructiv – educative cu preșcolarii cu prilejul Sărbătorii Sfântului Nicolae, Crăciunului sau Paștelui. 

Ele au ca obiective formarea unei atitudini pozitive față de biserică și evenimentele religioase și 

cultivarea respectului și dragostei față de moștenirea morală și culturală a românilor. Copiii își pot 

însuși valori morale și spirituale cu puternic impact asupra caracterului şi personalităţii lor. Este 

absolut necesar să-i învățăm încă de la grădiniță ce înseamnă iubirea, cinstea, dărnicia, modestia, 

încrederea în semeni, diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună. Este tipul de educație 

care va sta la baza năzuințelor, aspirațiilor, credințelor lor personale în viitor.  

Deși la vârsta preșcolarității, copiii asimilează ușor cunoștințe și deprinderi, aș atrage atenția 

asupra unui aspect deosebit de important pentru succesul demersului nostru educațional. 

Evenimentele religioase sunt greu de înțeles de copiii de vârstă preșcolară sub toate aspectele: 

înșiruire fapte, persoane implicate, limbaj, semnificație religioasă. De aceea, accesibilizarea 

conținutului înainte de a fi transmis copiilor  este o etapă obligatorie în procesul de proiectare a 

activităților.  

Ca experiență personală, mă voi referi la o activitate practică, desfășurată la grupa mare de 

preșcolari ocazionată de Sărbătoarea Învierii Domnului ( Paștele). Pentru această activitate în etapa 

de proiectare am inventariat principalele elemente care simbolizează Paștele și pe care am apreciat că 

trebuie să le rețină copii:  

- Paștele, ca eveniment religios: simbolul primăverii și simbolul iubirii și dăruirii părintești; 

- Mielul: simbolul blândeții; 

- Ouălele roșii: simbolul renașterii naturii 

- Vopsitul și decoratul ouălelor: simbolul suferinței lui Iisus; 

- Pasca: simbolul  coroanei de spini a lui Iisus; 

- Lumina: simbolul  biruinței vieții supra morții și simbolul luminii lui Hristos asupra ăntunericului 

păcatului; 

- Salcia: simbolul vieții; 

- Crinul alb cu care sunt înpodobite bisericile și icoanele: simbolul purității și al nevinovăției; 

- Iepurașul de Paște: simbolul bunătății și al dărniciei; 

- Masa din Ziua de Paște: simbolul unității familiei; 
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- Hainele noi purtate în ziua de Paște: simbolul curățeniei trupești și sufletești; 

- Ciocnitul ouălelor: simbolul învierii, al unui nou început; 

- Împărțirea ouălelor în ziua de Paște: simbolul bunătății și al dărniciei.  

Pentru fiecare element am pregătit 2 imagini, una  cu conținut religios și una cu continut laic, 

precum și o strofă de poezie, un proverb ușor de reținut, formule de salut tradițional în perioada 

Paștelui, etc., scrise pe suport de hârtie, copiii având sarcina de a colora imaginile, a le decupa și a 

realiza postere prin lipire.  

De exemplu, pentru miel ca simbol al blândeții, am pregătit 2 imagini, unul cu Iisus Hristos 

însoțit de un miel ( conținut religios) și o fetită care mângie un miel (conținut laic), mesajul “Mielul, 

simbolul blândeții” și proverbul “Vorba dulce, mult aduce”. Evident că, în debut, cu ajutorul 

imaginilor, am antrenat copiii într-o scurtă observare a imaginilor și descoperirea semnificației lor.  

 

 
 

La fel am procedat pentru fiecare poster, materialele realizate de copii fiind destinate 

decorării propriilor locuințe în Săptămâna Mare.  

Implicarea copiilor în discuțiile purtate și realizarea posterelor, satisfacția lor privind 

produsele realizate și bucuria utilizării lor în mediul personal familial, mă îndreptățesc să apreciez că 

preșcolarii au înțeles ce înseamnă blândețe,  de ce aceasta este o calitate și faptul că Paștele,  prin 

faptele lui Iisus, au această semnificație. Afișarea posterelor în spațiul personal le-a permis copiilor 

să rețină simbolistica Paștelui și semnificația valorilor promovate și le-a oferit posibilitatea 

interiorizării lor.  

Experiențe de acest gen, repetate ori de câte ori avem prilejul, constituie cu siguranță o 

modalitate atractivă de transmitere a conținuturilor pe teme religioase, care vor contribui la însușirea 

valorilor moral-religioase de către preșcolari și vor influența personalitatea lor, acum în formare.  
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LUMINA DIVINĂ DIN SUFLETUL COPIILOR 

Prof. Nicolae Georgiana-Cristina 

 Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul”, Slobozia 

 

 „Lăsați pruncii și nu-i opriți pe ei a veni la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția 

Cerurilor...” (Matei 1914, 183). Sunt cuvintele Mântuitorului, ale Celui ce a fost numit de către 

Apostolii Săi, și apoi, de o întreagă istorie creștină, Învățătorul, Cel prin care binele, frumosul, 

moralitatea, credința și iubirea și-au desăvârșit înțelesul. 

 Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esențiale ale umanității este necesară 

educația religioasă începută încă din grădiniță. 

 Copilul, încă de mic, vine în contact cu realități, simboluri și manifestări religioase ale căror 

semnificații, în înțelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, apoi în 

grădiniță, preșcolarii învață să-și manifeste într-un anumit fel sentimentele, își formează deprinderile 

de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu și cu semenii. 

 Educația religioasă are drept obiectiv cultivarea și dezvoltarea religiozității la copil sau adult. 

Esența religiei constă în fenomenul de credință. 

 Începând cu vârsta de 3 ani, spiritul copilului se întărește, gândirea se amplifică în puterea de 

discriminare și înțelegere, iar viața afectivă se diversifică. Este vârsta la care se pot recepta relativ 

bine cunoștințe și conduite cu caracter moral. Știm că la această vârstă predomină cunoașterea  de tip 

intuitiv, senzorial și, ca atare, mediul educativ al copilului trebuie să fie cât mai bogat în stimuli cu 

caracter religios. Sensibilul și raționalul conviețuiesc  la această vârstă într-o frumoasă osmoză. După 

vârsta de 4 ani se dezvoltă capacitatea analitică de diferențiere a lucrurilor în funcție de anumite 

criterii. „De ce”-ul acestei vârste este o mărturisire a înclinației spre cunoaștere: „De unde a venit 

asta?”, „Cine a făcut asta?” etc. Dorința de cunoaștere a copilului este mare, dar puterea lui de 

înțelegere este limitată. 

 La întrebarea „De ce vopsim ouăle în culoarea roșie de paști?” le putem vorbi copiilor 

despre suferința lui Iisus pe cruce în Săptămâna Patimilor, unde s-a născut El, unde a copilărit, ce 

fapte miraculoase a făcut pentru oameni, cât de bun era cu copiii, cum îl iubeau aceștia. Putem să le 

spunem legenda înroșirii ouălor: cum s-au înroșit ouăle din coșul Mariei, maica lui Iisus, care 

plângea lângă Fiul ei răstignit pe cruce atunci când Lui îi curgea sângele crucificării sale, iar sângele 

care a căzut pe oua le-a înroșit si din acest motiv vopsim și ouăle în culoarea roșie și în zilele noastre, 

ca să marcăm astfel suferința lui Iisus. 

 Educatoarea este datoare ca la fiecare întrebare să dea răspuns, dar răspunsul să fie acea parte 

din adevăr care poate fi receptată de copil. Este momentul când i se poate explica rațional și ideea de 

divinitate, iar acest pas va deschide un evantai mai larg de întrebări.  

 În activitățile pe care le desfășurăm cu preșcolarii, putem porni de la concret, și anume de la 

fapte ale copiilor, bune sau mai puțin bune, pe care le analizăm împreună, apelând întotdeauna la 

toleranță și iubirea aproapelui. Copiii nu fac fapte rele pentru că sunt răi, ei sunt tentați spre anumite 

acțiuni din necunoaștere, din dorința de a se remarca, de a-și auzi vocea sau pur și simplu din nevoia 

de a-și descărca energia. De aceea, înainte de orice, trebuie să punem accent pe o formare 

caracterială a copiilor prin care să dea dovadă de înțelegere față de colegii lor, de atitudine, de 
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respect față de adulții cu care intră în contact, de dragoste pentru tot ceea ce înseamnă creația lui 

Dumnezeu: oameni, natură, pământ. 

 Paștele ne aduce aminte despre cel mai important lucru din viață: ÎNVIEREA DOMNULUI. 

Dincolo de ouă roşii şi iepuraşi de ciocolată, Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină, căci 

fără realitatea Învierii creştinismul nu ar fi decât o culegere de basme frumoase.  

În perioada postului de Paște, le putem explica copiilor că adulții trebuie să postească. Rostul 

postului este, pe de-o parte, de a accede parțial la curățenia trupească interioară, de a traversa o 

perioadă de abțineri și rezistență în fața ispititoarelor bucate de origine animală, cu voință care 

înseamnă cumpănire, după modelul și exemplul sfinților și al Domnului Iisus Hristos, care și Ei au 

postit, iar pe de altă parte, este exersarea voinței în numele unor scopuri spirituale; toate acestea se 

fac însă cu bucurie și nu trebuie resimțite ca pedepse sau poveri. Esențial este, de altfel,  că postul nu 

este numai abținerea de la anumită mâncare. În răstimpul acesta oamenii trebuie să încerce să se 

împace unii cu alții, să fie mai buni, mai curați, mai sensibili, să încerce să facă fapte bune și să fie 

milostivi, să mediteze la ceea ce au făcut sau fac rău și să încerce să îndrepte acestea. Oamenii 

trebuie să se roage mai mult și mai bine, adică nu numai rostind cuvintele din rugăciuni, ci încercând 

să conștientizeze ceea ce ele semnifică. 

 În post oamenii merg la biserică și se spovedesc, adică mărturisesc preoților greșelile făcute 

cu știință sau cu neștiință, cu gândul, cu fapta sau cu vorba, față de oricine sau de orice, iar dacă se 

căiesc cu adevărat, preoții îi absolvă de păcat, adică îi iartă. Trebuie să fim cu toții curați la suflet 

atunci când vin sărbătorile mari – respectiv nașterea sau învierea Mântuitorului; noi postim, apoi ne 

împărtășim cu Sfintele Taine., Trupul și Sângele Domnului. Un exemplu de activitate ar fi solicitarea 

copiilor ca într-o zi de vineri să nu mănânce dimineața pentru a se putea împărtăși, apoi, după 

împărtășanie, să devină mai buni, mai ascultători, mai iubitori, ajutându-i astfel să-și disciplineze 

instinctele, ceea ce conduce, în general, la formarea unui comportament moral și, în special, la 

constituirea fundamentului unor atitudini și convingeri moral-creștine. 

Așadar, preșcolarii trebuie să conștientizeze care este necesitatea ținerii acestui post, nu 

numai de alimente, ci și prin reținerea de la săvârșirea de fapte rele dar, de asemenea, este important 

să devină mai buni, milostivi, iubindu-și aproapele, așa cum a făcut-o mântuitorul Iisus Hristos. 

 Marile evenimente ale creștinilor – nașterea și învierea Mântuitorului – constituie prilejuri 

bune pentru educator de a trezi în inima copiilor dorința de a le sărbători cum se cuvine. Pentru 

marea sărbătoare a învierii Domnului, putem prezenta, chiar în ziua de Paște, după vecernie, un 

montaj „Hristos a înviat”, la sfârșitul căruia toți credincioșii pot cânta împreună cu copiii. 

 Aceste activități le oferă copiilor posibilitatea de a-și clădi cu încredere și demnitate statutul 

de bun creștin, înțelegând patimile și răstignirea Domnului, moartea și îngroparea, învierea 

Domnului, modalitatea de sărbătorire a Sfintelor Paști dar și simbolizarea ouălelor roșii. 

 Prin toate aceste acțiuni, alături de preoți, putem reuși să le formăm copiilor sentimente de 

dragoste față de Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit pe lume în mod miraculos pentru noi și a 

trăit ca un om, cu iubire față de semeni. Putem încerca să-i facem pe copii să înțeleagă intensa 

dragoste și bunătate a Domnului Isus, care S-a jertfit pentru ca Dumnezeu să ne ierte nouă păcatele. 

Trebuie să-i facem pe copii să înțeleagă că Dumnezeu nu L-a părăsit pe Fiul său, ci după ce Acesta a 

suferit și a murit pentru ca prin aceasta să ne mântuiască pe noi, L-a înălțat la ceruri. Și, de fapt, acest 

lucru îl sărbătorim noi în ziua de Paște.  
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 Este foarte important ca ceea ce învățăm cu copiii să nu depășească nivelul lor de înțelegere, 

altfel memorarea mecanică a unor versuri constituie pur și simplu un exercițiu de memorie.  

 Cercetările în domeniul psihologiei copilului și practica educativă înaintată ne arată că 

educația moral-religioasă este posibilă de la o vârstă fragedă, iar etapa preșcolarității – marcată prin 

caracteristicile de formare și închegare a trăsăturilor de voință și caracter ale copiilor, având, deci, ca 

germene de modelare însăși personalitatea umană, ne îndreptățesc să afirmăm că introducerea unor 

elemente de educație religioasă la grădiniță, este un lucru necesar și important. De aici reiese 

necesitatea ca și noi, educatoarele, să începem instruirea și educarea moral-creștină a copiilor. 

  

  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

309 
 

SFINTELE TAINE ALE ÎNVIERII SUFLETULUI – TAINA SPOVDEDANIEI  

ȘI TAINA ÎMPĂRTĂȘANIEI 

 

Prof. Daniela Ioviță 

Școala Gimn. Specială C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca 

 

 

 Întemeierea Sfintei Taine a Împărtăşaniei (Sfintei Euharistii)  

 Taina Sfintei Împărtăşanii a fost întemeiată de Iisus Hristos la Cina cea de Taină, în Joia 

Mare, când, mâncând cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a împărți-o, zicând: 

„Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi, luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi 

dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea 

păcatelor.” (Matei 26, 26-28) 

 Sfânta Împărtăşanie se dă oamenilor drepcredincioşi pentru iertarea păcatelor şi înnoirea 

vieţii lor duhovniceşti. Nimeni nu se poate mântui fără cele patru Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, 

Spovedania şi Sfânta Împărtăşanie. 

 Legătura dintre Taina Spovedaniei şi Taina Împărtăşaniei  

 Între Taina Spovedaniei și Taina Împărtășaniei este o legătură profundă, aşa după cum există 

legături profunde între toate Tainele Bisericii. Nu poate fi vorba despre Împărtăşanie fără Botez, 

pentru că Taina Botezului integrează toți credincioșii în Biserică, unde se săvârşeşte şi unde se 

primește Sfânta Împărtăşanie. 

 Sfânta Împărtăşanie, integrată fiind în Sfânta Liturghie, reprezintă modul de manifestare al 

primei comunităţi creştine, după modelul căreia s-a format, a evoluat şi a lucrat Biserica de-a lungul 

timpului, din vremea apostolică şi până în prezent. Comunitatea primilor creştini se manifesta şi îşi 

afirma identitatea în Sfânta Liturghie, în ascultarea şi viețuirea după învăţătura apostolilor. 

Manifestarea publică a primei comunităţi creştine era legată de Liturghie şi de Sfânta Împărtăşanie – 

„Şi  stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Fapte, 

2,42). 

 Toate Tainele au fost date credincioşilor încă de la începuturile creștinismului. Prima 

comunitate de creştini era alcătuită, ca şi comunităţile din prezent, din credincioşi supuşi păcatului. 

De aceea, Taina Spovedaniei s-a săvârşit încă din primele comunităţi creştine, spre iertarea păcatelor. 

Din scrierile Noului Testament aflăm că toate Sfintele Taine au fost săvârşite încă din veacul 

apostolic. Desigur, nu se poate vorbi de un ritual elaborat al Tainelor în acea vreme, precum cel din 

prezent, dar oficierea în sine, în formă primară, mai puţin dezvoltată, apare încă de la începutul 

creştinismului. 

 Primirea Împărtăşaniei, încă de la început, a avut scopuri foarte precise, fiind considerată 

hrană a vieţii veşnice cu care credinciosul trebuia să se obişnuiască de timpuriu. În tradiţia 

răsăriteană, cel ce s-a botezat este împărtăşit imediat după Botez, fie el adult sau copil. Botezul este 

Taina care ne oferă o viaţă nouă, viaţa în Hristos, care are nevoie de o nouă hrană: Trupul şi Sângele 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primirea Sfintei Împărtăşanii ne introduce în taina prezenţei lui 

Hristos, ne conferă viaţa în Hristos şi ne întăreşte în aceasta. Primirea Tainelor este, de fapt, primirea 

vieţii în Hristos, centrarea existenţei noastre în Hristos. La Botez, când pruncul este scos din 

cristelniţă, se cântă: „Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi îmbrăcat”, cântare însoţită de 
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ritualul înconjurării mesei pe care se află Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. În interpretarea 

Sfântului Simeon al Tesalonicului, această mişcare rituală arată că Mântuitorul Hristos devine 

centrul existenţei noastre, întreaga noastră viaţă gravitând în jurul lui.  

 Toate acestea ne arată că Taina Spovedaniei şi cea a Sfintei Împărtăşanii ne introduc în viaţa 

în Hristos şi ne adâncesc în această viaţă nouă în Hristos. Cele două Taine sunt strâns unite şi 

indispensabile vieţii credincioșilor în Biserică. Păcatul a fost definit adesea ca risipire, ca grija de 

cele multe. În acest sens ne stă pilda celor chemaţi la cină. Justificările acelora, motivările absenţei 

de la cina pregătită de Împăratul ceresc arată multa risipire a persoanei umane pe care o preferă 

răspunsului la chemarea lui Dumnezeu. 

 În Sfânta Liturghie, în timpul Heruvicului, ne rugăm ca să ne adunăm din risipire, zicând: 

„Toată grija cea lumească să o lepădăm ca pe Împăratul tuturor să-L primim …” Mai mult, în timpul 

cântării, preotul, în tăcere, se roagă, zicând: „curăţeşte-ne sufletul şi inima de cugete viclene”, ceea 

ce înseamnă că-n risipire, în păcate, mintea se vicleneşte, iar inima se comportă după mintea vicleană 

şi viaţa se manifestă după mintea şi inima care s-au viclenit. Când se curăţă mintea de cugete viclene 

şi cugetă la Dumnezeu, inima se modelează după Dumnezeu şi viaţa se manifestă în acord cu 

simţirea inimii. Pocăinţa este adunare din risipire, împăcare şi unire cu Hristos şi cu Biserica. Este 

foarte interesantă şi importantă rugăciunea din cadrul ritualului Spovedaniei, care zice: „Uneşte-l (pe 

cel care s-a spovedit) şi-l împacă pe el cu Biserica Ta în Hristos Iisus, Domnul nostru.” Aceasta 

înseamnă că el prin păcat s-a înstrăinat de Biserică şi de Hristos, dar s-a înstrăinat şi de sine, iar prin 

Spovedanie îşi redobândeşte împăcarea şi unitatea cu sine, cu Hristos şi cu Biserica. Împărtăşania 

fără redobândirea acestei împăcări şi acestei unităţi cu sine şi cu Biserica nu este posibilă. 

 Legătura dintre Spovedanie şi Împărtăşanie este arătată foarte clar arătată în Scripturi. Ea nu 

este o invenţie a Bisericii, nu este o regulă impusă din exterior, fabricată şi impusă credincioşilor, ci 

este reflectată clar şi profund în Sfintele Scripturi. În Pilda fiului risipitor, care se citeşte în a doua 

duminică a perioadei Triodului, ni se arată că numai după mărturisirea păcatelor noastre şi făgăduinţa 

de a nu mai păcătui suntem primiţi la ospăţul euharistic. Nu ne putem apropia de Trupul şi Sângele 

Mântuitorului fără cercetarea amănunţită a conştiinţei şi fără îndreptarea vieţii (I Corinteni 11, 28-

30). Spovedania şi Împărtăşania sunt legate îndeosebi de post pentru că trăirile duhovniceşti, 

rugăciunea, comportamentul înduhovnicit, ne aşază în starea potrivită pentru primirea Sfintelor 

Taine. 

 Dintre cele şapte Taine, Spovedania şi Împărtăşania au cea mai mare frecvenţă în viaţa 

credincioşilor, scopul acestora fiind, pe de o parte, de curăţire sufletească şi trupească, pe de alta, de 

unire cu Hristos, în vederea dobândirii Împărăţiei cerurilor.  

 Efecte harice ale Sfintei Împărtășanii 

 Sfânta Împărtășanie ne iartă toate păcatele mărturisite la duhovnic. Apoi ne înmulțește harul 

Duhului Sfânt primit la Botez, cu condiția să ducem viață curată și plăcută lui Dumnezeu. Ne ajută 

mult la creșterea noastră duhovnicească în Hristos, adică la despătimire, iluminare, desăvârșire și 

mântuire, scopul final al creștinului pe pământ. 

 Astfel, bunii creștini, care sunt nelipsiți de la biserică și se împărtășesc regulat cu Sfintele 

Taine, au familie binecuvântată, copii buni, bătrânețe liniștită și sfârșit creștinesc 

 Despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie, Părintele Ioanichie Bălan zicea: „Aceste 

două Sfinte Taine formează piatra fundamentală, temelia vieţii duhovniceşti în mănăstiri. Fără 

duhovnici buni şi fără spovedanie deasă a întregului sobor, chiar săptămânal, nici fraţii, nici călugării 
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din mănăstiri nu pot spori, nu se pot forma duhovniceşte. Prin deasa spovedanie a gândurilor se strică 

cuibul vrăjmaşului, care se luptă asupra noastră, şi păcatul nu poate prinde rădăcină. Iar Sfânta 

Împărtăşanie, primită cu multă pregătire, cu post şi rugăciune, după sfatul duhovnicului, aduce 

omului iertare de păcate, harul mântuirii, bucurie şi multă nădejde.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

Arhimandrit Bălan, Ioanichie, Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii, Editura 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993 

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2011 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

312 
 

BUCURIA PASCALĂ 

Suciu Nicoleta Simona 

Șc. Gimn. Sp. C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca 

  

Simbolurile Pascale, la români și în lume, obiceiurile și tradițiile din preajma și în timpul 

Paștelui, încărcate de sensuri profunde, se constituie într-un arhetip și un ritual al celei mai 

importante sărbători creștine. De Paști se sărbătorește Învierea lui Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Învierii este sărbătoarea  bucuriei, este șansa noastră de a ne reînnoi periodic ființa, de a 

merge înainte cu speranță, încredere, bucurie și curaj. 

 Învierea Domnului Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, ea fiind întâlnită, 

cu semnificaţii diferite, inclusiv în iudaism. De altfel, unele obiceiuri pascale pot fi identificate încă 

din antichitatea anterioară religiilor biblice. 

 Vremea Paștelui s-a suprapus peste vechile sărbători precreștine, astfel nu întâmplător 

Învierea Domnului se leagă de primăvară, de timpul înoirii lumii, iar simbolurile pascale corespund  

acestui anotimp. 

 Mesajul divin al acestei sărbători este resimţit şi de copii prin atitudinile  şi comportamentele 

însuşite de la părinţi.  Bucuria este starea care trebuie să  ne caracterizeze  în ziua Învierii, căci chiar 

Măntuitorul a spus după Învierea Sa „Bucuraţi-vă!” (Matei 28,9) Această Sfântă Sărbătoare este 

plină de semnificaţie, fiindu-i atribuite foarte multe simboluri. Cele mai importante simboluri pascale 

la români sunt: crucea, oul roşu, mielul, pasca şi lumânarea de Înviere. Crucea este simbolul 

universal, totalizator, unul dintre cele mai complexe, present în toate culturile, din antichitate și până 

astăzi, dobândind un plus de semnificație. Ea stabileşte între centru, cerc şi pătrat, alături de care este 

un simbol fundamental, o relaţie catalizatoare: „intersecţia celor două drepte ale sale coincide cu 

centrul pe care îl deschide astfel spre exterior; pe de altă parte, crucea se înscrie în cerc, împărţindu-l 

în patru;în sfârşit din ea se obţin pătratul şi triunghiul, dacă i se unesc vârfurile prin patru 

drepte”(J.Chavalier, A.Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol.I, p.395). Deşi simbolizează 

crucificarea, opusul învierii, totuşi, la Consiliul de la Niceea, din anul 325 î.H., s-a stabilit ca tocmai 

crucea să fie simbolul oficial al creştinismul . 

 Crucea este un simbol al tuturor sărbătorilor creştine inclusiv al Învierii Domnului, ea 

reprezentând atât mărturisirea credinţei în unitatea divină a Sfintei Treimi, cât şi jertfa mântuitoare a 

lui Iisus Hristos, care  s a răstignit pe cruce pentru mântuirea lumii. Ca simbol de căpătâi al 

creştinătăţii, crucea însumează într-un tot unitar patimile, moartea şi Învierea Domnului. Oul roşu 

este ca şi crucea, un simbol universal şi totalizant. În aproape toate cosmogoniile lumii el joacă rolul 

imaginii clişeu din care s-a născut lumea. Imaginea arhetipală a oului a fost preluată de creştinism şi 

înnobilată cu multiple semnificaţii. Pentru creştini, oul de Paşti este semnul noii creaţiuni a lumii 

săvârşite prin jertfa lui Hristos. Coaja lui semnifică piatra mormântului pe care Mântuitorul a spart-o 

şi a înviat.Culoarea roşie reprezintă sângele Mântuitorului, iar ciocnitul lor simbolizează Învierea lui 

Iisus. În jurul oului pascal s-au ţesut mai multe legende cu conţinut religios. Una dintre ele şi cea mai 

cunoscută spune că în timp ce iudeii Îl chinuiau pe Iisus, Maica Domnului a adus un coş cu ouă, 
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rugându-i să înceteze batjocura şi suferinţele, dar ei mai tare Îl schingiuiau.Maica Sfântă a pus coşul 

sub cruce şi a plâns amarnic. Sângele din rănile Domnului s-a scurs de pe cruce şi a înroşit ouăle, iar 

Iisus a zis: „Faceţi ouă roşii întru amintirea răstignirii”.   

                Preluate de creştinism, ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru 

mântuirea omenirii şi miracolul renaşterii Sale, devenind elementul definitoriu al Sărbătorii pascale. 

Mielul este prin excelenţă animalul de sacrificiu, la mai multe popoare. Ceea ce face din el o victimă 

sunt chiar însuşirile pe care le însumează:puritatea, inocenţa, simplitatea şi blândeţea. Mielul Îl 

simbolizează pe însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, purtător al aceloraşi însuşiri. În creştinism, 

mielul este simbolul Mântuitorului care poartă păcatele lumii, aşa cum reiese din cuvintele lui Ioan 

Botezătorul care, văzându-L pe Iisus a exclamat: „Iată mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul 

lumii”(Ioan 1,29). Dacă ungerea uşilor cu sânge de miel i-a scăpat pe creştini de la moartea 

biologică, tot astfel sângele lui Hristos i-a eliberat pe creştini de la moartea sufetească.Pentru 

creştini, Sfintele Paşti reprezintă  o trecere, de la moarte la viaţă, Hristos devenind Mielul care Se 

jertfeşte pentru mântuirea neamului omenesc.  

 Pasca este una dintre cele mai însemnate copturi, fiind caracteristică mai mult zonelor 

Bucovina şi Moldova, în ţara noastră, în celelate zone având formă dreptunghiulară şi numindu-se 

cozonac. Ea se găseşte de Paşti în fiecare casă creştină pentru cinstirea Învierii, simbolizând pâinea 

binecuvântată de Hristos la Cina cea de Taină. Legenda pascăi spune că, în timp ce predica împreună 

cu apostolii, Iisus a fost găzduit de un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine 

pentru drum, fără ştirea lor. Întrebându-L pe Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus 

apostolilor că atunci când vor găsi pâine în traistă. Căutând, apostolii au gasit în traistă pâine. De 

atunci fac creştinii pască. O legendă din Bucovina spune că pasca se face pentru că Iisus Hristos, 

înainte de a fi prins şi răstignit pe cruce, zise învăţăceilor săi, că până atunci au mâncat cu toţii în 

decursul Paştilor copturi nedospite şi nesărate, adică turte şi azime şi că de acuma înainte vor mânca 

copturi dospite şi sărate, care se vor chema paşti.  

 Pasca se coace de către gospodine  numai o dată pe an,  de Sfintele Paşti. Ea are o formă 

rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Forma dreptunghiulară a 

cozonacului reprezintă mormântul în care a fost îngropat Domnul. În toate mitologiile creștine și 

precreștine,lumina urmează întunericul, atât în ordinea manifestării cosmice, cît și  în  , și in latura 

spiritual a ființei, evidentiind valorile complementare ale evoluției. Orice epifanie este însoțită de 

lumina.  Lumânarea are semnificații  simbolice, reprezentând legătura dintre materie și spirit, iar prin 

verticalitatea ei este un semn al vieții ascendente. Lumânarea de Înviere  este de mare însemnătate 

printre simbolurile pascale, întrucât este cea prin intermediul căreia creştinii primesc “Lumina 

Învierii ” de la preot.  Aceasta lumânare, alături de lumina pe care o poartă, este simbolul Învierii, al 

biruinţei vieţii asupra morţii şi a biruinței luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Mulţi 

credincioşi păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind în cursul anului, în 

cazul în care au un mare necaz în casă, sau pe timp de furtună .  

 Personaj folcloric transformat în simbol al acestei sărbători, Iepuraşul de Paște este cel care 

aduce ouă încă din dimineaţa celebrării Învierii Domnului. Provenind din credinţele germanilor 

luterani, acest iepuraş a avut la început un rol similar cu al lui Moş Craciun, el judecând copiii după 

nivelul acestora de obedienţă şi doar acelora cuminţi lăsându-le ouă colorate. Legenda ni-l 
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înfăţişează transportând în coşul său ouă pictate, dar şi numeroase dulciuri pe care le lasă pe la casele 

copiilor. Iepuraşul de Paști este adesea înveşmântat cu haine colorate fiind şi un simbol al renaşterii 

naturii în anotimpul primăvara. Tradiţie păgână îmbrăţişată în mai toată lumea, iepuraşul este 

substituit şi de alte animale. De exemplu, în Elveţia, responsabil cu căratul ouălor este nimeni altul 

decât cucul, iar în alte regiuni europene, vulpea le transportă cu succes. 

 Ideea unui iepure care să dăruiască ouă şi dulciuri de Paște a fost preluată şi îndrăgită rapid, 

iar astăzi, copiii din întreaga lume îl aşteaptă pe personajul simpatic cu daruri , Iepuraşul de Paşte 

devenind una dintre cele mai iubite tradiţii şi datini pascale din rândul celor mici. 

 Sărbătoarea Învierii Domnului este pentru români, ca popor creştin, piatră de temelie a 

credinţei. Alături de Hristos şi întru Hristos vom învia pentru o nouă viaţă, mai bună, mai fără 

păcate. Cinstind simbolurile religioase ale Sfintelor Paşti, ducând mai departe şi transmiţându-le 

copiilor tradiţiile şi semnificaţiile acestei mari sărbători a creştinătăţii, spovedindu-ne şi 

împărtăşindu-ne cu trupul şi sângele Mântuitorului şi încurajându-i şi pe copii, de mici, să facă aceste 

lucruri, vom putea cu adevărat să rostim în Ziua de Paşti “Hristos a înviat!” şi să răspundem cu inima 

curată „Adevărat a înviat!” 
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Paşti (Paşte) 

 

Prof. Ing. Roșu Alexandra Maria  

Școala Gimnazială nr 195 

 

Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite. 

 

 Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea  anterioară religiilor biblice. 

Semnificaţie: celebrează învierea lui Iisus 

Celebrări: servicii bisericeşti religioase, festinuri în familie, ouă de Paţti, oferirea de 

cadouri 

Obiceiuri: slujbe, veghe toată noaptea (aporape excliusiv în tradiţiile din Est), serviciu la răsăritul 

soarelui (în special în tradiţiile protestante americane) 

 

Paştele (greacă: Πάσχα, Pascha) este cea mai importantă sărbătoare religioasă din anul liturgic creştin. 

Creştinii cred că Iisus a fost înviat după trei zile de la crucificarea sa. 

Multe denominaţii creştine celebrează învierea sa în Ziua de Paşti sau Duminica Paştelui (denumită şi 

Ziua Învierii sau Duminica Învierii), la două zile după Sfânta Vineri. Cronologia morţii sale şi a 

învierii este estimată diferit între anii 26 şi 36 e.n. 

 

Paştele se referă de asemenea şi la sezonul din anul bisericesc denumit Perioada Pascală sau Sezonul 

Paştelui. În mod tradiţional Sezonul Paştelui durează 40 zile de la Ziua Paştelui până la Ziua Înălţării dar 

acum durează în mod oficial 50 zile până la Rusalii. 

Prima săptămână a Sezonului paştelui este cunoscută ca Săptămâna Paştelui sau Octava Paştelui. Paştele 

marchează de asemenea sfârşitul Păresimii, un sezon de rugăciune şi penitenţă. 

 

Paştele este o sărbătoare cu dată schimbătoare, aceasta însemnând că nu are o dată fixă în calendarul 

civil. Paştele cade undeva între sfârşitul lui martie şi sfârşitul lui aprilie în fiecare an (începutul lui 

martie şi începutul lui aprilie în creştinismul oriental), urmând ciclul Lunii. După mai multe secole de 

dezacord, toate bisericile au acceptat calcularea după Biserica Alexandriană (acum Biserica Coptă) 

conform căreia Paştele este în prima Duminică de după Luna Plină Pascală, care este prima lună pentru 

care a 14-a zi (“luna plină” eclesiastică) este în data de sau după 21 martie (“echinoxul de primăvară” 

eclesiastic). 

 

Paştele este legat de Paştele evreiesc nu numai prin simbolism, dar de asemenea şi prin poziţia sa în 

calendar. El este de asemenea legat de Odihna de Primăvară, o vacanţă şcolară seculară (de obicei un 

weekend lung) celebrat la diferite date în America de Nord, şi caracterizat de excursii cu maşina şi 

bachanalii. 
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Elemente culturale, precum Iepurele de Paşti, au devenit parte a celebrărilor moderne a sărbătorii, atât de 

creştini cât şi de necreştini. 

Semnificaţia teologică a Paştelui 

 

(Victorie asupra mormântului, de Bernard Plockhorst) 

 

Noul Testament leagă Cina cea de taină şi crucificarea lui Iisus de Paştele evreiesc şi exodul din Egipt. 

Iisus s-a pregătit pe el însuşi şi pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul Cinei, dând mesei de Paştele 

evreiesc un nou înţeles. El a identificat pâinea şi cupa de vin ca simbolizând corpul său care va fi 

sacrificat curând şi sângele său care urma să fie vărsat. În Prima Epistolă către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel, Capitolul 5, el spune: “Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi 

sunteţi 

fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.“, făcând referire la tradiţiile Paştelui 

evreiesc şi identificându-se cu mielul Pascal. 

 

O interpretare în Sfânta Evanghelie după Ioan este că Iisus, ca miel Pascal, a fost crucificat aproape în 

acelaşi timp cu sacrificul ritual al mieilor în templu, în după-amiaza celei de a 14-a zi de Nisan. Această 

interpretare este inconsistentă cu cronologia din Evangheliile Sinoptice. Se presupune că “pregătirea 

Paştelui” din Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 19, se referă literar la cea de a 14-a zi de Nisan 

(Ziua Pregătitoare pentru 

Paşte) şi nu în mod necesar la ziua de vineri, Ziua Pregătitoare pentru Sabat şi că “mâncarea de Paşte” 

din Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 18, se referă la mâncarea mielului pascal, şi nu la mâncarea 

niciunuia din sacrificiile făcute pe perioada Zilelor Pâinii Nedospite. 

 

Stabilirea datei pentru Paşti 

 

(Piero della Francesca - Învierea) 

 

Paştele este o sărbătoare religioasă cu dată schimbătoare, atât în calendarul iulian cât şi în cel gregorian. 

În fapt, data în care se celebrează Paştele se determină pe baza unui calendar lunisolar similar cu 

calendarul ebraic. Primul Consiliu de la Niceea (325) a stabilit ca dată a Paştelui prima duminică după 

luna plină (Luna plină pascală) de după echinocţiul de primăvară din emisfera nordică. Din punct de 

vedere ecleziastic, echinocţiul este considerat a fi la data de 21 martie (chiar dacă din punct de vedere 

astronomic cele mai multe echinocţii sunt pe 20 martie), iar “Luna plină” nu este neapărat o dată corectă 

din punct de vedere astronomic. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

317 
 

În creştinătatea occidentală (ritul latin al bisericii catolice, inclusiv bisericile anglicane şi protestante 

– Europa cu excepţia unei părţi din Europa de Est, Africa de Nord şi de Sud, Australia) care foloseşte 

calendarul gregorian, Paştele pică întotdeauna într-o duminică între 22 martie şi 25 aprilie inclusiv. 

Următoarea zi, de luni, este sărbătoare legală în multe ţări cu tradiţii creştine predominante. 

 

Creştinătatea orientală (în principal din Balcani, şi parte din Europa de Est, Anatolia, Orientul 

Mijlociu, Africa de Nord-Est, India, parte din Orientul Îndepărtat) calculează data Paştelui pe baza 

calendarului iulian. Datorită unei diferenţe de 13 zile între cele două calendare în perioada 1900 – 

2099, 21 martie în calendarul iulian, de exemplu, corespunde datei de 3 aprilie în calendarul 

gregorian pe tot parcursul secolului XXI. Deci Paştele variază ca dată între 4 aprilie şi 8 mai în 

calendarul gregorian (calendarul iulian nu mai este folosit în scopuri civile acolo unde creştinătatea 

orientală este predominantă). Unele biserici ortodoxe orientale au renunţat la calendarul iulian în 

favoarea celui gregorian, astfel încât data de Paşte ca şi pentru alte sărbători cu dată schimbătoare 

este aceeaşi cu cea a bisericilor occidentale. 

 

Data exactă a Paştelui a fost disputată de-a lungul timpului. Cu ocazia Primului Consiliu de la Niceea 

din anul 325, s-a decis ca toate bisericile creştine să celebreze Paştele în aceeaşi zi, care va fi 

calculată independent de orice calcule evreieşti pentru determinarea datei Pesah (sărbătoarea 

religioasă din iudaism care simbolizează eliberarea din robia egipteană şi ieşirea din Egipt a evreilor 

conduşi de Moise, şi cei 40 de ani de peregrinare prin deşert). Probabil însă (deşi nu a supravieţuit 

nicio evidenţă a deciziei Consiliului în acest sens) că Consiliul nu a specificat nicio metodă concretă 

de determinare a datei. 

Epifanie de Salamina a scris la mijlocul sec. IV: :…împăratul…a convocat un consiliu de 318 

episcopi… în oraşul Niceea… Aceştia au trecut prin anumite canoane ecleziastice în împrejurimile 

consiliului, şi ăn acelaşi timp au luat decizii cu privire la Paşte asupra cărora trebuie să existe 

unanimitate deplină, privind celebrarea zilei supreme a Domnului. Întrucât aceasta era văzută în 

mod diferit de oameni…. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI – GARANŢIA ÎNVIERII NOASTRE 

 

                                                                                     Profesor Amorăriţi Elena 

                                                                                        Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 

                                                                                                       

 Sărbătoarea Învierii Domnului, sărbătoare a sărbătorilor, este ziua bucuriei, este ziua când cerul şi 

pământul şi totul de sub el (iadul) se umplu de lumină; este ziua care pune nouă temelie neamului 

omenesc prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; este cununa minunilor 

Domnului; este ziua Tainei celei de demult aşteptată de strămoşii noştri, este ziua dezrobirii, a iertării şi a 

împăcării. 

          Dat fiind faptul că Biserica noastră prăznuieşte această zi în anotimpul primăvara, când toate se 

nasc la o nouă viaţă, sărbătoarea Invierii este primăvara sufletelor noastre, suflete primenite prin Sfânta 

Taină a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei; este ziua când toate sunt în pace şi împăcate; este ziua biruinţei 

vieţii asupra morţii; ziua biruinţei asupra vrăjmaşului neamului omenesc – diavolul , este ziua lacrimilor 

de bucurie ale strămoşilor noştri care erau ţinuţi în legăturile morţii şi ale iadului, care au murit cu 

nădejdea Învierii. 

          Prin Înviere, Hristos Domnul-după ce S-a adus Jertfă pe Sine pe Cruce- transformă moartea în 

somn, ca un iubitor de oameni; prin Învierea Sa nenumărate binefaceri ni se aduc: puterea diavolului este 

surpată, moartea este biruită, prin Înviere trecem cu vederea viaţa cea de acum, care este umbră a celei 

viitoare, prin Înviere către răsplata veşnică ne sârguim; prin Înviere, cu trup fiind, de cei fără trup ne 

apropiem. 

          Mântuitorul, prin a Sa Înviere, „ne-a deschis nouă uşile Raiului”, cale spre mântuire ne-a dăruit; a 

biruit moartea şi iadul şi pentru mântuirea noastră toate le-a lucrat; prin actul Învierii iertare şi speranţă în 

mântuire am dobândit. 

          Sfântul Ioan Gură de Aur ne atenţionează însă: „Să nu fim nepăsători şi nerecunoscători faţă de 

binefacerile pe care le-am luat prin Învierea Domnului. Nici să zicem: Iată, Postul Mare a trecut, de acum 

putem să fim fără de grijă. Căci acum, mai mult decât înainte, trebuie să avem mare grijă pentru suflet ca 

nu cumva trupul, întărindu-se, pe suflet să-l facă mai neputincios. Ca nu purtând grijă pentru rob, de 

stăpân să ne lenevim. Căci nevoinţa noastră duhovnicească este pentru toată viaţa”. 

          La înălţătoarea slujbă a Învierii cântările sunt duioase şi convingătoare: „Ziua Învierii şi să ne 

luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, să 

iertăm toate pentru Înviere şi aşa să strigăm: Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi 

celor din morminte viaţă dăruindu-le!” 

          Propria Înviere a Mântuitorului din morţi este cea mai mare şi mai uimitoare minune dintre toate pe 

care Le-a făcut. Învierea Sa este în acelaşi timp şi cea mai puternică dovadă despre dumnezeirea Sa şi 

despre divinitatea creştinismului. 

          Învierea Mântuitorului este piatra de temelie a credinţei creştine şi garanţia învierii morţilor. 

Sfântul Apostol Pavel subliniază în mod deosebit importanţa Învierii Domnului pentru credinţa creştină: 

„Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră... 

Şi dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, atunci suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar 

acum Hristos a Înviat din morţi, făcându-se începătură celor adormiţi. Căci deoarece moartea a venit 

printr-un om, printr-un om şi învierea morţilor”(I Cor. 15, 14-21). 
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          Sufletul Domnului nostru Iisus Hristos s-a coborât la iad (Efes. 4,9; I Petru 3,19) ca Împărat, 

eliberând de acolo pe drepţii din Vechiul Testament, care muriseră cu credinţa în Învierea Sa. Prin 

aceasta Hristos a sfărâmat puterea iadului şi a morţii veşnice. 

          Dumnezeirea Sa a rămas unită cu trupul în mormânt şi cu sufletul în iad. De aceea Sfântul Ioan 

Damaschin numeşte sufletul Domnului care merge la iad „suflet îndumnezeit”. 

          Faptul că Hristos „ a Înviat” are o importanţă covârşitoare: 

-ne asigură că tot ce a spus Hristos este adevărat, deci şi faptul că El este Fiul lui Dumnezeu şi că moartea 

Lui a avut ca scop eliberarea noastră din robia păcatului şi împăcarea noastră cu Dumnezeu; 

-Învierea Domnului ne asigură că moartea ce domnea peste firea noastră a fost învinsă, că trupurile 

noastre nu vor rămâne veşnic prefăcute în ţărână, ci vor învia; precum El a înviat, aşa vor învia şi 

trupurile noastre. Dacă n-ar fi înviat El, tot ce a spus n-ar fi căpătat adeverire şi nici noi n-am avea 

siguranţa că înviem. 

          Învierea nu înseamnă doar o revenire a trupului la viaţa dinainte de moarte ci o prefacere totală a 

trupului. Lucrarea de mântuire a lui Hristos nu s-a încheiat cu moartea Sa pe Cruce, ci e desăvârşită prin 

Înviere. Trupul nostru care va învia va fi desăvârşit, după asemănarea lui Hristos cel Înviat. În acest sens, 

Sfântul Apostol Pavel spune: „Aşa este învierea morţilor: se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază 

întru nestricăciune; se seamănă întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază 

întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, înviază trup 

duhovnicesc” (I Cor. 15, 42-44 ). 

          Învierea lui Hristos este o realitate. Apariţiile lui Hristos cel Înviat au fost experiate în mod real de 

un şir de membri ai primei comunităţi creştine. Arătările Domnului după Înviere s-au petrecut în locuri 

diferite, în faţa unor persoane diferite, la intervale de timp diferite: pe cale, femeilor mironosiţe ( Matei 

28,9 ); Mariei Magdalena (Ioan 20, 16-17); lui Luca şi Cleopa pe calea spre Emaus (Luca 24, 13-32); 

Apostolilor în lipsa lui Toma (Luca 24, 36-42; Ioan 20, 19-23); după opt zile Apostolilor în prezenţa lui 

Toma (Ioan 20, 24-29); unora dintre Apostoli la Lacul Tiberiadei (Ioan 21, 10-14); la peste cinci sute de 

fraţi (I Cor. 15,6); lui Iacov (I Cor 15,7), în final, după câţiva ani, lui Saul (I Cor. 15,8). 

          Învierea Domnului a avut o influenţă extraordinară asupra Sfinţilor Apostoli. Efectul ei a fost 

copleşitor: Apostolii devin curajoşi, îndrăzneţi, încrezători, hotărâţi, convinşi pe deplin de realitatea 

Învierii. Încrederea, curajul şi entuziasmul de a-L propovădui le dobândesc după pogorârea Sfântului 

Duh, aşa cum le promisese Domnul înainte de Înălţarea Sa la cer. 

          Învierea lui Hristos este actul unic şi creator al lui Dumnezeu, al intervenţiei Lui în lumea noastră, 

lume a morţii fără întoarcere. Sfinţii Părinţi spun că stricăciunea creaţiei nu se putea învinge din ea însăşi: 

numai Hristos, ca Dumnezeu- Întrupat, a putut-o învinge. 

          Trupul înviat al lui Hristos nu este numai un gaj dat nouă de Tatăl, că şi noi vom învia, ci este şi un 

izvor de viaţă dumnuzeiască pentru noi în viaţa pământească, un izvor de putere şi de curăţie. Părintele 

profesor Dumitru Stăniloae, în Teologia sa Dogmatică, explică faptul că „prin trupul înviat al lui Hristos 

iradiază neîmpiedicată puterea Celui ce a făcut acest trup nestricăcios, conducând pe toţi cei ce se vor 

împărtăşi de El la înviere şi la nestricăciune, ba conducând întreaga creaţie la incoruptibilitate şi la 

transparenţă, adică la maxima transfigurare şi comunicabilitate între persoane prin Duhul şi la o totală 

personalizare a cosmosului, în Hristos şi în oameni; pentru că există o continuitate ontologică între 

materia trupului şi materia cosmosului”. 

          Părintele propovăduitor al bucuriei, Teofil Părăian, afirma: „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 

nu este ceva separat de noi, ci este ceva care trebuie să se întâmple şi în noi. Viaţa unui creştin adevărat, a 
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unui creştin botezat şi trăitor al Evangheliei este de fapt o viaţă în înviere. Noi am înviat împreună cu 

Domnul Hristos, trăim în înviere, suntem fiii Învierii şi avem în faţă Înălţarea, suntem candidaţi ai 

înălţării la cer împreună cu Domnul Hristos şi aşteptăm înălţarea noastră la cer. 

          Ca să ajungem la înălţarea la cer trebuie mai întâi să ne înălţăm peste lumea aceasta, să ne înălţăm 

peste păcatele noastre, să nu mai admitem în viaţa noastră nici un fel de lucru rău şi atunci înălţaţi fiind 

peste păcate, înălţându-ne prin virtuţi, putem ajunge şi la Înălţarea împreună cu Domnul nostru Iisus 

Hristos”. 

          Şi tot el spunea: „Când avem bucuria Învierii suntem în miezul Ortodoxiei!” 

          Perspectiva Învierii să ne dea puterea să ne ducem lupta pentru mântuire iar puterea lui Hristos 

Înviat să ne susţină pe calea spre veşnicie. 

          Hristos a Înviat! 
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Implicarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţi educaţionale pe diverse teme 

 

profesor de sprijin Hârcă Elena 

Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi 

 

Dezvoltarea armonioasă a copilului nu vizează numai comunicarea de cunoştinţe ci şi 

folosirea unor metode şi tehnici în urma aplicării cărora copilul “să ştie să facă”. De aici se deprinde 

ideea potrivit căreia învăţământul modern trebuie “ să înveţe copilul să înveţe.” De 

aceea,învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub toate aspectele : psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Alǎturi de copiii tipici din şcolile de masă 

sunt şi copii cu deficienţe diferite, nevoiţi sǎ facă un efort deosebit pentru  exigenţele mediului în 

care trǎiesc. Asistenţa copiilor cu nevoi speciale în vederea integrării şcolare, profesionale şi sociale, 

promovarea şi garantarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii, creşterea calităţii practicilor de 

predare şi învăţare, asigurarea echităţii în educaţie, a şanselor egale, a intervenţiei timpurii şi 

creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite copiilor cu cerinţe educative speciale constituie 

priorităţi pentru învăţământul românesc. Principalele avantaje, când vorbim de incluziune, sunt 

legate de şansa la. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă . Învăţând 

împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie . 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea 

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială 

a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare . 

             Ideea unor activităţi extraşcolare sub forma unui proiect de parteneriat educaţional între 

şcolile integratoare din oraşul Iaşi, a venit din dorinţa de a crea cât mai multe situaţii reale în care 

elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în aceste şcoli să işi dezvolte capacitatea de 

comunicare, adaptare ,intercunoaştere, valorificarea potenţialului cu care sunt înzestraţi, 

dezvoltarea unor abilităţi în diferite contexte. Astfel, obiectivele urmărite au fost:  

➢ Cunoaşterea,formarea, utilizarea şi consolidarea unor tehnici  de lucru cu diverse materiale şi 

ustensile; 

➢ Stimularea spiritului de comunicare şi cooperare în munca individuală şi în echipă; 

➢ Formarea spiritului critic cu privire la lucrările colegilor; 

➢ Crearea unei atitudini de toleranţă şi înţelegere faţă de copiii cu CES şi nevoile acestora; 

➢ Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale între diverse instituţii de învăţământ şi alte instituţii cu scop 

caritabil 

➢ Cunoaşterea semnificaţiei fiecărui eveniment pentru care se desfăşoară parteneriatul. 

Grupul ţintă sunt copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în învăţământul de masă şi 

învăţământul special. 

            Aşadar, acest proiect educaţional se desfăşoară pe parcursul anului şcolar,fiind implicate 12 

şcoli integratoare şi C.J.R.A.E. prin profesorii logopezi. In fiecare lună sunt activităţi pe teme 

diverse, la alegerea profesorului de sprijin în a cărui şcoală integratoare se desfăşoară 

activitatea,deci locaţia fiind de fiecare dată alta, elevii integraţi participând , prin rotaţie la cel puţin 

una din activităţi. Aceste activităţi au un larg caracter interdisciplinar, oferă modele şi modalităţi de 
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formare a caracterului copiilor implicaţi, deoarece sunt factorii educativi cei mai accesibili. Ele sunt 

atractive prin finalitatea produsului executat de copii, stârnesc interes şi bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe şi exersarea unor deprinderi motrice utilizând diferite tehnici şi materiale 

de lucru, cât şi de comunicare şi cooperare în scopul realizării unor compoziţii/  produse, dezvoltă 

o o atitudine pozitivă faţă de muncă. Fiecare din elevii implicaţi au posibilitatea să se afirme şi să 

arate că poate, indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină şi de capacitatea de învăţare a 

conţinuturilor şcolare. 

     Mai jos este prezentată, pe scurt, desfăşurarea activităţii din luna aprilie cu titlul  „Sărbătoarea 

Paştelui” 

➢ Scop: formarea deprinderilor motrice şi a atitudinilor de socializare. 

➢ Obiective: 

➢ Să exerseze  motricitatea  fină a mâinii 

➢ Să antreneze calitățile volitive şi atenţia voluntară în finalizarea lucrării 

➢ Să lucreze individual  şi în cadrul grupului,  

➢ Să îşi cultive simţul estetic , gustul  pentru frumos 

➢ Să să respecte acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat (decupare, desen, lipire 

etc.) 

➢ Desfăşurarea activităţii: 

-exerciţiu de “spargerea gheţii” 

-conversaţie despre anotimpuri 

-se prezintă copiilor obiectivele  şi tema  activităţii 

-se prezintaun PPT despre Învierea Domnului , în urma căruia elevii sunt solicitaţi să răspundă la 

nişte întrebări în WordWall 

-se prezintă lucrările model -Felicitare colaj “Oul de Paşti” 

-se explică etapele relizării şi materialele necesare 

-sunt monitorizaţi copiii şi sprijiniţi în tot ce fac 

-se realizează  expoziţia cu felicitările 

-copiii primesc recompense şi aprecieri 
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 Imagini din cadrul  activităţii: 
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Cãlușul- dansul ritualic al poporului român 

 

Profesor pentru învăƫământul primar Avram Laura-Mădălina 

Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Piteşti, Argeş 

 

 Călușul în formele lui atestate în ultimele secole, se practică și este cunoscut ca cel mai 

reprezentativ obicei, cel mai impresionant spectacol și una dintre cele mai impresionante și valoroase 

creații populare românești. Este cea mai importantă manifestare folclorică din cadrul obiceiurilor 

de Rusalii. Ritualul îndeplinit de ceata călușarilor traduce o necesitate omenească, oferă simbolic 

explicații coerente la anumite aspecte ale vieții individuale și sociale.  

 Ritualul Căluşului, proclamat de UNESCO, în anul 2005, drept "Capodoperă a patrimoniului 

cultural al umanităţii" a fost înscris în 2008 pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Intangibil, ca un semn 

de recunoaștere a vechimi, unicității, originalității şi vivacității lui. De la Ritualul Căluşului, practicat prin 

satele munteneşti şi olteneşti Căluşul a devenit, în a doua jumătatea a secolului al XX-lea, un adevãrat 

spectacol coregrafic.  

 Căluşul se practică în strânsă legătură cu Rusaliile, în multe sate din Câmpia Dunării, în ținuturile 

Munteniei și Olteniei: Argeș, Vlașca, Teleorman, Romanați, Olt, Dolj, Gorj și Mehedinţi. Fiecare 

localitate în care sunt concentrate vetrele căluşereşti prezintă particularităţi în ceea ce priveşte modul de 

desfăşurare a ritualului, componentele ludice, costumul şi chiar recuzita. În acelaşi timp, vetrele căluşereşti 

se deosebesc prin anumite elemente pe care protagoniştii le apreciază ca fiind reprezentative, emblematice. 

Este vorba despre figuri moştenite sau create de vătafi renumiţi şi de căluşari talentaţi, de obicei, acestea 

purtând numele lor sau nume legate de localitatea de provenienţă.  

 Acest joc îndeplineşte în satele din sudul României un triplu rol: să-i protejeze pe oameni de 

spiritele malefice considerate periculoase în perioada Rusaliilor, să asigure fertilitatea şi fecunditatea 

culturilor agricole pentru anul în curs şi, nu în ultimul rând, să atribuie grupului de căluşari acea putere 

tămăduitoare pentru vindecarea celor care au fost "luaţi din Căluş" (s-au îmbolnăvit brusc deoarece au 

încălcat anumite interdicţii de a nu lucra în perioada Rusaliilor, în gospodărie sau la muncile câmpului).   

 Ritualul Căluşului a fost consemnat prima dată în secolul al XVI-lea, într-o cronică ungară privind 

Transilvania, și a fost prezentat în detaliu de Dimitrie Cantemir, la începutul veacului al XVIII-lea, 

în "Descriptio Moldaviae". Fiind conceput şi ca o formă de comunicare între lumea terestră, reprezentată 

de comunităţile sociale, şi cea "de dincolo", întruchipată de fiinţe feminine denumite "iele", Căluşul este 

mediat de o ceată bărbătească structurată în număr impar, după principii stricte de organizare. 

Conducătorul grupului este numit "vătaf"; el îi învaţă pe căluşari dansul ritual, având asupra lor o autoritate 

supremă. Celălalt personaj important în organizarea cetei de căluşari este "Mutul", învestit cu puteri 

sporite, dar binecunoscut mai ales pentru interdicţia de a vorbi în timpul ritualului. Stegarul, ajutorul de 

vătaf, ceilalţi căluşari şi muzicanţii completează ceata. Melodiile de joc din Căluş se bazează pe formule 

ritmice repetitive, menite sã inducă transa şi să ușureze transferul energetic de la căluşari la persoanele 

bolnave. Sub aspect strict muzical, jocurile din Căluș se încadrează în repertoriul comun: brâuri, hore şi 

sârbe. Ele sunt întregite întotdeauna cu strigături care au rolul de comenzi ale mișcărilor. Pintenii, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusalii
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zurgălăii, ataşaţi opincilor sau prinşi de târsini, ciucurii sau clopoţeii fixaţi de talie, batistele şi betele – au 

avut în trecut rosturi magice de apărare a dansatorilor şi de alungare a spiritelor rele din vatra satului, dar 

astăzi acestea sunt accesorii care completează şi fac unică ţinuta vestimentară a căluşarilor. 

 În perioada funcționării cetei, călușarii trãiesc împreună, cutreieră satele pentru a-i tămădui pe cei 

bolnavi, grăbesc măritișul fetelor, luându-le în hora lor, joacă pruncii în braţe ca să crească mari şi sănătoși, 

dorm sub streașina bisericilor pentru a se proteja de duhurile Rusaliilor iar dacă se întâlnesc două cete de 

Călușari în vreo crucișare de drumuri, se „duelează” jucând Călușul până la epuizare. Este o spectaculoasă 

dezlănțuire de energie, unde arderea, zvâcnirea de flacără și jocul armelor ne duc cu gândul la un străvechi 

dans solar, cu implicaţii rituale, ludice, medicale şi războinice, în care bărbaţii purtau toiege ce semnificau 

razele soarelui. 

 Dansul cãlușarilor este alcãtuit din trei secvenƫe ceremoniale: Ridicarea sau legarea steagului – 

Jurãmântul, Jocul și Spargerea cãlușului. 

 Ridicarea Steagului – Jurãmântul este un ritual care marcheazã începutul cãlușului. Iniƫiaƫii “jurã 

pe steag” cã vor pãstra secretul cãlușului și acceptã de bunã voie sã intre în posesia ielelor, primind astfel 

puteri supranaturale. Pentru a evita influenƫele nefaste ale ielelor cãlușarii poartã la brâu usturoi și pelin, 

plante care se considerã cã apãrã de rãu. Steagul simbolizeazã instrumentul ielelor și în niciun caz el nu 

trebuie atins de neiniƫiaƫi. De asemenea, steagul nu trebuie lãsat sã cadã pentru cã odatã ce atinge pãmântul 

vraja este ruptã iar ritualul este destinat eșecului. 

 Urmeazã secvenƫa jocului, care se desfasoarã în gospodãrii și se poate întinde pe durata câtorva 

zile. Dansul cuprinde “primirea cãlușului”, jocul propriu-zis și “comunicãrile” Mutului. Jocul se incheie 

cu hora Cãlușului la care participã în special femei și copii. La sfârșit gospodarii plãtesc cãlușarilor, care 

la rândul lor vând usturoiul și pelinul folosite în ritualul iniƫial de ridicare a steagului. 

 Spargerea cãlușului este o secvenƫã misticã, secretã, pe care cãlușarii o întreprind pentru a se 

elibera de jurãmânt. Cãlușarii merg într-un loc izolat pentru a finaliza ritualul și de a “îngropa” steagul. 

Vãtaful îi stropește cu apã din “nouã izvoare”, iar la genunchi le leagã curele cu clopoƫei. Cãlușarii 

formeazã un cerc, se roagã pentru a putea duce ritualul la bun sfârșit și apoi încep jocul. 

 Formele în care Căluşul este astăzi practicat sunt diferite: există localităţi în care a existat Căluş şi 

în care astăzi obiceiul a dispărut sau a intrat într-un fond pasiv, altele în care acesta se manifestă în datele 

lui tradiţionale, cu toate secvenţele şi particularităţile rituale şi, în fine, aşezări unde forma genuină 

coexistă cu cea de reprezentare scenică, fie că ambele sunt performate de acelaşi grup (ceată), fie că, prin 

efortul instituţiilor de învăţământ sau şcolare, se asigură transmiterea în formă spectaculară prin iniţierea 

tinerilor şi copiilor. 
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Prietenia-floarea unei clipe şi fructul timpului 

Prof.înv.primar, Popa Tincuța 

Școala Gimnazială Nr. 10 Galați 

 

 

     Cariera de dascăl nu înseamnă doar transmitere de cunoştinţe sau timp petrecut la catedră, printre hârtii 

,comisii şi lecţii. De-a lungul timpului, cunoaştem noi oameni, legăm prietenii sau le întărim pe cele vechi. 

Încercăm să valorificăm şi copiilor acest sentiment. Entuziasmul şi deschiderea cu care reacţionează 

aceştia precum şi dorinta de a stabili relaţii noi de prietenie, a fost un motiv care ne-a îndemnat să realizăm 

proiectul de parteneriat educaţional “ Prietenia-floarea unei clipe şi fructul timpului’. 

     I-am avut ca parteneri pe elevii clasei a IV-a B, de la Liceul Tehnologic “Paul Bujor” din Bereşti, 

îndrumati de doamna învăţătoare Cojocaru Doina-Florentina.Programul de activităţi  a cuprins trimiterea 

de scrisori indirecte către colectivele celor două clase, schimb de impresii ,idei şi opinii pe diferite teme. 

Am realizat “Cartea prieteniei”, am confecţionat mărţişoare şi felicitări. Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 10 i-

au vizitat pe colegii lor şi împreună au participat cu interes la activităţile propuse. 

     Prin activităţile pe care le-am desfăşurat, am aşteptat un răspuns evident din partea elevilor celor celor 

două clase, în special concretizat prin plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor 

atitudini de altruism şi cooperare. 

      Astfel, prin activităţi care vizează în special comportamente morale, dar cu aplicaţii care plac, atrag şi 

încântă copiii, am încercat să formăm o dimensiune clară şi accesibilă a sentimentului de prietenie. 
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       Ca imperativ major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului 

liber, originalităţii şi creativităţii elevilor  noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare 

şi de a îndruma fiecare activitate. 

       De asemenea am valorificat fiecare moment al activităţilor noastre, punctând mereu faptul că deviza 

proiectului este ,,să acceptăm să învăţăm de la alţii pentru că învăţăm mai bine învăţându-i pe alţii” şi că 

schimbul de idei şi sentimente între oameni a fost totdeauna calea spre succesul personal şi cheia unei 

vieţi frumoase si împlinite. 

     Sperăm astfel că, după derularea acestui proiect, elevii noştri vor rămâne cu imaginea clară a 

dimensiunii frumuseţii relaţiilor de prietenie, eliminând prejudecăţile si convingerile discriminatorii tot 

mai prezente in conştiinţa publică şi preluate, din nefericire, şi de către copii. 
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Oul de Paști 

Prof. VERBA ILDIKO 

 Grădinița P.P.Nr.2 Lugoj 

Oul roșu și lucios, 

De Învierea lui Christos, 

E adus de iepuraș, 

Pentru iubiții copilași! 

El aduce mângâiere. 

E ciocnit cu plăcere. 

Mult așteptat și salutat  

Cu: Christos a Înviat! 
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Sărbătoarea Învierii și importanța păstrării tradițiilor 

 

                                                                                   Prof. Înv. Primar Șerban Simona Codruța 

                                                                                 Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” 

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

 

Tradițiile și obiceiurile românești ne individualizează ca popor, ne reprezintă, ne definesc și ne 

transmit că suntem români. Obiceiurile și tradițiile fac parte din istoria unui popor, iar un popor ce nu își 

cunoaște istoria este dăinuit pieirii. Fie că e vorba de superstiții, obiceiuri , legende , sărbători sau de 

tradiții în adevăratul sens al cuvântului , fiecare persoană ar trebui să  cunoască aceste lucruri.Tradiția 

înseamnă mai mult decât o simplă parte a istoriei. Ea trebuie cunoscută de toată lumea , fiind esența pe 

care o adaugi la existența unei persoane pentru a crește frumos, pentru a simți că faci parte dintr-un popor, 

dintr-un neam.  Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind, după cum 

spunea părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează 

lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, 

femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de 

sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun 

straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în 

mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori.   

Ca orice mare eveniment creștinesc sărbătorit în țara noastră avem și de această dată obiceiuri 

moștenite din vremuri străvechi, în funcție de regiune. În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de 

la biserică, se duce în cimitir şi este păzită de feciori. Iar dacă nu au păzit-o bine, şi a fost furată, sunt 

pedepsiţi că a doua zi să dea un ospăţ, adică mâncăruri şi băuturi din care se înfrupta atât „hoţii”, cât şi 

„păgubaşii”. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au reuşit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospăţul.  

Probabil cel mai de notorietate obicei e cel din zona Transilvaniei, cunoscut sub numele de 

„stropit”. Potrivit acestuia – preluat de la maghiari – băieţii merg în familiile în care există o fată sau mai 

multe, pe care le stropesc cu parfum, „ca să nu se veştejească”. „Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă 

un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii, şi, în fond, de distracţie.  

 

 

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se deosebeşte prin complexitatea simbolurilor, a 

credinţei în puterea miraculoasă a rugăciunii de binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, 

credincioşii ies în curtea bisericii, se aşază în formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mână, în 

aşteptarea preotului care să sfinţească şi să binecuvânteze bucăţele din coşul pascal. În faţa fiecărui 

gospodar este pregătit un astfel de coş, după orânduiala strămoşilor. În coşul acoperit cu un şervet ţesut 
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cu model specific zonei sunt aşezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminţe de mac 

(ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga secetă), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), zahăr 

(folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru că rodul graului să fie bogat), ceapă şi usturoi (cu 

rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, brânză, ouăle roşii, 

dar şi ouăle încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfecla roşie cu hrean, şi prăjituri. După sfinţirea acestui 

coş pascal, ritualul de Paşti se continua în familie.  

În  Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 

neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa cum 

aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii trebuie 

să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a îşi arăta 

consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu. 

În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb într-un 

bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă obrajii cu 

oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca oul de Paşti să 

fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

 

Tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ale unui popor constituie cartea de vizită a naţiunii respective, 

şi oriunde te-ai afla, la auzul unei doine româneşti, distanta, în înţelesul ei real – dispare, şi măcar, pentru 

cateva minute, gândul te poartă pe meleagurile tale natale, împletind coronite de Sânziene, mergând la a 

treia fântână să iei apa în ziua cununiei, sau prinzându-te în hora satului în zi de sărbătoare.  

Cadrul didactic, conştient fiind de rolul său de formator de caractere şi de importanţa pe care o au tradiţiile 

şi obiceiurile unui popor în ceea ce priveşte identitatea sa naţională, prin activitatea sa la catedră, 

facilitează accesul copiilor la cunoaşterea valorilor culturale nationale şi europene. Abordarea 

problematicii integrării presupune mentalităţi, atitudini, comportamente noi legate de tradiţiile si condiţiile 

locale, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.  

Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Dacă i-am învăţat pe copiii noştri versuri din cântecele 

vechi, paşi din dansul strămoşilor noştri, făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros numai împreună 

cu trecutul fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, înseamnă că am sădit în sufletele lor 

unul dintre cele mai frumoase sentimente. 

Datoria noastră este de a promova respectul şi interesul faţă de tradiţiile culturale în rândul preşcolarilor, 

urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţiilor culturale specifice zonei noastre. 

 

Activităţile educative trebuie să-i sensibilizeze pe copiii mici, să le bucure privirea, să-i plimbe în 

afara spaţiului supraurbanizat, să-i ducă pe firul întoarcerii la arta populară (,,veşnicia s-a născut la ţară”), 

la cunoaşterea marilor tradiţii româneşti.  

In aceasta perioada , copiii vor afla ce diferenta este intre obicei si traditii, care obiceiuri si traditii sunt 

preferatele copiilor.  

Un rol important în păstrarea tradițiilor românești ne revine nouă, cadrelor didactice începând de 

la cele mai mici vîrste. Este de datoria noastră să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile 

și tradițiile în care s-au născut, să-i învățăm să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe români. 
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Este important să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de 

care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm 

pe copii să înțeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este o 

minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumusețea României, istoria și mai ales 

sufletul neamului, a orașului în care locuiesc. 
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Paştele, la evrei şi la creştini 

 

Abrudan Mariana Florica 

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Oradea 

 

 

 

 Paștele evreiesc este o sărbătoare anuală fixă din calendarul iudaic, care începe în ziua de 14 Nisan. 

Spre deosebire de Paștile creștine, care începe obligatoriu într-o duminică, data de început a Paștelui 

evreiesc poate cădea în orice zi a săptămânii. Nisan este a șaptea lună a calendarului evreiesc actual. 

Calendarul ebraic nu coincide însă cu cel civil universal (care este bazat pe calendarul creștin gregorian). 

Este de precizat că în calendarul religios evreiesc din Antichitate, luna Nisan, care durează de la luna nouă 

din martie până la luna nouă din aprilie, după calendarul gregorian), era prima lună a anului, conform 

poruncii divine: “Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului.” 

(Exodul 12,2). 

 Conform tradiției ebraice, sărbătoarea Paștelui trebuie să cadă primăvara. Calendarul ebraic este 

însă un calendar lunar și de aceea, luna Nisan ar trebui să înceapă cu 11 zile mai devreme în fiecare an 

solar. Pentru ca Nisan și Paștele să cadă primăvara, și nu în alt anotimp, se adaugă câte o lună suplimentară 

(numită Adar II, Adar Bis și în ebraică Adar-Bet) în anumiți ani. Dintr-un ciclu de nouăsprezece ani, anii 

3, 6, 8, 11, 14, 17 și 19 au câte 13 luni lunare, în loc de 12 luni. Acest calendar stabil, folosit și în prezent, 

a fost introdus în secolul al IV-lea, pentru a se asigura corelarea cu calendarul solar și anotimpurile. 

 Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în 

religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștilor marchează 

începutul anului ecleziastic creștin. Există unele culte creștine care nu sărbătoresc Paștile. 

 Noul Testament leagă Cina cea de taină și răstignirea lui Iisus de Paștele evreiesc și exodul din 

Egipt. Iisus s-a pregătit pe el însuși și pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul Cinei, dând mesei de 

Paștele evreiesc un nou înțeles. El a identificat pâinea ca simbolizând corpul său care va fi sacrificat 

curând, iar vinul - sângele său care urma să fie vărsat. În Întâia epistolă către corinteni a Sfântului Apostol 

Pavel, capitolul 5, el spune: “Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără 

aluat; căci Paștile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.“, făcând referire la tradițiile Paștelui evreiesc și 

identificându-se cu mielul pascal. 

 O interpretare în Evanghelia după Ioan este că Iisus, ca miel pascal, a fost răstignit aproape în 

același timp cu sacrificul ritual al mieilor în templu, în după-amiaza celei de a 14-a zi de Nisan. Această 

interpretare este inconsistentă cu cronologia din Evangheliile sinoptice. Se presupune că “pregătirea 

Paștelui” din Evanghelia după Ioan, cap. 19, se referă literar la cea de a 14-a zi de Nisan, ziua pregătitoare 

pentru Paște, și nu în mod necesar la ziua de vineri, ziua pregătitoare pentru sabat și că “mâncarea de 

Paște” din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, se referă la mâncarea mielului pascal, și nu la mâncarea 

niciunuia din sacrificiile făcute pe perioada Zilelor Pâinii Nedospite.  

 Pesah-ul evreiesc avea loc în noaptea de 14 - 15 a lunii Nisan, când era lună plină, şi a fost 

sărbătorit pentru prima dată de evrei în jurul anului 1400 î.Hr. Cuvântul ebraic Pesah al vechilor iudei 
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însemna trecerea sau aducerea lumii de către Dumnezeu de la nefiinţă la fiinţă, iar apoi a semnificat 

trecerea poporului israelitean din robia egipteană la libertate. 

Începând cu anul 33 d.Hr, Paştele evreiesc a coincis cu patimile, răstignirea şi învierea lui Iisus, care a stat 

la temelia Bisericii creştine, evenimente care pentru creştini vor căpăta tot numele de Paşte. 

 Dacă mielul pascal a prefigurat încă de atunci sacrificiul şi jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus 

Christos, Paştele a continuat să reprezinte pentru creştini o trecere: de la moarte la viaţă, dar şi o trecere 

de la robia păcatelor la starea de libertate a oamenilor. 

Aceasta este explicatia preluării termenului de Paşte de către religia creştină de la cea ebraică. 

 Evreii celebrează Paştele timp de 8 zile, în perioada 15-22 Nisan, iar primele şi ultimele două zile 

impun respectarea strictă a regulilor religioase. 

 Pentru creştini, sărbătoarea de Paşte cuprinde cele trei zile în care au avut loc Răstignirea, Moartea 

şi Învierea lui Hristos, fapte amintite în biserică din Joia Sfântă până în Duminica Învierii. 

 Pentru primii creştini, Moartea Domnului sau Paştile Crucii era zi de întristare în care se ţinea post 

prelungit până în ziua Învierii, iar noaptea Paştelui era petrecută în biserici în priveghere şi rugăciune. 

 Ca şi azi, momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie şi cu lumină. Sărbătorirea Paştelui 

se prelungea o săptămână întreagă, săvârşindu-se în fiecare zi Sfânta Liturghie, la care toţi credincioşii se 

împărtăşeau cu Sfintele Taine ale lui Hristos. 

. 
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Istoria Sfintelor Paşti 

 

Abrudan Horea  

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul 

 

 Paștele este o sărbătoare religioasă anuală de primăvară cu semnificații diferite, întâlnită în iudaism 

și creștinism.  

 Unele obiceiuri de Paști se regăsesc, cu semnificație diferită, în Antichitatea anterioară religiilor 

biblice, atingând astăzi o mare diversitate culturală, în funcție de particularitățile religiei adoptate. 

 Cuvântul Paști provine în limba română din forma bizantino-latină Pastihae a cuvântului de origine 

ebraică Pasah („a trecut”), poate moștenit de evrei de la egipteni. Evreii numesc Paștele (Pesah) — 

sărbătoarea libertății sau a azimilor, — sărbătoarea lor anuală în amintirea evenimentelor relatate în Biblie 

ale trecerii prin Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egiptului (Ieșirea XII, 27), care se prăznuiește la 

14 Nisan și coincide cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. 

 Termenul ebraic de Paști a trecut prin forma lui aramaică - Paskha פסחא (folosită până azi în ebraică 

pentru a denumi Paștile creștine) în vocabularul creștin pentru că evenimentele istorice care sunt 

comemorate în sărbătoarea creștină, adică patimile, moartea și Învierea Domnului au coincis cu Paștele 

evreilor din anul 33. Obiectul sau motivul Paștilor creștine a devenit cu totul altul decât al Paștilor evreilor, 

care fusese la vremea respectivă celebrat de Isus și apostoli, între vechea sărbătoare iudaică și cea creștină 

nefiind ulterior, după o parte din teologii creștini, altă legătură decât una de nume și de coincidență 

cronologică. 

 O altă interpretare, speculativă, bazată pe limbile greacă și latină, și răspândită în secolele trecute 

la Catolici, a fost aceea de pascha – passione, de la passione – suferință (în greacă πάσχω (páscho – sufăr), 

πάσχει (páschei – suferă). 

 Unele limbi germanice numesc această sărbătoare după zeița Eostre: germană Ostern (das), 

germana superioară medievală: ōsteren din vechea germană superioară: ōstarun, ōstarūn (formă la plural), 

engleză Easter, dialect northumbrian: Eostre (În engleza medievală: ester, estre din engleza veche: ēaster, 

ēastre.  

 Paştele marchează miracolul Învierii Domnului, aduce linişte sufletească şi apropiere de familie. 

Spiritul sărbătorii este păstrat peste tot în lume prin slujba de sâmbată seara, când se primeşte Lumina 

Sfântă, şi prin creştinescul salut Hristos a Înviat! 

 Învierea, cea mai veche şi mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, este singura minune care li se 

arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi deopotrivă, spunea părintele Arsenie Boca. 

 În fiecare an, în Săptămâna Patimilor creştinii comemorează, prin post şi rugăciune, patimile şi 

Răstignirea lui Iisus Hristos, iar Duminică, în ziua sfântă a Paştelui, se celebrează Învierea lui Iisus, care 

a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul Său. 

 Istoria datei sărbătoririi Sfintelor Paști se identifică cu însăși istoria creștinismului. Învierea 

Domnului, fiind evenimentul cel mai sfânt care stă la temelia credinței creștine, a polarizat de la început 

atenția generală în vederea posibilității prăznuirii ei în aceeași zi de către toți creștinii. Este o năzuință de 
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o importanță primordială și privește religia creștină în genere pe fiecare ramură a creștinismului în parte 

și, cu atât mai mult, Biserica Ortodoxă. 

 Dacă celelalte sărbători creștinești cu data fixă, praznice împărătești sau în cinstea Maicii 

Domnului și a sfinților nu au prezentat dificultăți în stabilirea datei lor, fiind acceptate de comun acord, 

data sărbătoririi Sfintelor Paști a constituit o problemă. 

 Neputând face dintru început obiectul unei hotărâri apostolice sau canonice, precise și autoritare, 

data serbării Paștilor a fost supusă unor variații legate de tradiții locale, care au constituit cu timpul 

deosebiri mai mult de ordin practic privind cultul și disciplina. Acele deosebiri s-au menținut, fără a se 

rupe cu aceasta unitatea Bisericii, dar creându-se o stare de lucruri supărătoare, care putea da naștere la 

curente eretice.  

 Ceea ce a determinat soluționarea problemei sărbătoririi Sfintelor Paști au fost cele două tradiții și 

practici pascale constatate în secolul al II-lea, ‘cvartodecimanii’, care serbau Pasha iudaică (Pasha începea 

în seara zilei de 14 nisan) și ceilalți creștini care serbau ca Paști Învierea Domnului. Deși evenimentul cel 

sfânt al Învierii Domnului s-a petrecut într-un anumit moment din istoria omenirii, atunci când s-a pus 

problema prăznuirii lui, a trebuit să se aibă în vedere nu numai ziua istorică în sine, ci să se țină cont și de 

ziua săptămânii când a înviat Domnul, adică ‘Ziua întâi a săptămânii’, aceasta fiind ziua săptămânii 

evreiești (duminică), după precizarea Sfinților Evangheliști Matei și Marcu. 
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Interculturalitatea în educație 

 
                                                    Prof.inv.primar, Gârbovu Nicoleta 

Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”București 

 

    Omul este o fiinţă culturală şi, în consecinţă, una educabilă, permeabilă la contactele, dialogurile, 

influenţele şi idiosincraziile culturale . Educaţia, definită în termeni de proces, semnifică o transformare 

intenţionată, pozitivă şi pe termen lung a fiinţei umane, în perspectiva unor finalităţi explicit formulate, 

elaborate la nivelul macrostructurii societăţii. 

     Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea românească.          

Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a 

raportului ”eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin 

valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior. 

   Conform Dicţionarului de Psihologie – Paul Popescu Neveanu-, fenomenul educaţional este unul social 

de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin 

comunicare şi exerciţiu, prin modelarea comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în relaţiile 

sociale. 

   Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea şanselor 

în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în resurse 

pedagogice, iar responsabil de aceste demersuri este (în cadrul educaţional instituţionalizat) managerul 

grupei/ clasei, respectiv cadrul didactic. 

   Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunitățile mici, rurale. Același 

lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau grupuri de indivizi. Această 

diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației. Interculturalitatea aduce în societate un 

plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală. 

       Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuire cu ceilalți”, ”participare”, 

evitarea prejudecațiilor și promovarea unei educații democratice interculturală/ multiculturală. Când 

vorbim de educație interculturală ne referim ca un element cheie și anume interculturalismul. 

    Educația interculturală poate atinge trei niveluri: 

▪ de curriculum nucleu, 

▪ de curriculum la decizia școlii, 

▪ la activitățiile extracurriculare. 

  De asemenea, educația interculturală poate atinge mai multe direcții: 

▪ etnică, 

▪ religioasă, 

▪ profesională, 

▪ rasială. 

  Educația interculturală poate fi implementată cu succes în orice școală din țara noastră.  

   Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă.   Dacă ne 

putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât nimeni și că fiecare persoană trebuie tratată cu 

șanse egală, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor accepta și se vor îmbogăți după urma diversitătii 

culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice este aceea de a le oferi copiilor experiențe de învățare care 

să-i familiarizeze cu diferite culturi. 
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         De aceea, învăţământul trebuie să fie considerat ca o profesie, ai cărei membri, având principii 

morale înalte, un caracter integru şi un simţ profund al responsabilităţii lor sociale, aduc servicii care 

necesită un ansamblu de cunoştinţe şi de competenţe specializate, dobândite graţie unei pregătiri iniţiale 

aprofundate, care merită înalte capacităţi intelectuale, pregătire care trebuie completată, din timp în timp, 

prin activităţi de perfecţionare. De aici, ideea limitării stricte a dreptului de a preda (în scopul de a fi 

acordat doar celor cu aptitudini, inteligenţă şi caracter care le permit să facă faţă cu succes 

responsabilităţilor), cât şi aceea, sancţionată pozitiv de legislaţia învăţământului din cele mai multe ţări 

europene (inclusiv România ultimei perioade), a pregătirii universitare a profesorului, atât sub aspectul 

competenei în specialitate, cât și sub aspect psihopedagogic . 
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Tradiţii De Paşte La Români 

  Vele Claudia 

  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26, Timişoara 

 

 

         Mai este foarte puţin şi se apropie Paştele, o sărbătoare, pe care ortodocşii o sărbătoresc anul acesta 

mai repede decât catolicii şi care semnifică moartea şi învierea lui Iisus Hristos. 

         Odată cu venirea Paştelui, ortodocşii intră în Postul Mare, care ţine 7 săptămâni. În săptămâna 

Patimilor, adică în Joia Mare, oamenii încetează să mai muncească în câmp şi îşi pregătesc casa pentru 

sărbători, iar femeile pregătesc pasca şi vopsesc ouăle. Paştele este sărbătorit în fel şi fel de tradiţii 

specifice anumitor zone, iar semnificaţia acestei sărbători este speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin 

sacrificiul lui Hristor. 

         În unele locuri, dinspre sâmbătă spre duminică, la miezul nopţii, oamenii se trezesc dis de dimineaţă, 

se spală pe faţă, iau o lumânare şi pornesc la biserică, unde împreună cu preotul şi cu alţi credincioşi, 

aprind lumânările cu lumina de la preot, lumină care vine de la Ierusalim, de la mormântul lui Hristos şi 

înconjuară biserica de 3 ori. Tot alaiul face acest lucru, iar această tradiţie se întâmplă aproape peste tot 

în ţară. Când preotul rosteşte "Hristos a înviat", oamenii răspund "Adevărat a înviat". În unele zone se 

spune că dacă lumânarea se stinge de multe ori, în momentul în care se înconjuară biserica, înseamnă că 

ai foarte multe păcate, iar dacă nu se stinge deloc,eşti un om credincios şi cu frică de Dumnezeu. 

       Tot tradiţia spune că lumânarea pe care ai aprins-o şi ai folosit-o la înconjurarea bisericii, trebuie s-o 

duci acasă aprinsă dacă se poate şi s-o aprinzi în casă tot restul anului, în momentul în care întâmpini un 

necaz. În noaptea de Înviere, credincioşii primesc de la biserică, "Paşti", pe care îl iau dimineaţa pe 

stomacul gol, în toate zilele de Paşte. Acel "Paşti" este făcut din pâine şi vin sfinţit. În unele locuri, acel 

Paşti, îl iau doar duminica dimineaţa la biserică şi apoi ciocneşti cu alţi oameni ouă în faţa altarului. 

       În zilele de Paşte, oamenii mânâncă foarte multă carne de miel, pască, ouă roşii, drob de miel, 

cozonac, însă sunt regiuni unde aceste bucate nu se mănâncă până nu sunt sfinţite de către preot, la slujba 

de Liturghie. Sunt regiuni în care se bate toaca la biserică sau pe străzi şi se puşcă cu carbit. Ca şi obiceiuri 

de Paşte este împărţitul colăceilor şi a altor bucate. Fiecare gospodină pregăteşte pe o masă colăcei, pe 

care înfig câte o lumânare, aşează o prăjitură, caren, o bucată de brânză, ouă, într-o sticlă vin şi în alta 

ţuică, se aprind lumânările şi se pomenesc morţii şi vii, trecând peste toate acestea tămâie aprinsă. După 

tot acest ritual se aşeză câte un colăcel într-un coş, cu tot ce e pe el şi un pahar de vin sau ţuică şi se împart 

famililor nevoiaşe sau vecinilor. Această împărţeală se face înainte de a merge la biserica, duminica 

dimineaţa. 

 Un alt obicei se referă la faptul că primul vizitator , în prima zi de Paşte, trebuie să fie un bărbat, ca să îţi 

meargă bine tot anul. Este bine ca în noaptea de Înviere să ne îmbrăcăm cu haine noi şi să nu dormim în 

ziua de Paşte, pentru că restul anului vom şi somnoroşi şi vom avea ghinion. 
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       Oul vopsit este simbolul Mântuitorului care părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă precum puiul 

de găină.Ouăle roşii semnifică sângele lui Hristos, care atunci când a fost răstignit pe cruce, mama 

sa,Maria a venit să îl vadă având în mâna un coş cu ouă şi la aşezat la picioarele lui şi tot sângele lui a 

curs peste ele. 
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Paște în grădiniță 

G.P.P Toldi Salonta 

Prof. Rajos Anikó Andrea 

Mun. Salonta , Jud. Bihor 

Cu două săptămâni înainte de sărbători, ne pregătim deja pentru Paște. Copiii pot învăța mai multe 

poezii, ziceri și rime de primăvară, iar băieții pot alege din poeziile de stropit "oferite". Primăvara este, de 

asemenea, un anotimp festiv care îi va inspira pe copiii de grădiniță care iubesc să picteze, să lipească, să 

coasă și să deseneze. 

 Pictăm o scoarță de copac, lipim lalele pe hârtie rezistentă la grăsimi colorată, coasem narcise și 

floarea-soarelui pe cartonașe mici de hârtie cu ață de brodat, lipim o grădină de primăvară pe resturi de 

hârtie colorată, pictăm un copac în floare sau doar un copac și lipim flori pe el cu floricele de porumb.  

 

Apoi apar simbolurile de Paște: ouă, miei și pictăm sau zgâriem în diferite moduri pe forme de ouă 

mici și mari pretăiate, facem prăjituri din lut de făină, un miel, pe care rulăm o haină de blană din benzi 

groase de hârtie albă. În perioada premergătoare sărbătorii, vorbim mult despre tradițiile populare de Paște 

și puteți auzi povești despre mama găină, iepurașii și tradițiile de udare. Prin intermediul poveștilor 

populare și a poveștilor în versuri /Zelk Z.: Cei trei iepuri/, puteți face cunoștință cu personajele animale 

amuzante asociate cu Paștele. 
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Părinții sunt bucuroși să aducă ouă suflate (kuko) la cererea noastră, pe care le transformăm apoi 

în ouă fierbinți, facem un brad de Paște (legăm ouă colorate, figuri de iepurași și pui de pasăre decupate 

pe scoarță într-o vază). Întotdeauna facem un cadou pentru părinți. Ultima dată când am făcut o coroniță 

de prăjituri de Paște, am pus câte un ou în mijlocul fiecărei prăjiturele. Bineînțeles, de la cernerea făinii 

până la frământarea și învârtirea aluatului, cei mici au fost implicați activ. În ultima zi înainte de 

sărbătoare, vom merge la o "vânătoare de iepurași", mergând pe străzi și "căutând" iepurașul care aduce 

ouăle de ciocolată! 

Apoi vine tradiționala vânătoare de ouă! În coșulețele ascunse sub tufișurile și copacii din curtea 

grădiniței, un cadou cu însemnele fiecărei grupe îi așteaptă pe copiii care caută ouă.  
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Este o mare bucurie când cineva găsește în coșul /caracatița noastră/ semnul propriului grup! 

Înainte de prânz, avem o udare, băieții toarnă apă într-un ulcior mic în toaletă, fetele îi așteaptă înăuntru 

și ne jucăm de-a udatul. Băieții bat la ușă, fetele îi roagă să recite o poezie, apoi vine stropirea cu apă, se 

aud multe chițăieli, se joacă. Atunci prânzul este mai bun! Fetele îi oferă fiecărui băiat un mic cadou 

pentru prânz /ovă pictată, desen, figurină mică/. 

Pregătirea pentru sărbători oferă, de asemenea, nenumărate oportunități de a dezvolta diferite 

abilități. Chiar și cele mai simple jocuri sunt interesante pentru cei mici, cum ar fi stivuirea, sortarea, 

crearea de cuiburi, în timp ce cei mai mari pot număra ouă, iepurași sau lega panglici colorate. 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

346 

 

Învierea Domnului – tradiții și obiceiuri 

 

                                                                                                Învățător: Nagy Kasza Cristina Florina 

                                                                                       Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu” Zalău 

 

 

 Învierea Domnului nu cunoaște egal. Sfintele Paști înseamnă bucurie. Paștele este viață. Paștele 

este începutul unei lumi, este un moment al luminii care pătrunde în sufletele și casele noastre. 

 Sărbătoarea Sfintelor Paști este primită de copii cu mult entuziasm. Câtă fericire este în sufletul 

unui copil în clipa în care ciocnește un ou roșu sau când așteaptă iepurașul!  Învierea este un moment al 

anului marcat de obiceiuri vechi și pline de însemnătate. Este important ca noi, cadrele didactice să 

promovăm valorile moral-creștine și să dezvoltăm interesul elevilor pentru păstrarea obiceiurilor, 

tradițiilor și sărbătorilor populare. 

 

                                                  
 

 În satele sălăjene sărbătoarea Paștelui, numită și Învierea Domnului este mult așteptată și îndelung 

pregătită atât spiritual, prin post și rugăciune, cât și prin curățirea locuințelor și înoirea straielor. În 

Săptămâna Mare, femeile curățau casele iar bărbații curățau curtea și ograda casei, văruiau stâlpii din fața 

porților și de pe marginea șanțurilor. 

 În tradiția populară, ouăle de Paști au puteri miraculoase: vindecă boli și protejează animalele din 

curte. Culoarea roșie a ouălelor semnifică sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

În Sălaj, ouăle nu se vopsesc doar în roșu ci și în alte culori, obținute prin fierberea diverselor  plante  (coji 

de ceapă albă, coji de ceapă roșie, laptele câinelui, mină de creion chimic) iar singura împestrire a ouălor 

se obține prin folosirea diferitelor plante. Ouăle se ciocnesc la masa de Paști în toate cele trei zile ale 

sărbătorii, după un anumit ritual: persoana mai în vârstă ciocnește capul oului ținut de un alt membru al 

familiei în timp ce se rostește ,,Hristos a Înviat!” la care se răspunde ,,Adevărat a Înviat!”. Se spune că cei 

care ciocnesc ouăle de Paști se întâlnesc pe lumea cealaltă. Conform tradiției, înroșirea ouălor se face în 

Joia Mare, pentru că se spune că ouăle fierte și vopsite în această zi nu se strică tot anul. 
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 În Săptămâna Patimilor, bătrânii obișnuiau ca, din seara Duminicii Floriilor să nu se mai mănânce 

nimic până în Joia Mare când de regulă se împărtășeau, postul negru fiind continuat până la Paști. Cei care 

nu puteau ține post negru, mâncau doar pâine și fructe uscate și beau doar apă. Din Joia Mare, gospodinele 

pregăteau bucatele pentru marea sărbătoare: pască, ouă roșii, cozonaci. 

 În fiecare an, cu ocazia acestei sărbători, un cetățean din sat ,,plătește Paștile”. Acesta duce în Joia 

Mare la biserică vinul și prescurele pentru sfințit din care se fac Paștile, iar în cele trei zile de sărbătoare, 

membrii acelei familii dau Paștile în biserică. Prescura sfințită, dacă nu era consumată în întregime, nu se 

arunca, nu se da la animale, ci se ardea. 

 Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn 

în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică 

unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea 

aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos o înviat!” toţi cei prezenţi la acest 

serviciu religios spun: „Adevărat o înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea tainei Învierii. Cu lumânarea 

aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, 

pe care o va păstra tot restul anului. Se spune că lumânările aprise la Slujba de Înviere sunt bune la tot 

felul de cumpene mari, pentru alungarea duhurilor rele sau în descântece de dragoste.   

 După ce se vine de la Slujba de Înviere, înainte de masa de Paști, toți ai casei se spală pe rând, pe 

față și mâini într-un lighean cu apă proaspătă de la fântână în care au pus un ou roșu, urzică, busuioc  și 

un ban, semne ale prosperității și a sporului în toate. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele 

(pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare 

persoană participă la Liturghie, nu înainte de a lua o lingură de Paști. 

 În a doua zi de Paști, tinerii stropesc fetele, iar acestea la rândul lor le oferă ouă roșii, căci se crede 

că nici unei fete nu-i va merge bine dacă nu este udată. Grupurile de udători merg pe la casele fetelor de 

măritat, dar și la rude și la vecine. Pe vremuri, stropitul se făcea cu apă de fântână, însă vremurile au 

evoluat iar astăzi datina e ca fetele să fie udate cu parfum. Luni dimineaţa, primii care pornesc la stropit 

sunt copiii, care merg la rude, vecine sau colege, uneori însoţiţi de taţi sau bunici, care doresc să îi înveţe 

că acest obicei trebuie dus mai departe. Drept răsplată, copiii primesc ouă roşii, prăjituri şi bani. Înainte 

de a le cere fetelor încuviinţare pentru a le stropi, băieţii trebuie să spună câte o poezie veselă, în care se 

vorbeşte de venirea primăverii:  
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,,Eu sunt micul grădinar 

Cu sticluţa-n buzunar 

Și-am venit la dumneavoastră 

Să ud floarea din fereastră”. 

Credințe și superstiții de Paște:          

- La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un rol 

purificator.             

- În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea ghinion, viermii 

vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori vei vrea să lucrezi 

câmpul. 

- Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, supărări. 

- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că vei avea 

vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, unul 

alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate. 

- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele peste an. 

- La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul 

anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă acasă, 

pentru a-şi proteja rudele dragi. 

- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor ajungând direct 

în rai. 

- Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată viaţa. 

 Să trăim bucuria copiilor și a sosirii iepurașului pentru un Paște fericit și să rostim cu credință în 

suflete ,,Hristos A Înviat!” 
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VÂNĂTOAREA DE OUĂ- OBICEIUL PREFERAT AL COPIILOR 

Prof. înv. primar Băeșu Alina 

 Școala Gimnazială Anton Pann, Râmnicu Vâlcea 

 

În fiecare an, copiii din numeroase părți ale lumii se grăbesc să caute ouă de ciocolată atent ascunse 

de Iepurașul de Paște, datorită unei tradiții despre care se crede că a început în Germania. 

În timp ce oul a fost asociat îndelungă vreme cu o viață nouă și renaștere, tradițiile creștine l-au 

adoptat și ca pe un simbol al învierii lui Hristos. O coajă golită este văzută ca o metaforă a mormântului 

Său gol, care, conform Bibliei, a fost descoperit de un grup de femei. Pentru a comemora acest lucru, se 

spune că la sfârșitul secolului XVI, reformatorul protestant Martin Luther a organizat vânători de ouă 

pentru congregația lui, în timpul cărora bărbații ascundeau ouă, iar femeile și copiii trebuiau să le găsească. 

Tradiția s-a dezvoltat din rădăcinile sale religioase, încorporând Iepurele de câmp de Paște, 

cunoscut mai târziu ca Iepurașul de Paște..  

Iepurele a fost un simbol important încă din antichitate. Despre el se spune că reprezintă fertilitatea, 

abundenţa şi norocul şi este asociat cu Luna. Multe legende spun că iepurele este fie fratele Lunii, fie un 

locuitor de pe Lună. Se mai spune că dacă priveşti cu atenţie Luna plină vei observ silueta unui iepure sau 

urmele lăbuţelor. Vechii azteci credeau că iepurele a primit de la zei misiunea de a veghea trecerea 

timpului şi a anotimpurilor. Amerindienii cred că iepurele a furat de la soare focul şi l-a adus oamenilor, 

iar de atunci iepurele se ascunde de lumina soarelui. Înainte de toate însă, iepuraşul este considerat un 

simbol al fertilităţii şi al renaşterii naturii. Asocierea lui cu sărbătoarea de Paşte este legată tocmai de 

anotimpul în care are loc această sărbătoare, cu renaşterea naturii şi a vieţii.  

Legat de apariţia iepuraşului de Paşte există mai multe legende. Se pare ca iepuraşul şi-a făcut 

apariţia pentru prima oară în Germania, în jurul anului 1500.  

Printre diferitele mituri legate de acest mic și misterios personaj, iepurașul de Paște își găsește 

locul și într-o legendă germană care amintește de o doamnă prea săracă pentru a oferi dulciuri copiilor ei. 

A avut, însă, strălucita idee de a vopsi câteva ouă și de a le ascunde în grădină, astfel încât copiii să se 
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distreze, descoperindu-le pas cu pas. În căutarea lor plină de emoție, copiii au zărit un iepuraș zburdalnic 

și au crezut că, de fapt, el a fost cel care a ascuns buclucașele ouă. De atunci, în tradiția germană, există 

un iepure alb care ascunde ouăle. Copiii construiesc cuiburi din frunze, mușchi sau iarbă și le pun în 

grădină, astfel încât iepurele să le poată umple cu ouă colorate în timpul nopții. În mod tradițional, jocul 

este asociat cu ouăle de Paște, dar a fost popular și în timpul altor petreceri legate de renașterea naturii 

primăvara. Unii autori afirmă chiar că „există ceva aparte în vânătoarea de ouă, pentru că aduce aminte de 

femeile care s-au dus la mormântul lui Iisus și au descoperit că El nu mai era acolo”. 

Primii iepuraşi comestibili au fost confecţionaţi tot în Germania, în anul 1800, şi erau realizaţi din 

aluat de patiserie şi zahăr. 

Ideea s-a răspândit curând și în afara Germaniei, găsindu-și drumul spre SUA în timpul unui aflux 

de imigranți germani în Pennsylvania, la începutul secolului XVIII. În Anglia, Regina Victoria a ajutat la 

popularizarea acestei tradiții, după ce în copilăria ei a participat la vânători de ouă în grădinile Palatului 

Kensington, organizate de mama ei născută în Germania, ducesa de Kent. 

Vânătoarea de ouă este și subiect al Cărții Mondiale a Recordurilor– Guinness Book, în 1985, fiind 

listată, în orașul Homer, din statul american Georgia, o acțiune de descoperire a nu mai puțin de 80.000 

de ouă într-un orășel de doar 950 de persoane. Datorită fenomenului de amploare pe care l-a luat, s-a ajuns 

până într-acolo încât, pentru a permite copiilor cu deficiențe de vedere să participe la vânătoarea de ouă, 

să fie create ouă care emit diverse sunete, cum ar fi clicuri, bipuri, zgomote sau chiar muzică. O serie de 

companii au folosit popularitatea Paștelui și mai ales a vânătorii de ouă de Paște pentru a-și promova 

produsele și a-și dubla sau chiar tripla vânzările de bomboane. Cele mai notabile în acest sens au fost 

bomboanele Cadbury, în 2015, compania britanică de ciocolată Thorntons ascunzând ouă de ciocolată pe 

întreg teritoriul Marii Britanii. 

Vânătoarea de ouă este un joc pentru copii (și nu numai) organizat în ziua de Paşte sau în preajma 

acestei sărbători. Adulţii ascund în iarbă, în curte, în livadă, în jurul casei chiar  în casă ouă colorate, iar 

copiii pornesc în căutarea lor, acțiunea lăsându-se, bineînțeles, cu râsete, distracție și voie bună. Nicio 

petrecere de Paște nu este completă fără o vânătoare de ouă. Aceasta este o activitate de care se poate 

bucura orice grup de vârstă, dificultatea „vânătorii” putând fi intensificată sau, din contră, diminuată în 

funcție de participanți.  
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Ouăle pot fi fierte, vopsite și ornate sau vopsite în mod obișnuit, artificiale, din plastic, carton (de 

dorit), umplute cu ciocolată sau bomboane sau chiar bomboane în formă de ouă de diferite mărimi, mici 

cadouri. Jocul are loc adesea în aer liber, dar poate fi, de asemenea, jucat și în interior, copiii colectând, 

de obicei, ouăle într-un coș.  

Indiferent de origine și tradiții, Iepurașul de Paști va rămâne pentru totdeauna un simbol extrem 

de îndrăgit. Chiar dacă apariția sa rămâne misterioasă, are acest dar magic care aduce bucurie în sufletele 

celor mici, iar acesta este cel mai important lucru! 
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Mami, familia noastră crede în iepurașul de Paști? 

Prof. Codiță Cristina-Eugenia 

Liceul Tehnologic "Constantin Nicolaescu Plopșor" Plenița 

 

"- Mami, familia noastră crede în iepurașul de Paști?" 

 Este o întrebare pe care am auzit-o deunăzi, rostită de un copilaș către mama sa, care nu știa ce să 

îi răspundă. Și nu mi s-a părut deloc deplasată, dat fiind că ne luptăm de  mult timp cu ideea de 

comercializare a sărbătorilor în general și, implicit, a celor pascale. 

 Dar, în egală măsură, consider o binecuvântare faptul că încă "ne mai facem timp" să sărbătorim 

sfânta sărbătoare de Paști, chiar dacă mulți dintre noi pierd esențialul din semnificația acesteia. 

 Și, dacă vrem ca cei mici să știe exact cum stau lucrurile legat de această sărbătoare, este important 

să le povestim despre învierea Domnului încă de la vârste fragede.  

 Majoritatea copiilor de vârste mici adoră poveștile, iar părinții și bunicii care își răsfață copiii cu 

povestioare din Biblie, legate de dragostea față de Dumnezeu, de ce este bine și ce nu este bine să facem, 

salvarea lui Iisus etc., clădesc fundația pentru credința viitoare a copiilor lor. Până și lucrurile mai mărunte, 

practicate în familie, le vor rămâne întipărite pentru totdeauna în memorie. Una dintre cele mai timpurii 

amintiri ale mele legate de Paști este legată de urarea specifică Hristos a înviat!, cu care bunicii mă 

întâmpinau în dimineața de Paști și seninătatea care li se citea în priviri când le răspundeam Adevărat a 

înviat!. Parcă le simțeam sufletul plin de bucurie. 

 Însă, pe măsură ce copiii cresc, trebuie să găsim alte modalități creative de a-i face să se bucure de 

aceste lucruri. Copiii, de cele mai multe ori, speră la multe lucruri, care se pot întâmpla sau nu. Când 

modelăm la copii bucuria speranței în Dumnezeu, trebuie să le vorbim despre lucrurile care prezintă 

certitudine, cum ar fi adevărul din promisiunile lui Dumnezeu. Iisus a murit răstignit pe cruce pentru a ne 

ispăși păcatele și a deschide calea pentru ca noi să devenim copiii Domnului. Apoi a înviat, învingând 

păcatul și moartea pentru totdeauna. 

 Și, dacă discutăm cu copiii astfel de lucruri, este posibil să ne "lovească" cu întrebări precum: "Și 

dacă Iisus nu a făcut nimic rău, de ce este acuzat și bătut?". Întrebările copiilor ne oferă astfel oportunitatea 

de a afla cum reacționează aceștia la adevărul biblic și cum îi putem ajuta să înțeleagă lucruri pe care 

singuri nu le-ar putea înțelege.  

 Este adevărat că a ajuta un copil să găsească bucurie și emoție în sărbătoarea de Paști necesită un 

efort deliberat, necesită acordarea atenției și petrecerea unui timp suficient în preajma acestuia. Dar sunt 

lucruri care merită, iar răsplata va veni cândva, sub o formă sau alta. 

 Cum această sfântă sărbătoare este așteptată cu nerăbdare în fiecare an, fie că ne gândim dacă 

credem în iepuraș, ca băiețelul din povestirea mea, sau în învierea lui Iisus, să ne amintim că  Dumnezeu 

ne iubește oricum. Să ne facem timp să dăruim, să ne bucurăm, să ne descoperim, să stăm de vorbă unii 

cu alții și să ne rugăm. Hristos a înviat! 
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Tradiții și obiceiuri de Paști 

 

Prof. înv.preșc. Tomescu-Bogdan Ioana 

                                                                           Bibliotecar Tomescu Ileana 

                  Grădinița cu Program Prelungit Nr.30, Oradea 

 

                                                                                              

Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 

omenirii speranţa mântuirii.Paştele este cea mai importantă sărbătoare religioasă din anul liturgic creştin. 

Orice altă sărbătoare religioasă din calendarul ortodox, inclusiv Crăciunul, este mai puţin importantă 

faţă de celebrarea Învierii lui Iisus Hristos. Acest lucru se reflectă în bogate obiceiuri pascale în ţările cu 

majoritate creștin ortodoxă. 

             Încă de la originile sale, Paștele a fost o perioadă de sărbătoare și ospăț și de multe jocuri 

tradiționale și obiceiuri, cum ar fi rostogolirea ouălor, ciocnirea ouălor, și decorarea acestora. Există 

multe obiceiuri de Paști, pe care oamenii le respectă cu sfințenie.În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii 

e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din 

Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și 

curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească 

ouăle. În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează 

lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, 

femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

O altă simbolistică a Paștelui este lumânarea.Aceasta este un simbol am Învierii, iar în noaptea 

de Înviere fiecare credincios poartă în mână o lumânare, pe care o va aprinde din lumina adusa de preot 

de pe masa Sfîntului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinței vieții asupra morții și a 

luminii lui Hristos asupra intunericului păcatului.Simbol al Paștelui este și oul.Oul văzut ca un simbol 

primoridal, sămânța vieții, potrivit tradiției, este vopsit și încondeat în zilele de joi și sâmbătă din 

Săptămâna Mare.Oul încondeat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru  

că,ornamentația lui ,de fapt se operează cu simboluri, cu modele din natură cu tot repertoriul de semne 

sacre.Pasca, cea mai importantă mâncare a sărbătorii Paștelui, simbolizează mana cerească, deoarece 

este făcută din ou, ce provine de la păsări, din brânză provenită de la animale, din grâu, crescut din 

pământ, toate fiind date de la Dumnezeu pentu om. La mijloc, pasca se împodobește cu o cruce făcută 

din aluat, numită ,,Crucea Paștilor”.Un alt simbol al Paștelui pe care toți copiii  îl îndrăgesc este 

iepurașul. Iepurașul de Paști este un personaj fictiv din tradiția unor țări occidentale și un simbol 

comercial al Paștelui, reprezentat ca un iepure care aduce ouă de Paști. Ca origine, este de 

proveniență germană luterană, rolul său inițial fiind acela de a judeca la începutul Paștilor dacă copiii au 

avut un comportament bun sau au fost neascultători.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Personaj_fictiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/German
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luteran
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Paștele este una dintre cele mai frumoase sărbători creștine.În perioada aceasta oamenii încearcă 

să fie mai buni și mai plini de evlavie. Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale 

creștine care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului.  
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Sărbătoarea Sfintelor Paşti 

Irina Ilie, Prof. învăţământ primar 

 Şcoala Gimnazială Decindeni-Dragomireşti, jud. Dâmboviţa 

  

Soseste primăvara: aduce renaşterea naturii. Ne bucurăm cu totii de flori, de păsări, de soare, de 

culoare si frumuseţe, de viaţă.  

Se-apropie Sărbătoarea Paştelui… Aşteptăm această sărbătoare pentru pacea, liniştea şi curăţenia 

sufletească ce se aşterne peste capetele plecate ale credincioşilor. Aşteptăm să decorăm ouă, să ne 

împodobim casa cu diferite ornamente specifice acestei sărbători sau să oferim felicitări celor dragi.  

Apoi, se aşterne un văl sfânt, tainic, plin de lumină - Lumina Învierii. Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos a luminat totul prin Învierea Sa: cerul şi pământul şi iadul și pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii 

cu nădejdea învierii. ,,Învierea Domnului este speranţa noastră, Înalţarea Domnului este mărirea noastră”.  

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos (Paştele) este cea mai importantă sărbătoare pentru toate 

religile creştine.  

Înainte de anul 325 î.C. Paştele se sărbătorea în diferite zile ale săptămânii, chiar si vinerea, sâmbăta 

şi duminica. In acel an, s-a convocat consiliul de la Niceea de către împăratul Constantin. S-a emis legea 

pascală, care stabilea că această sărbătoare să aibă loc în prima duminică după lună plină sau după 

echinocţiul de primăvară, sau prima zi de primăvară. Astfel, Paştele trebuie sărbătorit într-o duminică între 

data de 22 martie si 25 aprilie. Data este legată de ciclul lunii.  

Deja din secolul al II-lea avem date despre sărbătorirea Paştelui, tradiţii pe de o parte creştine, pe de 

altă parte păgâne. Pentru noii creştinii interdicţia de a-şi serba vechile sărbători păgâne ar fi însemnat 

moartea. Pentru a salva vieţi, misionarii au decis să îşi popularizeze mesajul religios încet, permiţând 

populaţiilor să îşi continue celebrările păgâne, însă acestea trebuiau să fie în maniera creştină. Aşa s-a 

întâmplat că sărbătoarea păgână Eastre să aibă loc la aceeaşi dată cu sărbătoarea creştină a renaşterii 

Domnului.  

Ultima săptămână a postului care precede sărbătoarea este săptămâna mare, care începe cu duminica 

Floriilor şi se termină cu duminica pascală. Sărbătoarea începe de fapt cu duminica Floriilor, când se 

sărbătoreşte intrarea lui Iisus Cristos în Ierusalim. In această zi, denumită şi Duminica Stâlpărilor, se 

sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, 

iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. 

Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic si de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. 

Săptămâna mare are menirea împărtăşirii chinurilor lui Iisus.  
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În ziua de Joi a săptămânii mari tradiţia Bisericii este de a citi cele 12 Evanghelii, se descrie viaţa 

mântuitorului şi ce i se va întâmpla până la Înviere. Din această zi clopotele încetează să mai bată, vor mai 

bate doar în noaptea de Sâmbăta Mare. Această zi este totodată şi începutul chinurilor Mântuitorului. 

 În Vinerea Mare Iisus Hristos este răstignit pe cruce şi înmormântat. In această zi nu se obişnuiau 

muncile legate de cultivarea pământului sau de creşterea animalelor, nu se aprindea foc şi nu se cocea 

pâine.  

Tradiţii şi obiceiuri pascale  

Apa prezenta un rol important de Paşti. Se spunea că prima persoana care apucă să ia apă de la 

fântână va avea noroc. Oamenii obişnuiau să pună ouă roşii în apă şi obişnuiau să se spele din aceasta 

pentru a se proteja de boli. Creştinii mergeau la biserică ducând mâncarea şi vinul pregătit pentru a fi 

sfinţite.  

Mâncarea tradiţională este carnea de miel pregătită după mai multe reţete specifice. Mielul este 

simbolul lui Hristos. Oul simbolizează renaşterea.  

În unele regiuni, ziua de luni este ziua stropitului. Această tradiţie îşi are rădăcinile în credinţă, în 

forţele purificatoare şi fertilizatoare ale apei. Obiceiul stropitului de Paşti a fost adus în Transilvania în 

perioada Evului Mediu de saşii din zona Sibiului şi s-a răspândit în toate comunităţile reformate şi catolice 

din Ardeal. Se spune că fetele care ar fi stropite vor avea noroc tot anul. În trecut, fetele erau udate cu apa 

din fântână, însă în zilele noastre apa a fost înlocuită cu diverse sortimente de parfum. In unele ţări în loc 

de stropit se obişnuieşte folosirea nuielei în sensul că se aplicau câteva lovituri fetelor tinere. Pentru 

ambele fapte, băieţilor li se cuvenea un ou vopsit. Ouale roşii aveau menirea de a ţine răul departe.  

Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru 

salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creştinătăţii de către împăratul Constantin, în cadrul 

Conciliului de la Niceea, în anul 325 dupa Cristos.  

Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea sa din morţi. De aceea, 

când sparg ouale prin ciocnire, dar si când se salută creştinii îşi spun: "Hristos a inviat! Adevarat a înviat!". 

Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

Există credinţa că cei care ciocnesc ouă se vor întâlni pe lumea cealaltă.  

Mielul îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce 

ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină. Mieii simbolizează 

membrii turmei lui Dumnezeu.  

Vinul  

Cunoscut încă din vechime, prima menţiune documentară a vinului o întâlnim în Vechiul Testament, 

la Facere 9, 20 - 21, unde se arată că, după potop, Noe a sădit vie şi a băut vin. Acest simbolism îşi va găsi 

cea mai înaltă expresie la Cina cea de Taină când Mântuitorul Iisus Hristos, instituind Sfânta Euharistie, 
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le va preface în Trupul şi Sângele Lui îndemnându-ne să aducem pâinea şi vinul ca daruri ale noastre la 

Sfânta Liturghie, săvârşită întru pomenirea Sa.  

Pâinea simbolizează - pâinea vieţii spirituale - trupul lui Iisus Hristos – Sfânta Împărtăşanie, este 

harnă pentru viaţa veşnică.  

Lumânarea de Înviere este simbolul biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra 

întunericului păcatului. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare pe care o aprinde din lumina adusă 

de preot de pe masa Sfântului Altar.  

Prin Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos din morţi, cei din popor cred că raiul se deschide tuturor 

sufletelor reţinute în prinsoarea iadului începând de la Adam şi până la Vinerea Mântuitorului şi rămâne 

deschis de la Înviere până în Duminica Tomii. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a 

familiei, decurgând după un adevărat ritual. De pe masa de Paşti nu pot lipsi: ouăle roşii, caşul de oaie, 

drobul şi friptura de miel, pasca umplută cu brânză şi smântână.  Așadar ,să ne pregătim așa cum se cuvine 

de Sfintele Sărbători , cu gânduri bune și lucruri frumoase. 
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EASTER AND EGG-THEMED LESSON: 

EXPLORING MATH WITH JELLYBEANS OR JELLY EGGS 

 

Prof. Andrei Doina  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

Subjects 

• Arts & Humanities 

▪ Visual Arts 

• Mathematics 

▪ Applied Math 

▪ Arithmetic 

▪ Probability 

▪ Statistics 

Grades 

• 3-5 

• 6-8 

• 9-12 

Brief Description 

Jellybean math activities teach estimation, place value, graphing, rounding, and probability. 

Objectives 

Students will: 

• follow directions. 

• learn/reinforce a wide variety of math skills. 

Keywords 

• egg, jellybean, math, estimation, place value, graphing, rounding, computation, probability 

Materials Needed 

See the Preparation section of each of the five activities below for specific activity requirements. 

The following are among the materials that might be needed: 

• jellybeans 

• math paper and pencils 

• bowl 

• plastic sandwich bags 

• small paper cups 
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• blindfold 

• dice 

Lesson Plan 

Jellybeans - or jelly eggs - can be used to teach and/or reinforce such math skills as addition, place 

value, probability, graphing, and estimation. The lesson ideas below can help teach those skills, and can 

be adapted for use across the grades. 

Activity 1: Estimation, place value, graphing, rounding, and computation. 

Preparation: For this activity, provide each student or pair of students with a small bag of 

jellybeans. Don't count the jellybeans. All bags should contain a similar - but random - number (perhaps 

40-60) and color selection of jellybeans. 

Following are some math activities students might do with the bags of jellybeans. 

• Estimation. Students estimate the number of jellybeans in their bags. 

• Place value. Each student or student pair folds a sheet of math paper in half, labels the left 

side of the sheet TENS and the right side ONES. Students then count out 10 jellybeans on the ONES side 

of the sheet. Each time they get to 10 jellybeans in that column, they set aside all but one of the jellybeans; 

they move that one jellybean into the TENS column to represent a group of 10 jellybeans. At the end of 

the activity, have students figure out how many groups of 10 jellybeans their bag contains. Ask: How 

many single jellybeans are left over in the ONES column? How many jellybeans did the bag contain in 

all? In the previous activity, how far off from the actual number of jellybeans was your estimate? 

• Graphing data. How many of each color jellybean are in the bag? Students count and chart 

the number of each color jellybean. They might create a graph - a pictograph, a bar graph, or another type 

of graph - from the data collected. To integrate technology, have students use the free online Create a 

Graph tool (https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/) to create their graphs. Which color jellybean was 

the most common in the bag? the least common?  

• Rounding off and estimation. Students or pairs of students report their final tallies. Record 

those tallies. Teach students how to estimate the total number of jellybeans by rounding off each tally to 

the nearest ten. How far off is the estimate that was arrived at by rounding off each student's/group's tally? 

• Computation - addition. After students have done the individual/pair calculations, pair each 

student with another student or each pair of students with another pair. Students then repeat the activities 

above, combining their data with that of their new partner or pair. After that activity is completed, combine 

the data to create whole-class data and display the data in chart and/or graph form. Expand the place value 

computations above to include a sheet with a 100s column. 

Activity 2: Probability. 

Preparation: For this activity, provide each pair of students with three jellybeans - two of one 

color and one of another color - in a small paper cup. 

Following are some math activities students might do with the three jellybeans. For this example, 

we will assume 2 red (R) jellybeans and 1 green (G) jellybean are in the cup. 
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• Ask students which color jellybean they would be most likely to pick if they picked one of the 

three jellybeans out of the cup without looking. Why do they think they would pick a jellybean that color? 

(Because two red jellybeans and 1 green jellybean are in the cup, the probability is that they will pick a 

red one.) Have them do the activity. How many students picked a red jellybean? Did more students pick 

a red jellybean than picked a green one? Did 2 out of 3 students pick a red one? 

• Let students who picked a red jellybean, do the next part of the activity. Ask students to 

hypothesize about how likely they will be to pick the other red jellybean on their second pick. Why did 

they come up with that answer? (Because one red jellybean and one green jellybean are now in the cup, 

the probability is equal, or 50:50, that they will pick a red one.) Have them do the activity. How many the 

students picked a red jellybean? Did an equal number of students pick a red jellybean and a green one? 

• Next, ask students: if you picked the three jellybeans out of the cup one at a time, what are the 

possible sequences in which you could pick them? (They could pick the two red ones and then the green 

one (RRG); a red one, then the green one, then the other red one (RGR); or the green one then the two 

red ones (GRR).) Ask students to hypothesize about which of those three possibilities is most and least 

likely to occur. Have students divide a sheet of math paper into three columns and, at the top of each 

column, record one of the three possible combinations of jellybeans.  

RRG   RGR  GRR 

Have students pick the jellybeans from the cup one at a time and record the results by putting a 

checkmark in one of the three columns. (For example, if they picked a red jellybean first, then a green 

one, then to the other red one, they would record a checkmark in the column headed RGR.) Did their 

hypothesis prove true? Have students share how many times they picked each combination of jellybeans? 

Do they see a pattern? (Did more students always draw a red one first? Or did the three different 

combinations occur in roughly equal proportions?) Were the results consistent from person to person? 

Activity 3: Advanced Probability. 

Preparation: For this activity, show students a bowl of jellybeans. The bowl should contain 

jellybeans of only two colors - an equal number of each color. For example, the bowl might contain100 

black (B) jellybeans and 100 orange (O) ones. 

Following are some math activities students might do with those jellybeans. 

• Blindfold students one at a time and let them choose ten jellybeans from the bowl. (Tell them 

in advance that there are an equal number of the two colors of jellybeans.) Then have students predict how 

many of each color they will pick from the bowl. (The probability is that each student will select the same 

number - five - of each color.) 

• After everyone has selected 10 jellybeans, have the students review the data: How many 

students selected 5 black and 5 orange jellybeans? 6 black and 4 orange or 4 black and 6 orange? 7 black 

and 3 orange or 3 black and 7 orange? Have students chart the results of all their selections. Did the results 

prove or disprove students' hypotheses? 

Activity 4: Estimation, graphing, computation, probability. 

Preparation: For this activity, show students a bowl jellybeans containing an equal number of 
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jellybeans in four different colors. For this activity, you also need dice, one die per student. 

Following are some math activities students might do with the jellybeans and the die. 

• Have students estimate the number of jellybeans in the bowl. 

• Blindfold students one at a time and have them select 20 jellybeans from the bowl and record 

the results - the number of jellybeans of each color - in chart and graph form. 

• Now that students know how many jellybeans have been removed from the bowl (20 

jellybeans times the number of students in the classroom), invite them to look at the remaining jellybeans 

in the bowl and revise their earlier estimates of how many jellybeans were in the full bowl (made in the 

first activity in this section). Then have students count the remaining jellybeans in the bowl and add them 

to the number they know were already removed from the bowl to learn the exact total of jellybeans that 

were in the bowl originally. Whose first estimate is closest to the correct total? Whose second estimates 

is closest to the exact total? Were most students' second estimates closer than their first estimates to the 

actual total? Why might that be? 

• Next, have each student roll a die one time and remove that number of jellybeans from his or 

her pile of 20 jellybeans. Have students write down the number on the die (5, for example) and then roll 

again. Students should remove that many jellybeans from the remaining pile of jellybeans (3, for example), 

write down that number, and write the equation to show how many jellybeans they now have (5 + 3 = 8). 

Students should roll the die again, remove that many jellybeans from the pile, record that number (for 

example, 2) and write the equation to show what happens when they add the number on the die to the 

numbers on the two previous roles (5 + 3 + 2 = 10). Students keep rolling the die until no jellybeans remain 

in the original pile of 20; the equation they've written should add up to a total of 20 or more (for example, 

5 + 3 + 2 + 6 + 5 = 21). Students should record how many rolls of the die it took to reach a total of 20 or 

more. (In this case, it took 5 rolls of the die.) 

Note: If you teach younger students, you can set the final total at 10 (instead of 20) or any other 

number. 

Have students repeat this activity at least three times. Each time, they should write an equation and 

record the number of rolls of the die it took to reach a total of 20 or more. Compile the data to determine: 

How many times students reached a total of 20 or more in four rolls of a die; in five rolls; in six rolls; in 

seven rolls; in more rolls. From that data, students should be able to discern the probability that they might 

achieve 20 in four rolls, five rolls, six 6 rolls, seven rolls, or more. You might have students redo the 

experiment to reveal whether or not those probabilities hold true in the second round of rolls. Questions 

you might ask students to think about include: What is the fewest number of rolls it would take to reach a 

total of 20? The most rolls? Have students explain their responses. 

Assessment 

Use a short quiz to see if students mastered the concepts taught/reinforced in this lesson. 
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SCENETĂ PASCALĂ - CIOCNIREA OUĂLOR DE PAȘTI 

 

Prof. înv. primar: Abălașei Marina-Natalia 

Școala Gimnazială nr 1 Bragadiru - ILFOV 

 

 

Personaje: 

- 8 ouă roşii - 8 copii care fie au în mână câte un balon roşu, fie au confecţionate costume de carton, sub 

formă de ou. Patru dintre copiii - ou au câte un rol separat, iar patru au un rol comun. 

- elevul supărat: un elev obişnuit. 

- Povestitorul.  

 

Elevul supărat stă pe un scaun, cu capul în mâini, oftând. 

Intră ouăle, vesele, discutând: 

Oul 1: Hei, dacă aţi şti voi povestea mea! 

Oul 2: Dar pe-a mea! 

Povestitorul, intervenind: Staţi aşa, să le luăm pe rând. Cine începe? 

Ouăle, în cor: Eu, eu! 

Povestitorul: Să înceapă... tu! (indică pe primul dintre ouă. Elevul supărat pare că nu ia aminte la ce se 

întâmplă.) 

Oul 1: Sunt mândru că povestesc, 

Deşi mă cam înroşesc... 

Despre cum m-am transformat... 

Sânge Sfânt m-a picurat 

Într-o vineri pe-nserat. 

Într-un coş eram lăsat, 

De Maria, Maica Sfântă, 

Ce plângea cu jale multă. 

Fiul ei cel mult iubit, 

Tocmai fuse răstignit. 

La soldaţi ea adusese 

Ouă multe, pe alese, 

Ca să-L lase pe Iisus... 

Dar prea târziu ne-a adus... 

Celelalte ouă: Vai, vai, vai, prea târziu ne-a adus! 

Oul 1 (cu tristeţe): Şi la Cruce noi am stat, 

Sângele, când a picat, 

Roşii toate ne-am făcut 

Şi minunea a-nceput! 

Celelalte ouă: Da! Şi minunea a-nceput! 
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Elevul supărat: (dezmorţit oarecum) 

Ouă roşii, ce vorbiţi, 

Pe aici ce vă foiţi? 

Ce minune s-a-ntâmplat? 

Of, sunt tare întristat... 

Oul 1: La sfârşit tu vei afla 

De minune. Vei sălta 

Şi mult te vei bucura! 

Povestitorul (plimbându-se printre ouă, cu o lumânare aprinsă în mână): 

Se întrevedea cea mai măreaţă dintre zile, 

Împărăteasa zilelor şi-a duminicilor, copile, 

Ziua Învierii, cea de-a treia zi, cea sfântă, 

Şi ouăle ştiu, povestesc cu dreptate multă... 

Oul 2: Vai, şi eu m-am înroşit, 

Chiar eram nepregătit, 

Căci la Pontius Pilat 

A venit un brav soldat 

Şi i-a spus că a-înviat, 

Domnul din morţi S-a sculat! 

Celelalte ouă: Hristos a înviat! Adevărat a înviat! (unele către altele) 

Apoi cântă: Hristos a înviat (varianta 1). 

Elevul supărat: Ouă roşii, vă ciocniţi, 

Însă nu mă dumiriţi, 

Ce-i cu voi, de ce veniţi, 

Tot de Paşti voi vă-nroşiţi? 

Oul 3: Eu ştiu altceva de mine: 

M-am roşit în zi de vineri, 

Deodată, când Iisus 

De piroane-a fost străpuns! 

Celelalte ouă: Vai, de piroane-a fost străpuns! 

Oul 3: Oamenii, când m-au privit, 

De minune s-au uimit. 

Dar puţini au înţeles 

Care-i al minunii miez. 

Domnul era răstignit... 

Fiul Sfânt, batjocorit... 

El, Fiul lui Dumnezeu, 

Ce n-a făcut niciun rău! 

Celelalte ouă: Nimănui, niciodată, n-a făcut niciun rău! 

Oul 4: Iar noi de Paşti ne ciocnim 
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Tot minune să vestim: 

Din mormântu-întunecat, 

Că Hristos a înviat; 

Din mormântul cel închis, 

Hristos, moartea a învins. 

Iadul nu L-a încăput 

Pe Cel fără de-început. 

Moartea boldul şi-a găsit, 

Prin Iisus cel răstignit 

Domnul Hristos a-înviat, 

(spre elevul supărat) 

Deci nu mai fi supărat! 

Celelalte ouă: Domnul Hristos a-înviat, 

Deci nu mai fi supărat, 

Bucură-te ne-ncetat! 

Elevul supărat: Voi chiar mă înveseliţi, 

Ouă ce vă înroşiţi 

Ca minunea s-o vestiţi. 

Între voi să mă primiţi 

Şi pe copiii cuminţi 

De aici, de peste tot, 

Care pot, care mai pot 

Să tresalte-n cântec sfânt. 

Chiar acum, cu voi, eu cânt: Hristos a înviat (varianta a doua) - cântă împreună cu ouăle. 

Povestitorul: Când de Paşti ouă ciocniţi, 

Dragi copii, să vă gândiţi 

Că Iisus, nevinovat, 

Pentru noi, viaţa Şi-a dat. 

Sângele Lui a rodit, 

Ouăle s-au înroşit, 

Sufletele-a curăţit. 

La trei zile-a înviat, 

Mormântul - ca un ou spart - 

A stat gol, deschis, vestind: 

Hristos a învins, murind! 

Ouăle „dau cioc" (câte două se prind de mâini, în timp ce unul spune: „Hristos a înviat" şi celălalt: 

„Adevărat a înviat".)  

Povestitorul şi elevul supărat ciocnesc două ouă roşii - pot fi şi din lemn. 
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Spiritul Sărbătorilor Pascale 

 

Prof. Szöllösi-Moța Cristina  

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

 

 

Spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paști ne-a luminat sufletele și casele în fiecare an. Este singura 

minune din zilele noastre care se repetă în fiecare an. În noaptea Învierii coboară o Lumină Sfântă scăldând 

în flăcări suprafața de piatră aspră a Mormântului și se aprind singure toate candelele suspendate deasupra 

lui. E o lumină neaprinsă de mână omenească și poate fi ținută în mână câteva minute fără să te ardă.  

 Asupra acestui miracol care se petrece numai la Paște, stau mărturie milioane de credincioși 

prezenți acolo în noaptea Învierii. În viața noastră de creștini nici un moment și nicio sărbătoare din an nu 

sunt atât de așteptate ca ziua Învierii. Pe lângă dimensiunea religioasă, sărbătorile pascale au dezvoltat la 

români un număr impresionant de datini în care se îmbină simboluri, mâncăruri tradiționale, elemente ale 

naturii și superstiții.  

 Cuprinzând semnificații profunde asupra vieții omului și a relațiilor lui cu natura, cu lumea 

înconjurătoare, ele prezintă viața socială, diverse aspecte ale orânduielilor ei, integrându-se astfel în viața 

lui spirituală. Întoarcerea la izvorul folcloric al obiceiurilor și tradițiilor noastre rămâne întotdeauna o 

sărbătoare de suflet, dar și o îndatorire.  

 Pentru cei aflați în afara granițelor este o necesitate vie reîmprospătarea stării de spirit de la aceste 

izvoare ale tradiției, iar pentru cei din țară, este o necesitate discutată din ce în ce mai des. Păstrarea 

identității culturale, a tradițiilor este o necesitate revigorată și de procesul globalizării. Folclorul, 

obiceiurile și tradițiile, ca și limba, ne definesc ca popor care a supraviețuit într-o insulă de latinitate aflată 

într-o mare pravoslavnică, așa cum spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga.  

 Viața spirituală a satelor noastre este încă legată de valorile culturii populare create de-a lungul 

timpului și formează un capitol important în care vechile rituri și ceremoniale cu manifestări spectaculoase 

se îmbină cu cele de dată mai recentă. Astăzi valențele culturii noastre populare, obiceiurile și tradițiile, 

ca peste tot în lume, sunt subminate de concurența comercială. Este nevoie de un spor de efort pentru 

păstrarea lor și pentru a rămâne aceiași românii păstrători ai rosturilor din bătrâni. Numele acestei sărbători 

își are rădăcinile în cuvântul ebraic pasa`h care înseamnă trecere, scăpare, eliberare. Grecii au preluat 

cuvântul sub forma Pascha, apoi latinii i-au spus Paschae, iar mai târziu în românește Paști, un substantiv 

la plural, dar s-a împământenit și forma singularului.  

 Sărbătorile Paștelui încep din Duminica Floriilor, sărbătorea intrării lui Iisus în Ierusalim și țin 

până la Duminica Tomii. De Florii, oamenii duc la biserică ramuri verzi de salcie înmugurită, simbolul 

castității și al renașterii vegetației, dar și ramurile verzi cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea Sa în 

Ierusalim.  

Începând cu Duminica Floriilor și până în sâmbăta dinainte de Paște, creștinii marchează Săptămâna 

Patimilor. Sunt zilele care preced Învierea lui Iisus și reprezintă o perioadă de smerenie și curățare spirituală 

înainte de cea mai mare sărbătoare a creștinătății. 
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Duminica Floriilor Duminica Floriilor este ziua în care se marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim și 

este singurul moment în care Biblia vorbește despre primirea sa ca Împărat. 

 Lunea Mare considerată ca fiind prima zi a Patimilor lui Iisus,  preotul aduce în față icoana tânărului 

Iosif, care a fost vândut de frații săi în Egipt și se citește istoria vieții acestuia,  

Marțea Mare sau Marțea Seacă, cum mai este cunoscută, este ziua în care Iisus le-a povestit celor 12 

ucenici ai săi două parabole: Cea a celor 10 fecioare și a talanților. 

Miercurea Mare este cea în care se amintește momentul în care Maria Magdalena i-a spălat lui Iisus 

picioarele cu propriile lacrimi, în semn de căință, în timp ce se afla în casa lui Iosif cel Lepros, este și ziua 

în care Iuda l-a vândut pe Iisus fariseilor pentru 30 de arginți. 

Joia Mare este ziua în care se amintește Cina cea de Taină. Iisus, alături de ucenici au luat masa pentru 

a sărbătorii Paștele evreiesc și cu această ocazie, el le spală picioarele celor 12 dicipoli și le spune că unul 

dintre ei l-a vândut. Acest obicei mai este păstrat și astăzi 21.04.2022 de către părintele Tănașe Nicolae lo o 

bisericuță din lemn frumoasă din Sălătruc -Petroșani 
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 La Cina cea de Taină, Iisus instituie Sfânta Taina a Împărtășaniei – de unde se și spune că pâinea 

(anafura) este parte din trupul Lui și vinul este sângele Lui. 

 

 
 

Vinerea Mare se ține post negru, deoarece este considerată ca fiind ziua care marchează momentul 

suferințelor pe care Mântuitorul le-a îndurat în drum spre muntele Golgota, acolo unde a fost răstignit. 

Sâmbăta Mare Ultima zi din Săptămâna Patimilor, marchează momentul în care trupul Mântuitorului este 

îngropat. Este pasul pe care Iisus îl face în Iad și le oferă tuturor morților posibilitatea de a învia în Viața de 

Apoi. 

Fiind o perioadă cu o puternică încărcătură spirituală și religioasă, în Săptămâna Mare, credincioșii 

respectă o serie de ritualuri și tradiții, unele indicate de Biserică, altele moștenite din strămoși. 

  

 În această săptămână îmi place forfota femeilor făcând curățenie generală în casă, mirosul 

pereților proaspăt văruiți, zorul bărbaților prin curte. Serile se merge cu oarecare fior în suflet la Denii, 

slujbe profunde, frumoase și înălțătoare. În după-amiaza Joii Mari se fac cele mai importante copturi de 

Paște: pasca, cozonacii și babele coapte în forme speciale de ceramică. Cea mai importantă, pasca, se face 

din faină de grâu de cea mai bună calitate, cernută prin sita deasă, și are, în mod tradițional, forma rotundă.  

Joia Mare este ziua în care se vopsesc ouăle o tradiție răspândită la toate popoarele creștine. 

 În România nu există sat în care să nu găsim aceste adevărate opere de artă, dar cele mai frumoase 

ouă de Paști, sunt cele din Bucovina care au dus faima în lume. Ouăle sunt golite de conținut și apoi sunt 

“inchistrate” cu modele mai ales geometrice. Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale preparate 

după rețete străvechi, cu o mare varietate de procedee și tehnici. Plantele, în funcție de momentul când 

erau recoltate, de timpul de uscare sau de modul în care erau combinate, ofereau o gamă extrem de variată 

de nuanțe. Cojile de ceapă, zeama de sfeclă, frunzele de măr sau corn și coaja de prun dădeau nuanța de 

roșu. Brândușele, frunzele de mesteacăn, socul și coaja de păr generau străluciri de galben și auriu, 

violetele colorau ouăle în albastru, iar verdele apărea prin fierbere în zeama de frunze de nuc sau muguri 

de măr pădureț.  
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 Conform tradiției, nu toate ouăle trebuie împodobite cu forme și figuri, ci doar acelea care se 

păstrează în casă pentru a aduce noroc și belșug și a o apăra de rele. Ouăle roșii simbolizează sângele 

vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea omenirii și miracolul renașterii Sale, devenind elementul 

definitoriu al sărbătorii pascale. Înainte de a fi aliment, oul este simbol al perfecțiunii, al fecundității și al 

belșugului, un microunivers care este sursă de miracole. Oul, el însuși purtător de viață, devine un simbol 

al regenerării, al purificării și al veșniciei.  

 

       
 

 În tradiția populară românească ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă 

boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în felurite situații. Sunt multe legende despre 

înroșirea lor, dar cea mai cunoscută este aceea ca Mironosițele, cele trei Marii care l-au jelit pe Iisus, au 

adus un coș cu ouă la picioarele Lui, iar acestea s-au roșit de la sângele jertfirii.  

 În urma influențelor occidentale, copiii primesc acum ouă de ciocolată, pe care le aduce 

Iepurașul. În folclorul popoarelor catolice se spune că, în Joia Sfântă, clopotele bisericilor pleacă la 

Roma să aducă ouă roșii, pe care le ascund prin grădini pentru a fi găsite de copii - cel care adună cele 

mai multe ouă va fi norocos tot anul.  

 Această mare sărbătoare este mult mai vastă atât în semnificații cât și în obiceiuri. Dangătul 

clopotelor, răsunetul cântecului de Înviere, însoțind lumânările aprinse, ouăle roșii sau încondeiate, mielul, 

iepurașul, mirosul de pământ reavăn al primăverii sunt doar câteva dintre simbolurile pe care le asociem 

Paștelui. Să nu uităm câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocnește un ou roșu! Și 

jocul cu cine are cel mai tare ou roșu care stârnește competiția.   

 Sâmbăta seara, fiecare gospodină își pregătește cu grijă coșul ce urmează a fi dus la biserică pentru 

sfințire, acoperit cu cel mai frumos ștergar din casă, semn de prețuire a sărbătorii pascale dar și de mândrie 

personală. În concepția țăranilor viața și moartea sunt strâns legate.   

 Cinstind simbolurile religioase ale Sfintelor Paști, ducând mai departe și transmițându-le copiilor 

tradițiile şi semnificaţiile acestei mari sărbători a creştinătăţii, spovedindu-ne şi împărtăşindu-ne cu Trupul 

şi Sângele Mântuitorului şi încurajându-i şi pe copii, de mici, să facă aceste lucruri, vom putea cu adevărat 

să rostim în Ziua de Paşti “Hristos a înviat!” şi să răspundem cu inima curată: 

„Adevărat a înviat!”. 

Istoria Paștelui este o călătorie prin milenii. Răsfoind paginile sale, poți descoperi de fiecare dată 

ceva nou, pentru că istoria originii Paștelui este o împletire de tradiții, credințe și obiceiuri. 
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PERIPLU PRINTRE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE PE GLOB 

Prof. Titiana Petruța Vulpeș 

Liceul Teoretic Sebiș, Sebiș, jud. Arad 
 

Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos este celebrată peste tot în luma creștină. Fiecare popor 

și-a păstrat tradițiile și obiceiurile sale, cu privire la acest eveniment, ele fiind diferite sau uneori ușor 

asemănătoare. 

 Sărbătoarea de Paște nu simbolizează numai Invierea Domunului ci și  trezirea întregii naturi la 

viață.  

Paștele se sărbătorește în mod diferit în lume, unele tradiții sunt religioase și au fost transmise de 

la o generație la alta, alte obiceiuri sunt considerate păgâne și au influențat într-o mare măsură 

comercializarea acestei sărbători. 

Indiferent de locul în care Invierea Domnului este celebrată, aceasta sărbătoare ar trebui să ne 

aducă mai aproape de persoanele dragi sufletului nostru, să ne determine să ne aplecăm cu mai multă 

atenție asupra propiului suflet. Din acest motiv, la fel ca si sărbătoarea de Crăciun, o serie de persone din 

întrega lume, aleg să-și petrecă Paștele în familie celebrând această sărbătoare prin obiceiuri și tradiții 

specifice locului.  

 In țara noastră pregătirea pentru Învierea Lui Iisus începe prin curățirea trupului și a sufletului cu 

ajutorul Postului Paștelui. Postul Paștelui este o perioadă deloc ușoară, dacă ne gândim din punct de vedere 

gastronomic, credincioșii participă la procesiuni care marcheză greutățile prin care a trecut Isus în viața 

sa. 

Sărbătoarea Floriilor indică simbolic intrarea Lui Hristos în Ierusalim, și evidențiază jertfirea 

acestuia pentru mântuirea noastră.  

Săptămâna Patimilor este perioada în care credincioșii iau parte la Denii și la ultimele momente 

importante de dinaintea Învierii lui Iisus.  

Joia Mare este dedicată tradiției de înroșire a ouălor, iar în Vinerea Mare credincioșii aduc flori și 

trec pe sub masă, aceasta simbolizând mormântul lui Isus, iar trecerea pe sub ea are drept semnificație 

coborârea noastră în mormântul Mântuitorului pentru a putea să înviem alături de El.  

Noaptea de Înviere este destinată unui alt moment important, Lumina Sfântă, simbol al biruinței 

vieții asupra morții. Acestea sunt doar câteva dintre tradițiile noastre religioase.  
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Printre alte obiceiuri, în prima zi de Paști, fetele trebuie să se spele pe față cu apa în care se află 

un ou roșu și un bănuț. Se spune că oul roșu îi va aduce fetei culoare în obraji și va avea parte de sănătate 

tot restul anului, în timp ce bănuțul este simbol al norocului și avuției.  

Preparatele tradiționale puse de români pe masă în ziua de Paște sunt pe lîngă ouă roșii pască, 

drobul de miel, ciorbița de miel și friptura de miel. 

Referitor la ciocnitul ouălor trebuie știut că există câteva reguli: 

În prima zi de Paște, ouăle se ciocnesc doar cu vârful. Luni se pot ciocni și vârf cu spate, iar în 

următoarele zile se pot ciocni oricum. Întâi părinții ciocnesc ouăle, apoi copiii cu părinții și apoi părinții 

cu celelalte rude și prieteni. Se spune că cei care ciocnesc ouăle roșii se vor revedea pe lumea cealaltă. 

Tradiția afirmă că cel al cărui ou se sparge primul este mai slab, deci va muri mai repede. Acesta e obligat 

să-și dăruiască oul său învingătorului, pentru ca altfel îl va mânca stricat pe cealaltă lume. 

In Bulgaria, se organizeză un concurs între membrii familiei, iar participanții trebuie să arunce cu 

ouăle în adversari, câștigător fiind cel căruia nu i se sparge oul, considerându-se că acesta va fi cel mai 

norocos membru al familiei pentru tot restul anului. O altă tradiție întâlnită în Bulgaria este aceea, ca cea 

mai în vârstă femeie din familie să spele fața celorlalți membri cu apa în care a fost pus primul ou înroșit 

pentru ca aceștia să fie puternici și sănătoși.  

În Polonia, în ziua de Paște, polonezii pregătesc un coșuleț cu flori uscate pe care le duc la biserică 

pentru a fi  binecuvântate. Tot aici, a doua zi de Paște este sărbătorită de obicei printr-o bătaie publică cu 

apă. Acesta tradiție este preferata adolescenților, deoarece legenda spune că fata care va fi udată se va 

mărita în acel an. 

În Cehia în ziua de Paște, băietii obișnuiesc să le alerge pe tinerele fete și să le atingă cu un 

mănunchi de nuielușe. Cea de a doua zi de Paște este la fel de importantă precum prima, fiind o zi dedicată 

vizitelor. 

În Grecia, grecii obișnuiesc să-și petreacă Paștele în cadrul unor festivaluri organizate în aer liber, 

alături de familie și prieteni dragi. 

În insula Corfu, în dimineața Paștelui are loc tradiționala aruncare a oalelor de lut. Oamenii ies la 

geamuri și în balcoane, iar de acolo aruncă vase și alte obiecte din lut direct în stradă. Se spune că obiceiul 

provine de la venețieni, care, de Anul Nou, obișnuiau să arunce obiectele vechi din casă. O altă variantă 

spune că, de fapt, acesta este un mod de a ura bun-venit primăverii, simbolizând noile culturi, ce vor fi 

adunate în ghivece noi. 
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În Spania, în Vinerea Mare, în orașul mediaval spaniol Verges are loc tradiționalul dans al morților, 

denumit „dansa de la mort”. Pentru a reda scena Patimilor lui Hristos, toți locuitorii se îmbracă în schelete 

și ies pe străzi, la paradă. Procesiunea se încheie cu hoarde înspăimântătoare de schelete ce cară urne cu 

cenușă. Macabrul dans începe la miezul nopții și ține cam până la trei dimineața. 

În Germania masa de Paște se ia alături de familie. De Paște gospodinele pregătesc o prăjitură în 

formă de mielușel pe care o decorează cu zahăr și ciocolată albă. Această prăjitură simbolizează renașterea 

și bucuria Învierii.  

O tradiție interesantă de Paște pe care germanii o respectă de foarte mult timp este aceea ca brazii 

care au fost împodobiți de Crăciun să fie strânși într-un loc și arși, această datină simbolizând izgonirea 

iernii și primirea primăverii.  

De asemenea un carnaval în timpul căruia au loc mai multe piese de teatru cu tema patimilor și 

crucificării lui Iisus este popular în Germania încă din cele mai vechi timpuri. Cu doua săptămâni înainte 

de Paște, germanii așează într-un vas cu apă o ramură de copac pe care o împodobesc cu ouă frumos 

încondeiate. 

În Franța, în ziua de Paște se organizează vânătoarea de ouă, iar copiii se bucură de iepurași și 

clopoței de ciocolată. 

La masă se pune accent pe brânzeturi, ciocolată și miel. Un obicei cu totul deosebit este legat de 

clopotele bisericilor. Conform tradiției franceze clopotele bisericilor începând cu Joia Mare rămân tăcute 

până în seara de Paște pentru a simboliza plângerea morții lui Iisus.  

Legenda spune că toate clopotele bisericilor din Franța își iau zborul către Roma, odată cu ziua de 

Miercurea Cenușii. Ele revin în biserici și catedrale, în ziua învierii lui Isus, iar în drumul lor de la Roma 

spre casă, lasă să cadă din cer ouă, ciocolate și alte bunătăți. 

In Italia, Sicilia, „Abballu de daivuli” este o altă tradiție specifică Paștelui, localnicii obișnuind să 

se îmbrace în haine roșii și să poarte măști înspăimântătoare. Cei îmbrăcați în aceste costume trebuie să 

fure cât mai multe suflete – de fapt, să-i facă pe cei „pedepsiți”să le plătească băutura – înaintea după-

amiezii în care Fecioara Maria și Hristos cel Înviat din morți au salvat omenirea trimițând diavolii înapoi 

în iad. 

În Israel, la Ierusalim, în Vinerea Mare, creștinii obișnuiesc să meargă pe același drum pe care l-a 

parcurs Hristos în ziua în care a fost crucificat. În amintirea acelui moment, mulți creștini obișnuiesc să 

ducă în spate o cruce, la fel ca Mântuitorul. Iar în ziua Paștelui, credincioșii merg la slujbă în grădina în 

care se presupune că a fost înmormântat trupul lui Hristos. 
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În Finlanda, de Paște copiii obișnuiesc să se îmbrace ca vrăjitoarele și ies pe străzi cu fețele pictate 

și cu băsmăluțe pe cap, purtând în mânuțe crengi de salcie împodobite cu pene colorate. Evident, eforturile 

lor au un scop precis și dau întotdeauna roade – micuții primesc ouă din ciocolată și dulciuri. 

În Australia, tradiționalul urecheat (iepurașul) a fost înlocuit cu un… marsupial mic din ciocolată. 

În Australia, iepurii sunt considerați animale foarte dăunătoare pentru culturi, așa că nu și-i dorește nimeni, 

nici măcar…din ciocolată și înveliți în staniol. 

Acestea sunt doar câteva dintre tradițiile și obiceiurile întâlnite la unele popoare din lume. 

Indiferent de locul în care se sărbatorește Paștele și de datinile specifice acestei sărbători, Invierea 

Domnului înseamnă același lucru pentru toată lumea. 
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 CULTIVAREA LIMBAJULUI ȘI A GÂNDIRII – PREMISE ALE DEZVOLTĂRII VORBIRII 

 

Prof. Vasiu Sanda Felicia 

Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița 

 

            Gândirea îndeplinește în sistemul psihic uman un rol central, orientează, conduce și valorifică toate 

celelalte procese și funcții psihice (limbajul, memoria, imaginația, atenția), este definitorie pentru om ca 

subiect al cunoașterii logice, raționale. 

              Fiind o activitate generică, gândirea folosește inducții, deducții, abstracții și generalizări, compară 

cunoștințe despre fenomene referitoare la însușirile lor și compară judecățile între ele, în mod indirect, 

pentru a explica fenomenele în derivația lor cauzală. La baza oricărui proces de cunoaștere stă comparația 

ca determinare a asemănărilor și deosebirilor. De la cea mai fragedă vârstă ființa umană se raportează la 

lumea concretă, stabilește asemănări și deosebiri între obiecte, fenomene, situații, ținând seama de un 

anumit criteriu( culoare, greutate, mărime, volum, formă, gusturi, utilitate), ea compară, clasifică. 

                  În toată activitatea psihică participă operații de analiză, sinteză, de descompunere a întregului 

în părți și de recompunere în întreg. Relațiile intelectuale sunt mijlocite de limbaj, prin cunoștințele 

acumulate de memorie și reactualizate selectiv, prin datele experienței personale. 

                Strâns legată de dezvoltarea gândirii este și dezvoltarea limbajului. Limbajul și gândirea se 

intercondiționează, a vorbi bine înseamnă a te conforma esenței limbajului care este indisociabil de 

gândire, contribuie efectiv la constituirea, precizarea și vehicularea exactă a gândirii făcând-o consistentă 

și comunicabilă. Prin limbaj, copilul face deducție, stabilește raporturi, își amintește situații trecute, cere 

explicații cauzale asupra unor obiecte și fenomene. Nu există limbaj nesistematic, comunicarea fiind un 

proces de transmitere de informații, a mesajelor, între comunicare și cunoaștere existând un raport de 

utilitate.  

                 Preșcolaritatea este perioada de organizare și de pregătire a dezvoltării gândirii. Activitățile 

desfășurate în grădiniță, caracterul organizat din cadrul acestora, se răsfrâng direct asupra limbajului 

copiilor, care se îmbogățește de la o etapă la alta, câștigând în coerență, vocabularul activ crește de la 800-

1000 de cuvinte la 3 ani, până la 3500-4000 de cuvinte la 7 ani. 

                  Grădinița oferă variate posibilități de exersare și cultivare sistematică a limbajului activ. 

Limbajul oral dialogat sau monologat contribuie la dezvoltarea laturii fonetice a limbajului, la însușirea 

fondului lexical și a semnificației. Treptat, din limbajul monologat se dezvoltă o nouă formă –limbajul 

interior, care sporește posibilitățile copilului de a-și planifica mintal activitatea, contribuie substanțial la 

dezvoltarea intelectuală a copilului. 

                       Atât la școală cât și la grădiniță, în cadrul activităților formale, cât și în cadrul activităților 

individuale, accentul trebuie pus pe exprimarea copiilor pentru ca limbajul să fie viu, colorat, intonația să 
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fie expresivă astfel încât copii să-și însușească raporturile gramaticale ale limbii, sub aspect morfologic și 

sintactic, fonetic și lexical. O mare parte a sarcinilor recomandate de programa școlară vizează dezvoltarea 

bazei fonetice a limbajului. 

                        Încă de la grădiniță, de la grupa mică, trebuie urmărită dezvoltarea aparatului fonoarticular, 

insistându-se asupra mișcărilor de articularte corectă a sunetelor, corectându-se în același timp tulburările 

de vorbire ale unor copii. Paralel cu această activitate accentul trebuie pus și pe dezvoltarea, îmbogățirea 

fondului principal de cuvinte care denumesc obiecte utilizate de copii în viața cotidiană, a calității 

obiectelor, a dimensiunii lor, a utilității lor, etc.  

                         În aceste activități copiii sunt puși în situația de a exprima verbal acțiunile întreprinse, de 

a face motivații, de a utiliza cuvântul  în forma gramaticală corectă, de a pronunța cuvântul izolat sau 

inclus în propoziții, deci în context. 

                           Dezvoltarea gândirii  și a vorbirii preșcolarului urmărește pregătirea copiilor pentru 

școală și stabilește o strânsă legătură între conținutul muncii instructiv educative din grădiniță și integrarea 

cu succes în învățământul primar. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

Prof. înv. primar Tudoran Ana-Maria 

Școala Gimnazială ”Anton Pann”   

                                                   

           Sărbătoarea de Paște este o sărbătoare care marchează  Învierea Domnului Iisus Hristos. Paştele 

celebrează răscumpărarea oamenilor făcută de Hristos prin Patimile, Moartea şi Învierea Sa. Primele două 

evenimente cad în perioada postului şi sunt întâmpinate cu tristeţe şi privaţiuni, iar Învierea, cu bucurie şi 

îndestulare. 

           Creștinii cred că învierea lui Iisus înseamnă  că și ei pot primi o nouă viață după  moarte. Acestă 

credință este celebrată de Paști. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată și cu primăvara. Retrezirea naturii 

la viață simbolizează tocmai noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și învierea lui 

Iisus.Paștele creștin este similar cu două  tradiții antice: una evreiască și alta păgână. Ambele tradiții 

sărbătoresc învierea, trezirea la viață. 

         Mulți oameni de știință au înțeles că Paștele creștin derivă din Paștele evreiesc, numit Pesach.Pesach 

este  originea  cuvântului  Paști. De Paști, evreii sărbătoresc fuga și eliberarea din Egipt. Mulți dintre 

primii creștini erau evrei crescuți în tradiția ebraică. Ei au privit Paștele ca o noua eliberare, ca pe un Paște 

evreiesc, dar cu altă semnificație - comemorarea venirii lui Iisus așa după cum anunțaseră profeții. 

        Aproape toate popoarele au avut o sărbătoare a primăverii. La începutul creștinismului, pentru ca 

oamenii să accepte mai ușor religia creștină, misionarii creștini au adaptat sărbătoririi Paștelui elemente 

din festivaluri păgâne, festivaluri în care se sărbătorea venirea primăverii.. Ca să salveze vieți, misionarii 

au transmis treptat mesajele lor către populație permițându-le să-și continue tradițiile păgâne, dar într-o 

manieră creștină. De exemplu, au preluat din tradiția evreilor ideea sacrificării mielului. 

         De la acestă tradiție, a sacrificiului, Iisus a fost numit€ Mielul lui Dumnezeu , pentru că așa cum 

mielul era sacrificat de către evrei pentru iertare, la fel Iisus s-a sacrificat pentru salvarea lumii. În aceeași 

perioadă în care astăzi se sărbătorește Paștele creștin, popoarele scandinave sărbătoreau zeița primăverii, 

Ostern sau Eastre. Această tradiție era asociată cu iepurașul de Paști și ouăle viu colorate, simboluri ale 

bucuriei, luminii soarelui și al fertilității. Acest festival avea loc în ziua echinocțiului de primăvară. În 

modul de sărbătorire a Pașelui creștin, s-a preluat ideea vopsirii  ouălor dar numai în culoarea roșie, 

semnificând sângele lui Iisus vărsat pentru omenire. Acest tip de festivaluri, legende și povești erau 

comune în religiile antice. 

 

        SIMBOLURILE CREȘTINE 
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Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus pentru 

salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creștinității de către împăratul Constantin în cadrul 

Consiliului de la Niceea, în anul 325 după Hristos. 

   Mielul -reprezintă victoria vieții asupra morții. Îl simbolizează pe Mântuitor care S-

a jertfit pentru păcatele lumii și a murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mieii sunt membrii turmei lui 

Dumnezeu.  

         Oul - simbolizează învierea. Ouăle roșii aveau menirea de a ține răul departe și  

simbolizau sângele lui Hristos.  

Oul de Paşte a intrat în ritualul acestei sărbători creştine prin filiera unor tradiţii mult mai vechi. 

Aproape întreaga lume necreştină îl considera drept principiu al creaţiei. O astfel de tradiţie adânc 

înrădăcinată în subconştientul popoarelor nu putea rămâne ignorată. Lumea creştină a adoptat-o şi i-a 

îmbogăţit semnificaţia, de la naştere la renaştere. 

Primele ouă roşii le-a făcut, conform Evangheliei, Maria Magdalena. Ea le-a împărţit rudelor sale, 

spunându-le „Hristos a înviat!” 

 

           Pasca - se coace de către gospodinele creștine numai o dată pe an, de Sfintele 

Paști. Ea are o formă rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc 

o cruce, pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit. În momentul în care se pune în cuptor, femeile 

de la țară  fac semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului, spunând: "Cruce-n casă,/ Cruce-n piatră,/ 

Dumnezeu cu noi la masă,/ Maica Precistă pe fereastră". Legenda pascăi spune că, în timp ce predica 

împreună cu apostolii, Iisus a găzduit la un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine 

pentru drum fără știrea lor. Întrebându-l pe Hristos când va fi paștele, Mântuitorul le-a spus că atunci când 

vor găsi pâine în traistă. Căutând apostolii au găsit în traistă ce le pusese acel om. De atunci fac femeile 
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pască. 

          Lumânarea de Înviere - este cea care în Noaptea Învierii fiecare credincios o 

poartă în mână și pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această 

lumânare este simbolul Învierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Hristos asupra întunericului 

păcatului. Mulți păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă și o aprind în cursul anului în 

cazul în care au un mare necaz în casă.  

Pornind de la ideea că Sărbătoarea Luminii a avut asupra omului o puternică influenţă, care a adus 

stabilitate şi lumină în viaţa lui, am selectat metode şi demersuri metodice pentru a-i învăţa pe copii să 

cunoască, să iubească şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de Paşti. 

Dacă un copil doreşte să cunoască şi să păstreze obiceiuri de Paşti aflate din familie,de la școală şi 

biserică, atunci el îi poate influenţa pe alţii şi poate găsi argumente prin care să-i determine şi pe aceştia 

să creadă în „Lumină” şi să respecte datinile strămoşilor noştri, averea noastră păstrată din generaţie în 

generaţie. 

Ca urmare a dorinţei copiilor de a cunoaşte mai bine obiceiurile de Paşti am organizat activităţi 

prin care copiii să caute în cărţi şi să „citească” imagini cu icoane şi importanţa lor asupra vieţii. 

Pentru a-i face pe copii să înțeleagă și să trăiască adevărurile despre  credință, trebuie să le trăim 

noi mai întâi și să le transmitem cu toată tăria sufletului, pentru ca forța vie să se aprindă în inimile lor. 

Având încredere în generațiile tinere și considerând că nu este datorie românească mai sfântă pentru noi, 

maturii, ca aceea de a-i face părtași pe copii și pe cei tineri, cei care vin după noi, de bunurile moștenite 

din vechime, să le predăm lor această zestre de mare preț și să-i învățăm să trăiască mai departe tradițiile 

lăsate nouă din moși strămoși. 

În acest scop am urmărit  implicarea copiilor  în exprimarea valorilor morale ce străbat  timpul şi 

spaţiul cu ocazia sărbătorilor de Paşti, prin diferite forme artistice ce se regăsesc şi în tradiţiile populare, 

cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor pascale, a modului cum ele pot modela şi îmbogăţi sufletele noastre. 

Stimularea creativităţii, încurajarea exprimării sentimentelor creştine şi înţelegerea evenimentelor 

şi manifestărilor acestor sărbători, cunoaşterea diferitelor forme de manifestare a acestei minunate 

sărbători în lume, cunoaşterea tradiţiilor şi a valorilor morale transmise de sărbătorile pascale au fost 

evidente  de elevii clasei a II – a B. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE FLORII 

 Prof. Ghera Alexandra 

Școala Gimnazială Nr. 115, București 

 

Motto: ,,Veselia omului este ca mirosul florilor: ea nu se înalţă din sufletele veştede’’. 

Nicolae Iorga 

Credinţa în renaşterea simbolică a timpului şi spaţiului există din timpuri străvechi, specialiştii 

observând chiar un model preistoric de renaştere prin jertfa divinităţii adorate. Din cele mai vechi timpuri 

religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin 

viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi 

sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi 

înţelepciuni vechi.  

În secolul IX-XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să se păstreze 

cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim 

rădăcinile şi autenticitatea. Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un 

exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna 

premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos 

în cetatea Ierusalimului. Duminica Floriilor (sau Floriile) este o sărbătoare creștină fără dată exactă în 

calendar, comemorată întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. Sărbătoarea comemorează un 

eveniment menționat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–

44, Ioan 12:12–19): intrarea lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor.  

Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor (ramurile de palmier sau finic, cu care a fost întâmpinat Iisus 

la intrarea în Ierusalim, n.r.) este una dintre cele 12 sărbători împărăteşti din cursul anului bisericesc. 

Menţionată, pentru prima dată, în secolul al IV-lea, sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, oraşul 

unde a şi început să fie celebrată, a cuprins, în scurt timp, întreaga lume creştină, fiind celebrată cu mare 

fast. Strâns legată de minunea învierii lui Lazăr din Betania, această duminică îi pregăteşte pe credincioşii 

ortodocşi pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos asupra morţii din duminica următoare, cea a 

Învierii. 

Totodată, Floriile deschid săptamâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşti, cunoscută sub 

numele de "Săptămâna Mare", după cele 40 de zile de post. Din punct de vedere liturgic, din aceasta zi 

începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin 

care credincioşii îl "petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte şi Înviere, a explicat pentru 

Mediafax părintele Constantin Stoica. 

Conform profeţiilor prezente in Vechiul Testament, Iisus îşi pregăteşte singur intrarea ca să fie recunoscut 

ca fiind Mesia, după cum însuşi Legea spunea. Mântuitorul este aclamat de o sumedenie de credincioşi 

care aveau în mâini ramuri de măslin şi de finic. Aceştia, văzându-L, au început să strige: „Osana! Bine 

este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.” Credincioşii rosteau aceste cuvinte deoarece simţeau 

că Dumnezeu s-a pogorât din Ceruri şi a venit pe pământ pentru a-i mântui. Toate aceste aspecte au fost 
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menţionate pentru prima oară în secolul al IV-lea de către Sfântul Epifanie, căruia i-au fost atribuite două 

predici la această sărbătoare, şi pelerina apuseană Egeria, care descrie această sărbătoare in însemnările ei 

de călătorie. Aceasta descrie modul în care era celebrată această sărbătoare. In acea perioadă, Duminica 

Floriilor era cunoscută sub numele de Duminica aspiranţilor sau candidaţilor la botez. I-a fost atribuită 

acest nume datorită faptului că, cei care urmau sa meargă cu mare solemnitate la episcop să îi ceară 

binecuvantarea de a lua parte la botez, trebuiau să înveţe Simbolul credinţei (Crezul). 

De asemenea, Duminica Floriilor a mai fost cunoscută şi sub numele de duminica graţierilor 

deoarece, impăraţii ofereau graţieri ca un mod de a cinsti această sărbătoare importantă. 

În zilele noastre, oamenii obişnuiesc să meargă la biserică cu prilejul acestei sărbători pentru a 

sfinţi crengi de salcie care urmează să fie puse la uşi, geamuri sau chiar la porţi. Motivul pentru care 

credincioşii fac acest lucru are de-a face cu credinţa lor că astfel sunt apăraţi de boli şi apără casele 

credincioşilor de evenimente rele. Din seara de duminică, bisericile încep să săvârşească slujbe numite 

denii. In aceste slujbe putem regăsi toate momentele remarcabile din viaţa Mântuitorului nostu de la 

intrarea Acestuia în Ierusalim şi până la Invierea Sa din morţi. 

Nu în ultimul rând, ziua de Florii reprezintă şi ultima săptămână a Postului Paştilor sau Săptamâna 

Patimilor, timp în care creştinii fac pregătiri pentru întâmpinarea marii sărbatori a Invierii Domnului 

nostru Iisus Hristos. De Florii se mănâncă peşte, fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din 

ziua Bunei Vestiri. 

Intrarea lui Iisus în Ierusalim este relatată de toţi cei patru evanghelişti, Ioan, Luca Matei şi Marcu. 

Noul Testament relatează faptul că apostolii au întins hainele lor pe asin, pe ele şezând Mântuitorul în 

timpul acestei procesiuni. Acest gest a fost interpretat de Sfinţii Părinţi ca fiind mărturisirea faptului că 

învăţătura apostolilor va aduce la ascultare toate neamurile de pe pământ. Hainele Sfinţilor Apostoli 

simbolizează noua haină pe care o îmbracă oamenii, haina Sfântului Botez. 

După modelul mulţimii din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat pe Mântuitor cu frunze de 

palmier, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, după săvârşirea Sfintei Liturghii, să se sfinţească ramurile de 

salcie aduse de credincioşi. Slujitorii Bisericii citesc rugăciuni de sfinţire a salciei, ţinând în mâini aceste 

ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii, fiind cunoscut faptul 

că salcia are o putere mare de regenerare. 

Semnificaţia creştină a acestei zile este una foarte puternică, reprezentări ale lui Hristos intrând în 

oraş călare pe un măgar fiind întâlnite frecvent în pictură. 

Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost suprapusă peste cea a zeiţei romane a florilor, 

Flora, de unde şi denumirea populară pe care a primit-o. Astfel, pe lângă sărbătoarea creştină a intrării 

Mântuitorului în Ierusalim au apărut şi nenumărate obiceiuri şi tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în cel 

urban, cele mai multe de sorginte păgână. 

Creştinii prăznuiesc Intrarea Mântuitorului în Ierusalim participând la Sfânta Liturghie, 

împodobind cu ramuri de salcie sfinţită icoanele, uşile şi ferestrele gospodăriilor lor şi păstrând rânduiala 

postului. Aceste ramuri sfinţite se păstrează peste an, fiind folosite cu credinţă la tămăduirea diferitelor 

boli. Oamenii obişnuiesc şi să înfigă aceste ramuri în straturile proaspăt semănate, să le pună în hrana 

animalelor sau să le aşeze pe morminte. Ramurile verzi simbolizează castitatea, dar şi renaşterea 
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vegetaţiei, amintind totodată de ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, în această 

zi. 

De asemenea, un obicei care ce s-a păstrat şi este des întâlnit este împodobirea gospodăriei cu 

crenguţe de salcie care se agaţă la poartă sau în alte locuri, iar după ce trec sărbătorile pascale ele se pun 

la icoană, unde se pătrează pe tot parcursul anului, a arătat Victor Munteanu.  După ce ramurile de salcie 

erau sfinţite la biserică, mâţişorii erau împărţiţi la oameni. Salcia era nelipsită din pomana care se face la 

Moşii de Florii: „Erau duse la biserică şi ramuri de salcie dar şi de răchită care erau duse apoi în cimitir“ 

, după cum a menţionat muzeograful, care a adăugat că „în Moldova, din crenguţele de Salcie sfânţită se 

făceau coroniţe care se agăţau după Paşte în pomii fructiferi, pentru belşug“. 

Un obicei întâlnit de Florii este ca persoanele sau copiii care nu au participat la slujba de la biserică 

să fie lovite, acasă, cu ramurile de salcie, de către cei care au fost la slujbă în timp ce se spune „Nu te 

pălesc eu, ci te pălesc mâţişorii ca să nu uiţi că de azi într-o săptămână e Paştele“. 

Sunt mai multe legende privind salcia şi utilizarea acesteia în procesiunea de Florii. Una dintre 

legende povesteşte cum Maica Domnului, grăbindu-se spre locul unde era Fiul ei răstignit, a ajuns la malul 

unei ape curgătoare vijelioase. Acolo, ea s-a rugat la toate plantele din jur să o ajute să treacă apa, însă 

nici una dintre ele nu s-a îndurat de lacrimile ei, cu excepţia salciei care şi-a aplecat o creangă şi a ajutat-

o să treacă pe malul celălalt. În semn de mulţumire, Maica Domnului a hotărât ca ramurile de salcie să fie 

duse la biserică, în ziua de Florii. 

Multe ar mai fi credinţele şi obiceiurile românilor legate de cinstirea ramurilor de salcie. Martori 

vizuali de spiritualitate străveche, aceste mlădiţe înverzite şi sfinţite în Duminica Floriilor aduc peste 

veacuri dovada bivalenţei sacre a acestui arbore. Pe de o parte descoperim că ramurile de salcie, 

«mâţişoarele», continuă să fie şi astăzi emblema sărbătorii creştine a miracolului Învierii lui Lazăr, iar pe 

de altă parte prin simbolismul legat de practicile terapeutice aprotopaice (purificatoare/protectoare) şi de 

fertilitate, ramurile fac trimitere la arhaice ritualuri dendrologice. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE FLORII 

 

 Prof. Ghera Alexandra 

Școala Gimnazială nr 115, București 

 

Motto: ,,Veselia omului este ca mirosul florilor: ea nu se înalţă din sufletele veştede’’. 

Nicolae Iorga 

Credinţa în renaşterea simbolică a timpului şi spaţiului există din timpuri străvechi, specialiştii 

observând chiar un model preistoric de renaştere prin jertfa divinităţii adorate. Din cele mai vechi timpuri 

religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin 

viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi 

sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi 

înţelepciuni vechi.  

În secolul IX-XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul, reuşind să se păstreze 

cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim 

rădăcinile şi autenticitatea. Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un 

exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna 

premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos 

în cetatea Ierusalimului. Duminica Floriilor (sau Floriile) este o sărbătoare creștină fără dată exactă în 

calendar, comemorată întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. Sărbătoarea comemorează un 

eveniment menționat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–

44, Ioan 12:12–19): intrarea lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor.  

Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor (ramurile de palmier sau finic, cu care a fost întâmpinat Iisus 

la intrarea în Ierusalim, n.r.) este una dintre cele 12 sărbători împărăteşti din cursul anului bisericesc. 

Menţionată, pentru prima dată, în secolul al IV-lea, sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, oraşul 

unde a şi început să fie celebrată, a cuprins, în scurt timp, întreaga lume creştină, fiind celebrată cu mare 

fast. Strâns legată de minunea învierii lui Lazăr din Betania, această duminică îi pregăteşte pe credincioşii 

ortodocşi pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos asupra morţii din duminica următoare, cea a 

Învierii. 

Totodată, Floriile deschid săptamâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşti, cunoscută sub 

numele de "Săptămâna Mare", după cele 40 de zile de post. Din punct de vedere liturgic, din aceasta zi 

începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin 

care credincioşii îl "petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte şi Înviere, a explicat pentru 

Mediafax părintele Constantin Stoica. 

Conform profeţiilor prezente in Vechiul Testament, Iisus îşi pregăteşte singur intrarea ca să fie recunoscut 

ca fiind Mesia, după cum însuşi Legea spunea. Mântuitorul este aclamat de o sumedenie de credincioşi 

care aveau în mâini ramuri de măslin şi de finic. Aceştia, văzându-L, au început să strige: „Osana! Bine 
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este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.” Credincioşii rosteau aceste cuvinte deoarece simţeau 

că Dumnezeu s-a pogorât din Ceruri şi a venit pe pământ pentru a-i mântui. Toate aceste aspecte au fost 

menţionate pentru prima oară în secolul al IV-lea de către Sfântul Epifanie, căruia i-au fost atribuite două 

predici la această sărbătoare, şi pelerina apuseană Egeria, care descrie această sărbătoare in însemnările ei 

de călătorie. Aceasta descrie modul în care era celebrată această sărbătoare. In acea perioadă, Duminica 

Floriilor era cunoscută sub numele de Duminica aspiranţilor sau candidaţilor la botez. I-a fost atribuită 

acest nume datorită faptului că, cei care urmau sa meargă cu mare solemnitate la episcop să îi ceară 

binecuvantarea de a lua parte la botez, trebuiau să înveţe Simbolul credinţei (Crezul). 

De asemenea, Duminica Floriilor a mai fost cunoscută şi sub numele de duminica graţierilor 

deoarece, impăraţii ofereau graţieri ca un mod de a cinsti această sărbătoare importantă. 

În zilele noastre, oamenii obişnuiesc să meargă la biserică cu prilejul acestei sărbători pentru a 

sfinţi crengi de salcie care urmează să fie puse la uşi, geamuri sau chiar la porţi. Motivul pentru care 

credincioşii fac acest lucru are de-a face cu credinţa lor că astfel sunt apăraţi de boli şi apără casele 

credincioşilor de evenimente rele. Din seara de duminică, bisericile încep să săvârşească slujbe numite 

denii. In aceste slujbe putem regăsi toate momentele remarcabile din viaţa Mântuitorului nostu de la 

intrarea Acestuia în Ierusalim şi până la Invierea Sa din morţi. 

Nu în ultimul rând, ziua de Florii reprezintă şi ultima săptămână a Postului Paştilor sau Săptamâna 

Patimilor, timp în care creştinii fac pregătiri pentru întâmpinarea marii sărbatori a Invierii Domnului 

nostru Iisus Hristos. De Florii se mănâncă peşte, fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din 

ziua Bunei Vestiri. 

Intrarea lui Iisus în Ierusalim este relatată de toţi cei patru evanghelişti, Ioan, Luca Matei şi Marcu. 

Noul Testament relatează faptul că apostolii au întins hainele lor pe asin, pe ele şezând Mântuitorul în 

timpul acestei procesiuni. Acest gest a fost interpretat de Sfinţii Părinţi ca fiind mărturisirea faptului că 

învăţătura apostolilor va aduce la ascultare toate neamurile de pe pământ. Hainele Sfinţilor Apostoli 

simbolizează noua haină pe care o îmbracă oamenii, haina Sfântului Botez. 

După modelul mulţimii din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat pe Mântuitor cu frunze de 

palmier, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, după săvârşirea Sfintei Liturghii, să se sfinţească ramurile de 

salcie aduse de credincioşi. Slujitorii Bisericii citesc rugăciuni de sfinţire a salciei, ţinând în mâini aceste 

ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii, fiind cunoscut faptul 

că salcia are o putere mare de regenerare. 

Semnificaţia creştină a acestei zile este una foarte puternică, reprezentări ale lui Hristos intrând în 

oraş călare pe un măgar fiind întâlnite frecvent în pictură. 

Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost suprapusă peste cea a zeiţei romane a florilor, 

Flora, de unde şi denumirea populară pe care a primit-o. Astfel, pe lângă sărbătoarea creştină a intrării 

Mântuitorului în Ierusalim au apărut şi nenumărate obiceiuri şi tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în cel 

urban, cele mai multe de sorginte păgână. 

Creştinii prăznuiesc Intrarea Mântuitorului în Ierusalim participând la Sfânta Liturghie, 

împodobind cu ramuri de salcie sfinţită icoanele, uşile şi ferestrele gospodăriilor lor şi păstrând rânduiala 

postului. Aceste ramuri sfinţite se păstrează peste an, fiind folosite cu credinţă la tămăduirea diferitelor 

boli. Oamenii obişnuiesc şi să înfigă aceste ramuri în straturile proaspăt semănate, să le pună în hrana 
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animalelor sau să le aşeze pe morminte. Ramurile verzi simbolizează castitatea, dar şi renaşterea 

vegetaţiei, amintind totodată de ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, în această 

zi. 

De asemenea, un obicei care ce s-a păstrat şi este des întâlnit este împodobirea gospodăriei cu 

crenguţe de salcie care se agaţă la poartă sau în alte locuri, iar după ce trec sărbătorile pascale ele se pun 

la icoană, unde se pătrează pe tot parcursul anului, a arătat Victor Munteanu.  După ce ramurile de salcie 

erau sfinţite la biserică, mâţişorii erau împărţiţi la oameni. Salcia era nelipsită din pomana care se face la 

Moşii de Florii: „Erau duse la biserică şi ramuri de salcie dar şi de răchită care erau duse apoi în cimitir“ 

, după cum a menţionat muzeograful, care a adăugat că „în Moldova, din crenguţele de Salcie sfânţită se 

făceau coroniţe care se agăţau după Paşte în pomii fructiferi, pentru belşug“. 

Un obicei întâlnit de Florii este ca persoanele sau copiii care nu au participat la slujba de la biserică 

să fie lovite, acasă, cu ramurile de salcie, de către cei care au fost la slujbă în timp ce se spune „Nu te 

pălesc eu, ci te pălesc mâţişorii ca să nu uiţi că de azi într-o săptămână e Paştele“. 

Sunt mai multe legende privind salcia şi utilizarea acesteia în procesiunea de Florii. Una dintre 

legende povesteşte cum Maica Domnului, grăbindu-se spre locul unde era Fiul ei răstignit, a ajuns la malul 

unei ape curgătoare vijelioase. Acolo, ea s-a rugat la toate plantele din jur să o ajute să treacă apa, însă 

nici una dintre ele nu s-a îndurat de lacrimile ei, cu excepţia salciei care şi-a aplecat o creangă şi a ajutat-

o să treacă pe malul celălalt. În semn de mulţumire, Maica Domnului a hotărât ca ramurile de salcie să fie 

duse la biserică, în ziua de Florii. 

Multe ar mai fi credinţele şi obiceiurile românilor legate de cinstirea ramurilor de salcie. Martori 

vizuali de spiritualitate străveche, aceste mlădiţe înverzite şi sfinţite în Duminica Floriilor aduc peste 

veacuri dovada bivalenţei sacre a acestui arbore. Pe de o parte descoperim că ramurile de salcie, 

«mâţişoarele», continuă să fie şi astăzi emblema sărbătorii creştine a miracolului Învierii lui Lazăr, iar pe 

de altă parte prin simbolismul legat de practicile terapeutice aprotopaice (purificatoare/protectoare) şi de 

fertilitate, ramurile fac trimitere la arhaice ritualuri dendrologice. 
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In aşteptarea iepuraşului-activitate extracurriculară 

prof. educ.Balla Beáta 

Şc Gim.Nr.1 Uileacu de Beiuş 

GPP NR.1 Uileacu de Beiuş 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                             (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”)  

 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 

şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit 

în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea 

şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum 

şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 

acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 

sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 

şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 

copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 

numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 

Exemplu de activitate extraşcolară 

 Având în vedere că în preajma sărbătorii Paştelui trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale și 

ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii prin iubire, iertare şi prin bucuria de a fi împreună, am organizat 

o activitate extrașcolară pe tema tradițiilor Pascale:  „În  aşteptarea  iepuraşului” 

Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările copiilor: „De unde vine iepuraşul?”; 

„De unde are ouă?” De aceea, ne-am propus să le vorbim despre tradiţiile populare româneşti, legate de 

Sărbătoarea de Paşti. 

Toţi copiii iubesc această sărbătoare, deoarece simbolul drag lor, Iepuraşul, le aduce în dar multe cadouri 

şi ouă roşii.Promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Paște, atrage atenția cadrelor didactice, a copiilor dar 

și a comunității marcând importanta hrană spirituală ce ne definește pe noi , ca popor. 

Educatoarele împreună cu preșcolarii de la GPP Nr.1 Uileacu de Beiuș au desfășurat activități de 

cunoaștere a obiceiurilor și tradițiilor de Sf.Paști, de stimularea a expresivității și creativității a copiilor 

prin activități artistico-plastice. 

Am realizat câteva activități realizate de mânuțele nerăbdătoare ale copiilor: desene, felicitari, pictură pe 

ipsos, "Oul de Paște"- tehnica vopsirii ouălor cu ajutorul plantelor, "Oul încondeiat"- tehnica vopsirii cu 

ceară . De asemenea am exersat și "Stropitul fetelor",  tradiție care încă se mai practică în satele noastre. 

 I-am  invitat   pe părinţi să participe  la activitatea  ,,În  aşteptarea  iepuraşului”,  în cadrul căreia 

să confecţionăm felicitări, să vopsim ouă, să vorbim despre importanţa sărbătorilor Pascale. 

 Am realizat un focus-grup cu câţiva  părinţi, pe perioada derulării activității.De asemenea, am 

realizat şi chestionare cu părinţii, iar CD-ul cu fotografii din timpul activității va fi vizionat de părinţi la 

prima  şedinţă  cu  părinţii  ,de  după  vacanţă.   

 Am popularizat desfăşurarea acestei activități la nivelul școlii, prin fotografiile prezentate 

directorului şi consilierului educativ şi prin dezbatere în primul Consiliu Profesoral. 
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 Această activitate a avut dept scop : -valorificarea abilităţilor artistico-plastice ale copiilor; -

valorificarea abilităţilor sociale; -cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare (vopsitul ouălor, 

încondeiatul ouălor, stropitul fetelor,precum şi alte obiecte specifice Sfintelor Paşti); -educarea 

sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu cei din jur. 

 

Punctul de pornire în desfăşurarea activității l-a constituit  curiozitatea copiilor  de a afla ce sărbătorim  de 

Paşti: ,, de ce roşim ouă?”;  ,, de ce vine iepuraşul?”;  ,,de ce mergem noaptea la biserică şi venim cu 

lumânările aprinse?”. 

Astfel ne-am propus ca această activitate să se desfășoare sub forma unui schimb de experienţă între părinţi 

şi copii în care elevii să înveţe cum să încondeieze de ouă, să picteze sau coloreze felicitări cu iepuraşi sau 

să decoreze ouă. În sprijinul nostru au venit părinții, parteneri de nădejde. 

Munca a fost răsplătită de iepurașul care ne-a lăsat câteva surprize dulci în curtea grădiniței dar și de 

diplomele primite la sfârșitul activităților.. 

             În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 

şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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De Paște 

 

                                                                               Numele și prenumele: Țuțu Lucia 

                                                                               Școala Gimnazială ”Sfântul Grigorie Teologul” 

                                                                               Galați 

 

 

Azi la noi în poieniță 

                                                                A venit o gărgăriță 

                                                                Să-mi șoptească la ureche 

                                                                Un secret fără pereche: 

                                                                Cică mâine iepurașul 

                                                                Ne va vizita orașul. 

                                                                Va striga în gura mare 

                                                                Că e mare sărbătoare. 

                                                                Peste tot el va ascunde 

                                                                Ouă mici, ouă rotunde, 

                                                                Multe ouă colorate 

                                                                Pentru gusturi rafinate. 

                                                                Apoi micii copilași, 

                                                                Veseli și drăgălași, 

                                                                Pornesc în fuga mare 

                                                                Să găsească oușoare. 

                                                                După ce au terminat 

                                                                Ouă dulci de adunat, 

                                                                Cu toții tare au strigat 

                                                                ”Hristos a Înviat!” 
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Învierea Domnului - Obiceiuri și tradiții de Paște în Maramureș 

 

Iacobuș Ioana 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Sighetu Marmației 

 

 

 

                   În zona Maramureșului, fie că e sărbătoarea Nașterii Domnului, fie că e sărbătoare Învierii 

Domnului, fie că sunt alte sărbători, tradițiile și obiceiurile se păstrează încă cu sfințenie.  

 Cele mai respectate obiceiuri din preajma Sfintelor Paște sunt cele din Duminica Floriilor și Paștele. 

Paștele este considerată a fi cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. 

                   De Florii, creștinii, gătiți în port popular merg la biserică și duc ramuri de salcie pentru a fi 

sfințite apoi le așează în streașina casei sau a grajdului, pentru a proteja animalele și pe ei. 

                   În preajma Paștelui, gospodinele nu-și văd capul de treabă, pentru că trebuiesc să-și 

pregătească familia, casă și sufletul pentru Înviere, iar tradițiile și obiceiurile din această perioadă sunt 

foarte bogate în semnificații. 

                   Postul este foarte important pentru oamenii locului, mai ales în Săptămâna Patimilor. Ei ziua 

muncesc, iar seara se duc la biserică și se roagă. În post, unii maramureșeni spun că nu e bine să se poate 

haine  noi sau în culori vii, iar roșul e strict interzis. Se poartă mai mult haine modeste, în culori închise. 

                   În Joia Mare, un alt obicei specific zonei în Săptămâna Mare este de a oferi pomană pentru 

sufletele celor trecuți în neființă. Maramureșenii  din zona istorică împart  ouă crude celor  săraci, astfel 

copiii mai săraci umblă din casă în casă, după ouă. Ei aprind un foc mare în fața casei, pentru a încălzi 

sufletele rudelor trecute la cele veșnice.Pe Valea Izei se sacrifică mieii. Tot în Joia Mare se vopsesc ouăle 

roșii, tradițional, cu coji de ceapă. După ce se spală bine ouăle, se usucă, apoi pe fiecare ou se pune o 

frunzuliță pentru model ( foarte folosite sunt frunzele de trifoi ) , cu partea cu nervuri lipită de ou. Astfel 

se va imprima un model cât mai frumos și interesant. Deasupra frunzuliței fixate pe ou, se așează o bucată 

de ciorap și se întinde cu grijă să nu se deplaseze frunzulița. Se strânge ciorapul la spate, în partea opusă 

frunzei și se leagă cu ață. Ouăle așa ornate se pun la fiert într-o oală cu apă și cojile de ceapă, sare și puțin 

oțet. După ce sunt fierte, se scot din ciorap , se desprind frunzele și pentru a aveau luciu se ung cu o bucată 

de slănină. 

                   O tradiție cu totul specială în Țara Lăpușului din Maramureș este încondeierea ouălor. Ele se 

tratează cu ceară, apoi sunt împodobite cu diverse motive florale, religioase, după care se trec prin culoare. 

În alte locuri, vopsitul ouălor se face în Vinerea Mare. Majoritatea ouălor se vopsesc roșii pentru a aminti 
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de jertfa lui Iisus, de sângele vărsat de acesta pentru noi, dar și celelalte culori au o semnificație aparte. 

Galbenul înseamnă iubirea lui Dumnezeu, albastrul semnifică speranța adusă de Înviere iar negru 

semnifică durerea Maicii Domnului în momentul răstignirii fiului ei. 

                   Vinerea Mare este o zi de post negru ( mulți creștini ajună în această zi, nu beau și nu mănâncă 

nimic ), deoarece atunci a fost batjocorit și răstignit pe cruce Iisus. În această zi nu e voie să se taie, să se 

coacă, nu se pune în pământ, nu se spală haine. Tot în Vinerea Mare nu e voie să dansezi, există chiar și 

o strigătură care se referă la asta :,, Cine joacă în Postul Mare, joace-i bota pe spinare!" 

                   Sâmbăta se prepară și se coace pasca, preparatul tradițional nelipsit de pe masa de Paște. 

Aceasta se coace o dată pe an, de Paște. Se frământă în covată de lemn aluatul din făină, drojdie, lapte 

călduț, ouă, zahăr și puțină sare. Unele gospodine pun în aluat și zer ( se separă din lapte după coagulare, 

când se face cașul sau brânza ). După frământare, aluatul se acoperă cu un ștergar și se lasă la dospit, apoi 

se trece la decorat. În Maramureș procesul de decorare a păștii se numește ,,înstruțare", iar pasca, această 

coptură ritualică care se face de Paște, musai să fie ,,înstruțată" - adică înzorzonată. Gospodinele se întrec 

în a crea modele cât mai deosebite din aluat cu care să decoreze pasca, deoarece toată lumea o va vedea 

în traista cu bunătăți dusă spre sfințire la biserică. Pasca se face în ,, tepșuri " ( niște forme rotunde, ca de 

tort, deoarece se crede că scutecele lui Iisus erau rotunde ). Simbolurile cu care se decorează pasca apar și 

pe porțile maramureșene ( sculptate ). Pe margine se fac împletituri 

 ( ce simbolizează unirea binelui cu răul, a cerului cu pământul sau chiar cununa de spini pe care a avut-o 

Iisus pe cap ). În mijloc se face o cruce, din fâșii împletite de aluat, care simbolizează răstignirea lui Iisus, 

jertfa lui pentru noi oamenii. Alte simboluri care se mai folosesc în zona Maramureșului sunt soarele, 

florilor, păsările. După înstruțare, pasca se unge cu gălbenuș de ou, gospodinele îi fac semnul sfintei cruci, 

apoi spun ,, Cruce-n casă, Cruce-n piatră, Dumnezeu cu noi la masă, Maica Preacistă la fereastră " pentru 

a avea noroc , să nu se ardă și să se coacă frumos. Pasca, tradițional, se coace în cuptoare de lut. 

 

                   În noaptea de Înviere, credincioșii, îmbrăcați în haine tradiționale, merg la biserică, la slujba 

de Înviere, unde se roagă și iau lumină sfântă. Creștinii merg cu lumina aprinsă acasă și o lasă să ardă, 

pentru a avea lumină tot anul. În unele sate slujba de sfințire a coșurilor se face după slujba de Înviere, în 

altele se face dimineața. La slujba de sfințire a bucatelor , în coșuri sau în traistă, credincioșii pun bucate 

care urmează să fie sfințite : pască, miel, caș, vin, usturoi, sare. În unele zone se pune și șold de porc sau 

cârnați. Pe Valea Izei, există obiceiul, ca bărbații să meargă cu traista sau cu coșul la sfințit. În drum spre 

casă, se iau la întrecere, care ajunge primul cu bucatele acasă,  la casa lui va fi tot anul belșug, sănătate și 
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îi va merge bine tot anul. Primul aliment pe care îl pun în gură trebuie să fie sfințit, de obicei pasca sfințită 

și se dă chiar și la animalele din grajd pentru curățirea trupului și a sufletului. Apoi capul familiei ciocnește 

oul roșu cu fiecare membru al familiei și spunându-se : ,, Hristos a înviat!" , iar celălalt îi răspunde : ,, 

Adevărat a înviat!". 

                   În majoritatea localităților din Maramureș se păstrează obiceiul ,, umblatul cu udatul’’ sau ,, 

stropit’’. A doua zi de Paște , băieții merg la ,, stropit’’ la fete și femei, pentru a nu se ,, ofili’’. Deși nu 

este un obicei autohton și a fost împrumutat de la alte popoare, se mai păstrează în Maramureș , chiar și 

la orașe. Băieții și bărbații merg să ,, stropească ’’ cu parfum fetele și femeile care fac parte din familie 

sau sunt prietene. Apoi udătorii sunt serviți cu vin și diverse bunătăți, iar băieților li se oferă ouă roșii. 

                   Noaptea de Înviere rămâne un moment impresionant în care tot Maramureșul este în straie de 

sărbătoare, cu oameni care merg pe ulițe îmbrăcați în port popular, cu lumânările aprinse și cu desaga 

plină de bucate sfințite. 

          

 

Hristos a înviat! 

Sărbători pline de pace și lumină! 
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Ce să spunem copiilor anul acesta de Paște? 

 

Prof. înv. primar, Rotaru Raluca 

Liceul Teoretic ”Mihai Ionescu” București 

 

Copiii adoră poveștile și sunt fascinați de fiecare dată când află lucruri surprinzătoare, noutăți, lecții 

de viață. În aceste zile ei sunt învăluiți de multe povești frumoase, cu aventuri interesante, emoții pozitive, 

imagini zglobii cu iepurași, ouă colorate sau jocuri de primăvară. Însă, într-o măsură mult prea mare, asistă la 

drama care atinge și inimile lor: drama unui război apropiat care lasă în urma lui suferință, moarte și multe 

întrebări despre viitor. 

Dacă înainte mulți adulți erau reticenți în a-i expune pe copii discuțiilor sau povestirilor despre moarte, 

realitatea crudă a războiului din Ucraina îi confruntă azi pe toți cu multe întrebări, temeri și situații de a oferi 

îndrumare copiilor, altfel ca vreodată înainte.  

Cine se aștepta ca în curtea școlii, copii de clase mici să joace roluri cu reprezentanți politici în război? 

Cine se gândea că vom asista, în pauzele de relaxare și mișcare, la dezbateri cu privire la viitorul lumii chiar 

între elevi care abia știu să scrie ortogramele sau să rezolve probleme? Cine și-ar fi imaginat rugăciuni repetate 

rostite cu buze tremurânde de către copii pentru cei care suferă și mor? Nu m-am gândit niciodată că voi fi 

martoră, ca profesor, la astfel de momente. 

Mă întreb la câte întrebări ar trebui oare să răspundă părinții acasă acestor copii care încearcă să 

împletească visurile lor într-o lume care seamănă așa multă nesiguranță. 

Suntem în zile de sărbătoare și fiecare caută refugiu și speranță, pace și iertare. Ce să spunem copiilor 

de Paște într-un an cu război? Poate ne sperie să abordăm subiectul morții cu copiii, dar moartea este o realitate 

și pentru ei. Au călcat pe furnici, poate au avut deces în familie și cu siguranță știu despre efectele războiului 

din Ucraina, chiar dacă nu vrem.  

Ne e mult mai ușor să povestim copiilor despre Nașterea Domnului decât despre moartea și învierea 

Lui. Pare că povestea din Betleem e mult mai încărcată de duioșie, dragoste și mult mai adaptată copiilor decât 

povestea crucii și a mormântului gol. Dar povestea dragostei lui Dumnezeu, pentru a fi cu adevărat înțeleasă, 

trebuie spusă în totalitate. Nașterea nu ar fi avut nici o însemnătate fără moarte și moartea fără înviere. Dacă 

vrem să oferim copiilor însemnătatea reală a acestei sărbători e nevoie să le vorbim despre moartea și învierea 

lui Iisus.  

Important este să spunem povestea până la capăt și să nu ne oprim la cruce. Povestea continuă cu un 

mormânt gol și cu Iisus înviat. Iar finalul este și mai fericit: o veșnicie alături de acest Iisus. Aceasta este, de 

fapt, vestea bună.  

Dincolo de a spune povestea, contează cum o înțeleg copiii. Contează vârsta lor, sensibilitatea, 

curiozitatea fiecăruia și răbdarea noastră. Adaptarea continuă la interesele lor stimulează imaginația și 

înțelegerea. Uneori e nevoie să intrăm în detalii sau doar să amintim anumite lucruri care ni se par greu de 

înțeles și cu prea mare impact emoțional pentru ei. Pot apărea din partea lor întrebări ce ne pun în încurcătură, 

dar căutam împreună răspunsuri. E important să dăruim copiilor un Iisus real și o altă perspectiva asupra morții.  

Pentru elevii mai mari, e valoros exemplul personal. În zilele noastre de război, mulți privesc cu 

admirație la un lider politic ce este aproape de oamenii lui, îi susține, îi motivează. Un lider de țară cum nu am 
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prea văzut vreodată. Toți sunt inspirați, prind curaj și întrevăd speranță. Anul acesta de Paște poate fi ocazia 

să vorbim copiilor mari despre Liderul suprem, Împăratul Împăraților, care a coborât pe câmpul de bătălie 

pentru a fi alături de poporul Lui și a muri în locul lor, pentru a obține victoria finală, într-un război mult mai 

crunt: lupta dintre bine și rău. Nu a oferit doar cuvinte inspiratoare și a simțit împreună cu ai Lui, ci Și-a dat 

chiar viața în locul lor. Și a invins moartea prin înviere. 

Anul acesta, te invit să iei Cartea Cărților și să povestești copiilor despre Iisus Hristos care a iubit 

întreaga omenire până la capăt și nu a pierdut bătălia. S-a dat pe Sine pentru mine și tine și ne oferă șansa unei 

vieți noi. Este aproape să încheie războiul veacurilor pentru totdeauna. 

Drag părinte sau coleg profesor, dacă vei reuși să spui adevărata poveste a Paștelui pe înțelesul copiilor, 

cu siguranță vei înțelege și tu mai bine. Anul acesta poate fi ocazia pe care nu ai avut-o înainte. 

Hristos a înviat! A învins! Cu adevărat! 
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TRADIȚII DE PAȘTE LA ROMÂNI 

 
Prof. înv. primar Subțire Ramona, 

Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj, jud. Timiș 

 

Sărbătoarea Pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere 

religios ea semnifică Învierea Domnului Iisus din morți. Deoarece coincide cu primăvara este o sărbătoare 

mult așteptată, după lunga iarnă. 

Ziua de Paște este tot timpul duminica. Luni și marți este ziua a doua și a treia de Paște. Săptămâna 

de după Paște o numim „săptămâna Paștelui” sau „săptămâna luminată”. Luminată, deoarece înviind din 

morți, Iisus Hristos a luminat lumea. Săptămâna de dinaintea Paștelui se numește Săptămâna Patimilor 

Pregătirile pentru Sărbătoarea Paștelui.  

În lumea tradițional românească, oamenii se pregăteau cu mult sârg atât din punct de vedere 

spiritual (prin post) cât și din punct de vedere lumesc. 

În Săptămâna Patimilor se definitivau pregătirile. Pentru sfintele Paști totul trebuia să fie în bună 

rânduială, locuințele să fie îngrijite și curate. Se termina curățenia, se împristeau ouăle, se făcea pasca, se 

tăiau mieii. 

În mod tradițional până înainte de Joia mare bărbații lucrau munca câmpului. Odată cu Joia 

mare, începeau și lucrările de pe lângă casa. Se tăiau mieii sau după caz purceii, se mătura curtea și strada 

din fața casei și se pregăteau hainele de sărbătoare. 

Câteva tradiții de Paște sunt: 

În Joia Mare, data limită a slujbelor speciale dedicate mortilor, fiecare familie duce la biserică 

colaci, prescuri, vin, miere de albine și fructe pentru a fi sfințite și împărțite, apoi, de sufletul morților, 

parte preotului, parte sătenilor aflați la biserică, în cimitir sau pe la casele lor. 

Până la Joia Mare, femeile se străduiau să termine torsul de frica Joimăriței care, în imaginarul 

popular era o femeie cu o înfățisare fioroasă ce pedepsea aspru lenea nevestelor sau a fetelor de măritat. 

Uneltele de tortură ale Joimăriței erau căldura, oala cu jăratec, vătraiul sau cârligul pentru foc. Această 

ființă mitologică folosea mijloace cumplite de tortură: ardea degetele și mâinile fetelor și femeilor leneșe, 

le pârlea părul și unghiile și incendia fuioarele de cânepă găsite netoarse. De multe ori nici flăcăii leneși, 

cei care nu terminau de reparat gardurile sau nu îngrijeau bine animalele pe timpul iernii, nu erau iertați 

de aceste pedepse. De fapt, Joimarița era, la origini, o zeitate a morții care supraveghea focurile din Joia 

Mare și care, treptat, a devenit un personaj justițiar ce pedepsea lenea și nemunca. 

Conform tradiției, în noaptea ce premerge Joia Mare sau în dimineața acestei zile se deschid 

mormintele și sufletele morților se întorc la casele lor. Pentru întâmpinarea lor se aprindeau focuri prin 

curți, în fața casei sau în cimitire, crezându-se că, astfel, ei aveau posibilitatea să se încălzească. Focurile 

de Joi-Mari erau ruguri funerare aprinse pentru fiecare mort în parte sau pentru toți morții din familie și 

reprezentau o replică precreștină la înhumarea creștină din Vinerea Mare. 

Aceste focuri se deosebesc de focurile ritualice de peste an - focurile de Mucenici, de Lăsatul 

Secului, de Sân - George sau de Sânziene. Ele se faceau din plante considerate a avea virtuți magice   (alun, 

boz, tei) ce erau adunate de către copii sau de către tinerele necăsătorite. Focurile se inconjurau cu tămâie 

și agheasmă, în jurul lor se așezau scaune "pentru morții ce urmau să sosească" și se dădea de pomană 

copiilor, vecinilor și rudelor. Obiceiul se mai păstrează în unele sate din zona montană a Bucovinei 

(Moldovița, Paltin, Argel, Vama, Brodina de Sus etc), purtând denumirea de "încălzitul moșului" dar, de 

cele mai multe ori, semnificațiile sale nu mai sunt cunoscute, el având mai ales caracter de divertisment. 

Joia Mare este ziua în care, de regulă, se prepara cele mai importante copturi pascale: 

pasca,cozonacii cu mac și nuca și babele coapte în forme speciale de ceramică. Pasca, cea mai importantă 
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coptură rituală a Pastelui, se face din faină de grâu de cea mai bună calitate, cernuta prin sită deasă, și are, 

cel mai adesea, formă rotundă. Aluatul dospit se pune în tpvi speciale pentru pascp, dupa care, de jur 

împrejur, se așază aluatul împletit din două sau trei sucituri și se lasă totul la crescut.  

În mijlocul tăvii se așază, apoi, branza de vacă, pregătită cu zahăr, ouă, mirodenii și stafide. Peste brânză 

se face o cruce, din același aluat împletit, împodobită cu ornamente în formă de floare. Se unge totul cu 

ou și se coace în cuptorul încălzit. Altă dată, cojile ouălor folosite la pască nu se aruncau și nici nu se 

ardeau. Ele se strângeau cu multă grijă într-un vas special și se aruncau în Sâmbăta Paștelui pe o apă 

curgătoare crezându-se că, astfel, găinile și puii aveau să fie păziți de uliu peste vară. Se mai credea că, în 

felul acesta, se dădea de știre Blajinilor - popor mitic care trăia sub pământ - că se apropie cea mai mare 

sărbătoare a creștinilor.  

Ultima vineri din Postul Mare este numită în Bucovina Vinerea Paștilor, Vinerea Patimilor, 

Vinerea Neagră, Vinerea Seacă sau Vinerea Mare. Conform tradiției creștine, este ziua în care Iisus a fost 

răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul pactului strămoșesc. 

Din această cauză Vinerea Mare este zi de post negru. 

În Vinerea Mare este interzis a se face copturi. Există credința că dacă cineva se încumetă a coace 

în această zi face mare păcat, iar coptura nu este mâncată nici măcar de pești. 

În Vinerea Mare, dimineața, înainte de raăsăritul soarelui, oamenii alergau desculți prin rouă sau 

se scăldau tainic în ape curgătoare crezând că, în felul acesta, vor fi sănătoși pe tot parcursul anului. Seara, 

însă, întreaga suflare a satului bucovinean mergea la biserică pentru a participa la slujbă. 

Obiceiuri și tradiții culinare de Paște: pe lângă bucatele coapte la cuptor (pască, cozonaci), 

majoritatea țăranilor pregăteau pentru masa de Paște friptura și drobul de miel. I se zicea și Mielul Paștilor. 

Tradiția ouălor de Paște provine dintr-un obicei premergător creștinismului. A fost prezent atât la 

popoarele europene cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul lumii…Oul era emblema 

universului, opera divinității supreme.” 

Ouăle colorate, în special roșii erau oferite cu ocazia Echinopțiului de primăvară încă de pe vremea 

romanilor. 

Pentru români încondeierea ouălor de Paște are o importanță deosebită. Nu există gospodărie unde 

să nu fie ouă de Paște. 

Despre proveniența religioasă a ouălor de Paști sunt multe legende. Una dintre ele povestește 

despre Maria care s-a dus la Iisus când acesta era răstignit pe cruce. În marea ei durere, Maria începu să 

plângă și puse un coș cu ouă la picioarele lui Iisus. S-a scurs sânge pe ouă, așa că ele s-au înroșit. Văzând 

ouăle roșii Iisus a spus: „de-acum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în aducere aminte despre răstignirea 

mea”. 

Se zice că după Învierea Mântuitorului, Maria a făcut ouă roșii și Pască pe care le-a împărțit 

fiecărui om pe care îl întâlnea pe stradă și-i zicea „Hristos a înviat!”. 

Obiceiuri și tradiții de Paște referitoare la încondeierea ouălor de Paște. Acestea se vor pregăti 

în Săptămâna Patimilor, de cele mai multe ori în Joia Mare. Se zicea că ouăle încondeiate în această zi nu 

se vor strica tot anul. 

În Muntenia ouăle încondeiate se duceau joia la biserică și se lăsau acolo până în duminica Paștelui. 

Alegerea ouălor care vor fi încondeiate este un proces important. Se aleg cele mai proaspete și frumoase 

ouă din fiecare gospodărie. 

Încondeierea ouălor presupune două faze: procesul decorativ și înroșirea ouălor. Decorarea ouălor 

începe cu spălarea și stergerea lor. 

„Împiestrirea ouălor” se face cu un instrument numit „chișiță” (sau pișiță). Procesul împiestririi (a 

încondeierii) ouălor presupune decorarea cu modelele diferite. 
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Desenele se fac cu cu chișița și cu ceară de albine. Ceara se pune într-un păhărel deasupra unei 

lumânări pentru a fi topită. Cu chișița se ia pe vârful acului ceara topită, după care se întinde ceara cu acul 

chișiții obținând modelul dorit. Motivele decorative folosite la încondeierea ouălor sunt multiple. Găsim 

o varietate mare de brâuri care se desenează împrejurul oului. Alte motive sunt: crucea, furca, bradul, 

frunza stejarului, motive florale sau zoomorfe. 

Înroșirea ouălor se face în zilele noastre cu prafuri chimice. În anii de demult însă, înroșirea se 

făcea cu scoarță de arin roșu. 

Pentru fierberea plantelor și înroșirea ouălor se foloseau doar vase noi iar în oală se mai punea 

puțină piatră acră. Cantitatea de plante folosită era stabilită pe parcurs, pentru a nu face ouăle prea 

întunecate. În Bucovina ouăle roșii mai poartă denumirea de merișoare. 

La finalul celor două procese ouăle se șterg cu grijă. Chiar și „ștergarul” (prosopul) cu care se șterg 

ouăle în urma înroșirii trebuie să fie curat. Ștergarul este sfințit și ținut peste an iar în unele locuri este 

afumat deoarece se crede că are puteri curative. 

Ouăle de Paște pot avea și alte culori, precum galben, albastru, verde sau negru. Culoarea neagră 

semnifică chinul și durerea pe care a suferit-o Iisus Hristos pe cruce. 

Tradiții de Paște referitoarea la ciocnirea oualor. În ziua 1, 2, 3 de Paște se ciocnește cu ouă 

încondeiate. Mulți cred că cei care ciocnesc ouă, se vor întâlni pe lumea cealaltă. Cei doi își vor ura 

„Hristos a înviat” și „Adevărat a înviat”. Din acest motiv ei caută ca personele cu care ciocnesc să le fie 

prieteni. 

În dimineața Paștelui se pune într-o oală curată un ou roșu, apă și un bănuț după care locuitorii 

casei se spăla cu această apă pe față și mâini. Motivația?.. vor fi roșii la față (semnificând sănătate) și vor 

avea bani tot anul. 

Obiceiuri și tradiții de Paște referitoare la Slujba religioasă. În noaptea Învierii oamenii merg la 

biserică și asistă la slujbă. Cine nu merge se zice că se înbolnăvește și petrece tot anul până la Paștele 

viitor în neajunsuri și boli. 

Una dintre datinile procesiunii este înconjurarea bisericii. Toți credincioșii au în mână câte o 

lumânare pe care o aprind de la flacăra preotului. Cei fără lumină se consideră a fi ticăloși și netrebnici. 

La finalul slujbei, preotul din ușa bisericii va oferi enoriașilor pască îmbibată în vin. 

Cei care nu au ajuns la biserică vor primi pască de la cunoscuți sau familie. Pasca este primul 

aliment care trebuie consumat în ziua sărbătorii. Sfirmituri de pască se obișnuia a se da animalelor. 

Obiceiul pâinii pascale este specific zonei Ardealului și Munteniei. 

Când intri în casa unui om în ziua de Paște sau după, vei zice: „Hristos a înviat”. Celălalt va 

răspunde „Adevărat a înviat”. 

Se crede că cine moare în ziua de Paște este norocos. În această zi cerul este deschis și omul merge 

în Rai. 

În categoria de obiceiuri și tradiții de Paște intră și cel de a bate toaca. 

Fiind o sărbătoare atât de importantă, în ziua de Paște era complet interzis să lucrezi, să asculți 

muzică sau chiar să călătorești. Din aceste motive, la țară, obiceiul era ca toți tinerii să se strângă în curtea 

bisericii. Obișnuiau să ciocneasă ouă, să bată toaca sau să tragă clopotele.  

Scopul ultimelor două este de a face cunoscută Învierea lui Iisus Hristos. 
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Învierea Domnului în ochii celor mici 

Prof. Grădinariu Gabriela 

Școala Gimnazială Nr.5 Piatra-Neamț, Neamț 

 

 

După un parcurs spiritual intens din perioada Postului Mare, am ajuns cu paşi repezi la 

celebrarea celei mai importante sărbători a anului liturgic şi a celei mai mari solemnităţi a lumii creştine, 

Paştele, adică Învierea Domnului. Creştinismul şi tot ceea ce ţine de el nu ar fi existat fără acest 

eveniment istoric. Sfântul Paul, la început puternic contestatar al creştinilor şi al lui Isus cel Înviat, avea 

să le scrie locuitorilor din Corint după convertirea sa: „…dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica 

noastră şi zadarnică este credinţa voastră… Şi dacă ne-am pus speranţa în Cristos numai în viaţa aceasta, 

suntem cei mai de plâns dintre toţi oamenii” (1Cor 15, 14.19). 

În faţa unui astfel de eveniment, este un bun prilej să ne întrebăm: ce înseamnă Paștele pentru noi şi cum 

participăm la această celebrare? Este doar o „altă sărbătoare”, o altă ocazie de a petrece timpul într-un 

mod diferit, de a ne întâlni cu prietenii, cu rudele, de a ne odihni sau de a merge în vacanţă, aşa cum se 

întâmplă de multe ori la Crăciun (chiar dacă acum riscurile sunt ceva mai mici…) sau este cu adevărat 

un moment de celebrare a Învierii Domnului şi odată cu ea şi a „învierii” noastre? 

 

Cuvântul „Paşte” provine din limbile aramaică şi ebraică şi înseamnă „trecere” sau „a trece mai 

departe”, referindu-se la eliberarea poporului ales din robia Egiptului şi „trecerea” Mării Roşii, aşa cum 

sunt relatate în Vechiul Testament, în Cartea Exodului. În Noul Testament, Paştele se referă la o altă 

„trecere”, la învierea lui Isus, la trecerea sa de la moarte la viaţă. Acest eveniment constituie nucleul 

central al tuturor evangheliilor şi piatra de temelie a Bisericii. 

Reflectând asupra acestui mister, după cum ne este prezentat în Evanghelii, observăm că nu se poate 

vorbi de înviere fără a vorbi de moarte, adică trecerea la starea de „înviat” are loc pornind de la starea de 

„mort”. Isus cel Înviat care apare ucenicilor în mai multe rânduri, le arată semnul cuielor de la mâini şi 

de la picioare (semnul răstignirii), al suliţei cu care a fost străpuns. Isus cel Înviat este identic cu Isus cel 

Răstignit, doar că trupul său este acum glorificat, este un trup care nu mai e condiţionat de spaţiu şi 

timp; este trupul din care iradiază lumina victoriei asupra morţii şi a răului. Isus coborâse de la Tatăl 

pentru a lua firea noastră omenească, iar acum urcă la Tatăl şi duce această fire omenească în glorie, 

alături de Tatăl. 

 

Prin urmare, e important să înţelegem că Paştele este înainte de toate o sărbătoare a iubirii, a credinţei şi 

a speranţei. Trecerea lui Isus de la moarte la viaţă nu are legătură doar cu „destinul” său, ci şi cu al 

noastru; Învierea lui este chezăşia învierii noastre. 

Prin acest eveniment central al mântuirii, Cristos ne-a arătat care este scopul şi destinaţia pentru care am 

fost creaţi: fiecare om este chemat ca, prin moarte, să „treacă” la adevărata viaţă, să intre în viaţa 

veşnică, purtând în trupurile care vor fi glorificate „semnul cuielor”, „semnul crucii” pe care a avut-o de 

purtat înainte de moarte, în călătoria pe acest pământ. 

Însă, celebrarea în fiecare an a Paştelui ne aduce aminte că, înainte de marea şi definitiva noastră trecere 
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de la moarte la viaţă, înainte de învierea noastră finală, suntem chemaţi să trăim deseori „momente de 

înviere”. Ca şi el, însă, nu putem vorbi de „înviere” fără a trece prin „moarte”. Iată de ce a fost nevoie de 

un timp de reflecţie în Postul Mare; trebuia să ne dăm seama fiecare dintre noi din ce fel de „moarte” 

trebuie să înviem. În această perioadă a anului o lecţie importantă ne-o oferă şi natura; peste tot vedem 

plantele în general şi mai ales florile care „învie”, vedem natura care „trece” de la moarte la viaţă. 

 

Toate acestea, alături de sărbătoarea Paştelui, devin şi pentru noi o reală invitaţie la înviere: o invitaţie 

pentru femeile și bărbații care au pierdut poate pe cineva drag, iar acum sunt în doliu, înviere pentru 

cineva care se simte trădat sau abandonat poate chiar de către cei mai apropiaţi, înviere pentru cineva 

care trece printr-o depresie sau printr-o boală dificilă şi este poate răstignit pe patul de suferinţă, înviere 

pentru cineva care a rămas fără loc de muncă şi îţi câştigă cu greu existenţa, înviere pentru copiii orfani 

şi pentru femeile văduve din cauza războaielor şi, mai ales, este valabil pentru toţi, înviere din sclăvia 

păcatului. 

Trebuie să credem în înviere chiar şi în mijlocul unei lumi în criză, în război, cum este cea în care ne 

aflăm acum. Trebuie să privim realităţile din jur cu „ochii celui înviat”. Cine îşi pune încrederea şi 

speranţa în Isus cel Înviat, poate vedea dincolo de moarte. E adevărat că din astfel de învieri se iese 

totdeauna cu „semnele cuielor”, ale crucii care a fost purtată (după cum am văzut, şi Isus le-a arătat după 

învierea sa), se iese cu cicatrici, dar numai cine moare poate învia. 

Vă invit să vă gândiţi cu speranţă şi încredere: eu oare din ce fel de moarte trebuie să fac „trecerea” 

(Paştele) în aceste zile ale anului 2022? Oare în ce fel de „mormânt” se află fiinţa mea? Care sunt 

temerile mele, fricile mele, grijile mele, preocupările mele? Mântuitorul a comparat moartea Sa cu 

grăuntele de grâu, care, „când cade în pământ, dacă nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, 

aduce roadă multă” (Ioan 12, 24), prevestind prin aceasta moartea şi Învierea Sa: „Ca grăunţul de grâu, 

ce încolţeşte în pământ, spic aducător de rod nouă Te-ai făcut, înviind pe toţi urmaşii lui 

Adam” (Utrenia din Sâmbăta Mare – Prohodul Domnului, Starea I, strofa a 29-a, Triodul, Bucureşti 

1986, p. 566). 

Biserica a preluat cuvintele Mântuitorului în propovăduirea liturgică despre Iisus Hristos, Cel în două 

Firi – divină şi umană, păstrând stilul metaforic, zicând:  „Bob cu două firi Dătătorul de viaţă, astăzi în 

adânc pământ, cu lacrimi se seamănă; răsărind El iar, lumea va bucura” (Idem, Starea a doua, strofa 

16). Altă dată le-a vorbit despre templul dărâmat, pe care El îl va ridica (rezidi) în trei zile (vezi Ioan 2, 

19, 21; Matei 26, 61, 27, 40; Marcu 14, 58, 15, 29). 

 

Cuvintele profetice rostite de Mântuitorul, cu privire la pătimirea şi moartea Sa, s-au împlinit. Trupul 

chinuit şi desfigurat al Fiului lui Dumnezeu (vezi descrierea lui Ebed Jahwe  – robul lui Dumnezeu – la 

Isaia, cap. 53) a fost pus în mormânt, întocmai cum pune semănătorul grăuntele de grâu în brazda 

proaspătă. Spre deosebire de semănător, care nădăjduieşte rod bogat pentru „pâinea cea spre 

fiinţă” (Matei 6, 11; Luca 11, 3), nimeni din cei apropiaţi ai Mântuitorului – nici măcar ucenicii Săi – 

nu spera într-o schimbare minunată a lucrurilor. După Vinerea cea Mare toţi au crezut, că odată cu 

Răstignirea şi moartea năprasnică  a Domnului Hristos, „Soarele cel mai înainte de soare a apus în 
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mormânt” definitiv, „cu trupul adormind, ca un muritor” (Luminânda Paştilor) şi că speranţele lor de 

până atunci, cu privire la misiunea Lui politică, au fost zadarnice şi goană după vânt (Ecleziastul 1, 14). 

 

Evangheliştii n-au trecut sub tăcere decepţia, resemnarea, scepticismul şi îndărătnicia apostolilor, de a 

crede cuvintele vestitoare de bucurie, că Hristos a înviat  (Matei 28, 17; Luca 21, 11, 22;  Marcu 16, 11; 

Ioan). Sfântul Toma a condiţionat credinţa sa în Învierea lui Hristos, de întâlnirea cu El, viu şi real, şi de 

atingerea semnelor cuielor şi a coastei împunse cu suliţa (vezi Ioan 20, 24-29), tocmai el – ucenicul, care 

mai înainte se declarase gata să moară, odată cu Domnul Hristos (Ioan 11, 16). 

Iată însă că s-a întâmplat ceea ce nimeni nu sperase. A treia zi după Vinerea Patimilor, după ce a trecut 

sâmbăta,  în prima zi a săptămânii – Duminică – Ziua Domnului şi Ziua Învierii, “cutremur mare s-a 

făcut, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra de pe mormântul pecetluit şi 

şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada” (Matei 28, 2-

3). 

 

În chip minunat, Iisus S-a eliberat de giulgiurile cu care fusese înfăşurat (Ioan 20, 1-10), a ieşit din 

mormânt şi, împreună cu îngerul, a stat pe piatra răsturnată.  Soldaţii care străjuiau mormântul pecetluit 

s-au înspăimântat şi au rămas muţi de uimire, ca şi când ar fi fost morţi (Matei 28, 4). Apoi s-au dus în 

cetate şi „au vestit arhiereilor toate cele întâmplate”, adică Învierea lui Hristos. Biserica însă nu i-a 

socotit printre primii vestitori ai Învierii Domnului şi pe străjerii mormântului Domnului (cu toate că ei 

au fost primii crainici), deoarece aceştia, orbiţi de iubirea de arginţi, au înlocuit adevărul învierii cu 

minciuna, aşa cum li se poruncise (vezi Matei 28, 13-15). 

 

Au venit la mormânt femeile, care Îl însoţiseră pe Iisus din Galileea, Maria Magdalena, cealaltă Marie – 

mama lui Iacob (al lui Alfeu, sau Maica Domnului?, vezi Luca 23, 55; 24, 1), Ioana şi Salomeea (vezi 

Marcu 116), ca să ungă Trupul Domnului cu miresme şi să-L pregătească pentru înmormântare, după 

toată rânduiala înmormântării din religia mozaică, deoarece punerea Lui în mormânt de către Iosif se 

făcuse vineri seara, în mare grabă, înainte de începutul sărbătorii Paştelui iudaic. 

 

Au găsit mormântul deschis.  Pe piatra îndepărtată de la intrarea în mormânt, şedea îngerul 

Domnului,  îmbrăcat în haine de lumină (Luca 24, 1-4; Ioan 20, 12). Acesta le-a dat vestea triumfului 

Vieţii asupra morţii şi anume că Hristos a înviat, şi le-a spus:  „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel 

răstignit Îl căutaţi. Pentru ce pe Cel viu Îl căutaţi printre cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-

vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile 

oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Veniţi de vedeţi locul unde a zăcut” (vezi 

Matei 28, 1-6; Luca 24, 5-7; Marcu 16, 6; Luca 24, 6; vezi şi Ioan 20, 13-18). 

Le-a mai spus, să ducă vestea Învierii Domnului şi ucenicilor Săi, ca nici ei să nu-L mai creadă  printre 

cei morţi, ci să meargă să-L întâlnească în Galileea, în patria Sa, unde El va rândui ultimele învăţături de 

trebuinţă, pentru viitorul lumii (Matei 28, 7; Marcu 16, 7). 

Cu înmiresmarea Trupului Domnului, de către femeile mironosiţe, se împlinea profeţia tainică făcută de 

către Magii de la Răsărit la Naşterea lui Hristos. Aceia au venit şi s-au închinat Pruncului Iisus născut în 
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ieslea din Bethleem, cinstindu-L cu daruri preţioase: aur, tămâie şi smirnă. Închinarea şi cinstirea 

Magilor a fost atunci rugăciune şi proorocie: cu aur L-au cinstit pe Pruncul Iisus, ca pe un  

Împărat, cu tămâie – ca pe Dumnezeu, cu smirnă – ca pe Mântuitorul, smirna prevestind patimile, 

răstignirea şi moartea lui Hristos. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN SUFLETELE CREŞTINULUI MIC 

Prof. BARBU ANA MARIA  

Grădiniţa Cu Program Prelungit Castelul Magic, Piteşti, Argeş 

 

Educaţia religioasă la preşcolarii are o dublă menire: pe de o parte să anuleze pornirile rele, iar pe 

de alta să le sădească pe cele bune. De aceea este necesar, ca ea să înceapă încă de la cea mai mica vârstă 

a copilăriei. 

Educaţia religioasă, însă nu constă numai în a combate pornirile rele ale copilului, ci şi în a-l 

obişnui de mic să săvârşească binele. Sfânta Scriptură ne relatează motivul principal pentru care trebuie 

să îl obişnuim pe copil, de mic să săvârşească binele. Înţeleptul Sirah scrie, că dacă un tânăr apucă pe un 

drum, nu se va abate de la acesta până la batrâneţe. Adică, dacă omul, de tânăr/de mic, apucă pe drumul 

cel bun, dacă din copilărie a iubit binele, nu se va schimba până la moarte. Acelaşi lucru îl spune şi 

proverbul popular: ''din leagăn până la mormânt acelaşi vei fi''. 

 Pentru al face pe copil să ajungă la valorile esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă 

începută încă din grădiniţă . 

 Copilul , încă de mic , vine în contact cu realităţi , simboluri şi manifestări religioase ale căror 

semnificaţii , în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască .Mai întâi în familie, apoi în grădiniţă 

, preşcolarii învaţă să – şi manifeste într – un anumit fel sentimentele , îşi formează deprinderi, 

comportamente de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi 

cu semenii .   

 Preşcolarul trebuie să cunoască semnuficaţia zilelor de Paşte : Patimile şi răstignirea Domnului 

Iisus Hristos, Moartea şi îngroparea Lui , dar şi despre ÎNVIEREA Domnului Iisus Hristos. 

Invierea Domnului este cea mai mare sărbatoare a creştinismului, dogma fundamentală a 

credinţei creştine. Este o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine, a comuniunii, a sufletului. În 

noaptea Învierii creştinii se bucură de o stare de bine deosebită, de o părtăşire specială cu semenii şi cu 

Dumnezeu. 

O activitate desfăşurată spre exemplu este – povestea educatoarei - ,,NAŞTEREA DOMNULUI,, 

prin care le-am adus la cunoştinţă ,, Trecuseră trei zile de la punerea în mormânt a Domnului Iisus 

Hristos. Era Duminică , în zorii zilei. Încă mai era întuneric. Deodată , un cutremur mare zgudui 

pământul. Îngerul Domnului s-a coborât din cer şi a ridicat piatra de pe uşa mormântului. Înfăţişarea lui 

http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/
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era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea albă ca zăpada. De frică soldaţii care păzeau mormântul au căzut ca 

morţi. Se petrecuse cea mai mare minune! Iisus Hristos înviase din morţi! Mormântul era gol! După 

înviere, Iisus s-a arătat Mariei Magdalena şi celorlalte femei care au venit la mormânt. S-a arătat apoi 

apostolilor şi altor oameni şi l-a încredinţat de învierea Sa. Vestea Învierii Lui s-a răspândit repede 

pretutindeni. 

ÎNVIEREA DOMNULUI o sărbătorim la Sfintele Paşti. 

Metodele folosite pentru realizarea obiectivelor propuse au fost : conversaţia , explicaţia , 

demonstraţia , memorizarea , povestirea , lectura după imagini etc. 

 Temele propuse s- au realizat prin : poezii ,rugăciuni, cântece , ,povestiri cu conţinut moralizator 

, desen , pictură , participare la slujbele religioase . 
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 Obiceiuri și tradiții de Paște î n Transilvania 

Prof. Știrb Lucia-Camelia 

 

Sărbătoarea Pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere religios 

ea semnifică învierea Domnului Iisus din morți. Deoarece coincide cu primăvara este o sărbătoare mult 

așteptată, după lunga iarnă. Indiferent de zonă, obiceiurile de Paște sunt multiple și sunt respectate an de 

an de către persoanele care petrec această sărbătoare acolo. De-a lungul timpului, vopsirea ouălor, drobul 

și mielul au devenit reprezentative pentru masa de Paște a fiecărui român. 

În funcție de zonele tării, sărbătoarea Paștelui are obiceiuri și tradiții specifice, aceasta fiind o 

sărbătoare foarte respectată de către români. În zona Transilvaniei, datorită existenței mai multor influente 

etnice și culturale, de Paști au fost adoptate anumite obiceiuri specifice. 

De obicei, în miercurea, joia si vinerea mare, gospodinele pregătesc mielul, ouăle vopsite și pasca, 

astfel pregătindu-se pentru sărbătorirea Paștilor. Aceste preparate sunt ușor de distins în Transilvania fața 

de alte zone ale tării deoarece se regăsește o mare varietate de culori și modele în realizarea lor. 

În anumite zone din Transilvania, în ziua de sambătă, băietii împodobesc brazi cu panglici colorate, 

iar când se lasa întunericul tinerii se strecoară în curțile fetelor de măritat și le agață brazii la poartă.  De 

asemenea, la fetele frumoase din sat vin zeci de băieti care pun brazi la poartă, iar acestea știu pe cine 

trebuie să răsplătească, deoarece ele pândesc la ferestre toată noaptea. 

Totodată, vopsirea ouălor este o tradiție foarte importantă și este cel mai răspândit obicei crestin 

de Paști. Tradiția ouălor de Paște provine dintr-un obicei premergător creștinismului. A fost prezent atât 

la popoarele europene cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul lumii…Oul era emblema 

universului, opera divinității supreme.” Pentru români încondeierea ouălor de Paște are o importanță 

deosebită. Nu există gospodărie unde să nu fie ouă de Paște. În trecut, ouăle se vopseau doar cu culoarea 

roșie, însă în prezent gospodinele aleg diverse culori: galben, albastru, verde, violet, etc. Referitor la acest 

obicei există foarte multe legende în cultura romanească, însă cea mai populară dintre acestea spune că 

Maica Domnului a așezat un coș cu ouă lângă crucea pe care era răstignit Iisus și acestea au fost înroșite 

de sângele lui. Văzând ouăle roșii Iisus a spus: „de acum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în aducere 

aminte despre răstignirea mea”.Se zice că după învierea Mântuitorului, Maria a făcut ouă roșii și Pască pe 

care le-a împărțit fiecărui om pe care îl întâlnea pe stradă și-i zicea „Hristos a înviat!”. 

  Referitoare la încondeierea ouălor de Paște, acestea se vor pregăti în Săptămâna Patimilor, de cele 

mai multe ori în Joia Mare. Se zicea că ouăle încondeiate în această zi nu se vor strica tot anul. 

În unele zone din Transilvania ouăle încondeiate se duceau joia la biserică și se lăsau acolo pînă în 

duminica Paștelui. Alegerea ouălor care vor fi încondeiate este un proces important. Se aleg cele mai 

proaspete și frumoase ouă din fiecare gospodărie. Motivele decorative folosite la încondeierea ouălor sunt 
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multiple. Găsim o varietate mare de brâuri care se desenează împrejurul oului. Alte motive sunt: crucea, 

furca, bradul, frunza stejarului, motive florale sau zoomorfe. 

Ouăle vopsite se ciocnesc la masa de Paști, respectând un anumit ritual: persoana mai în vârstă 

ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de cealaltă persoană, în timp ce spune “Hristos a Înviat 

!”, la care se răspunde cu: „Adevărat a Înviat!”. 

În dimineața Paștelui se pune într-o oală curată un ou roșu, apă și un bănuț după care locuitorii 

casei se spăla cu această apă pe față și mâini. Motivația?.. vor fi roșii la față (semnificând sănătate) și vor 

avea bani tot anul. 

În noaptea Învierii oamenii merg la biserică și asistă la slujbă. Cine nu merge se zice că se 

înbolnăvește și petrece tot anul până la Paștele viitor în neajunsuri și boli. Una dintre datinile procesiunii 

este înconjurarea bisericii. Toți credincioșii au în mână câte o lumânare pe care o aprind de la flacăra 

preotului care îi cheamă prin cuvintele ” Veniți de luați lumina”. Cei fără lumină se consideră a fi ticăloși 

și netrebnici. La finalul slujbei, preotul din ușa bisericii va oferi enoriașilor pască îmbibată în vin care în 

trecut se servea dintr-o oală mare din care își lua fiecare credicios care a participat la slujbă. În ultimii ani 

Prescura și vinul ”Paștile” se oferă în pahare speciale cu capac și linguriță.  

Cei care nu au ajuns la biserică vor primi pască de la cunoscuți sau familie. Pasca este primul 

aliment care trebuie consumat în ziua sărbătorii. Sfirmituri de pască se obișnuia a se da animalelor. 

Obiceiul pâinii pascale este specific zonei Ardealului și Munteniei. 

Masa din prima zi de Paști este un prilej de reunire a familiei. De pe masa de Paști nu lipsesc 

niciodată ouăle, pasca, drobul, friptura de miel, cașul de oaie și alte preparate foarte îndrăgite de români. 

În unele zone ale regiunii clopotele și toaca se auzeau 3 zile la rând cu scopul de a face cunoscută 

Învierea lui Hristos. Toaca se bate neîntrerupt de către băieți iar clopotele sunt trase și de fete. Dacă fetele 

trag clopotele se crede că inul și cânepa vor crește mai cu spor în anul în curs. 
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Colaborarea dintre şcoală şi familie – condiţie esenţială a actului didactic și a activităților 

extracurriculare 

Prof. Bolbotină Ana Felicia 

Liceul „Hercules” Băile Herculane 

Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei 

întregii societăţi. O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă 

în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile 

esenţiale care asigură succesul şcolar.  

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, 

se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.(Agabrian,2006)  

  Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul 

participării va fi mai mare.( Claff, 2007)  

Implicarea informală poate însemna:  

- părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său;  

- părintele participă la o activitate organizată de şcoală, cum ar fi o serbare;  

- părintele acţionează ca voluntar la clasă;  

- părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viaţa şcolii;  

Implicarea formală înseamnă:  

- părintele participă la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul căruia se 

iau decizii care privesc şcoala;  

- părintele este membru al Consiliului Părinţilor sau al Consiliului de Administraţie;  

- părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală;  

Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au 

dovedit a fi următoarele:  

- şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe;  

- lectoratele pe teme propuse de cadrele didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune 

informări asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi emoţională a copiilor;  

- consultaţiile individuale oferă posibilitatea informării personale asupra unor probleme 

comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor 

măsuri educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă 

la sponsorizarea acestora, după caz, se implică pentru siguranţa copiilor şi trăiesc, alături de ei, 

emoţii pozitive;  

- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor este un bun prilej de exersare a unor deprinderi de 

comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor 

sărbătoritului la manifestările specifice evenimentului;  

- serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii reprezintă o modalitate 
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eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile unei manifestări 

cu puternică încărcătură afectivă.  

Pe viitor ar fi necesară o reglementare a cadrului normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de 

învăţământ să-şi elaboreze strategii şi planuri operaţionale de acţiuni în acest domeniu. În cadrul acestora 

ar trebui diversificate formele de implicare şi antrenare a părinţilor în diverse activităţi:  

- organizarea de sesiuni care ar ajuta părinţii să-şi asiste copiii la teme;  

- oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să-i asiste pe copii şi să-i monitorizeze la efectuarea 

temelor;  

- oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu propice învăţării;  

- oferirea consilierii pentru părinţii elevilor cu probleme;  

- organizarea grupurilor de suport pentru cei cu probleme de comportament;  

            Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de ajutorare fiind 

selectată în funcţie de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât părinţii cât şi cadrele 

didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o 

mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea unor interese 

comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând 

deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă 

reevaluare. De pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, cât şi cadrele didactice, 

dar mai ales copiii.(Joiţa, 2003)  

a. avantajele copiilor:  

-copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor nu numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se oferă acasă, 

ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de activităţile desfăşurate la şcoală;  

- copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea 

echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii;  

- copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei;  

b. avantajele familiei:  

- părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, prin emoţiile 

trăite alături de copiii lor;  

- părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i observe, 

să vadă cum se comportă aceştia în colectiv;  

- părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se iveşte o 

problemă;  

c. avantajele şcolii:  

- apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil;  

- cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii pot contribui financiar la realizarea unor 

activităţi;  

- participând activ la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv – educativ 

bine fundamentat şi organizat.  

 

             Părinţii elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen şi nu dispun toţi de aceleaşi 
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mijloace pentru a se implica în mod activ în activităţile şcolii. Cooperarea lor cu mediul şcolar trebuie, 

deci, să ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor lor. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi 

să consacre mai mult timp şi energie pentru participarea la activităţi. Unii dintre ei nu sunt disponibili 

decât în mod punctual şi participă doar la evenimente speciale (de exemplu să însoţească grupul de elevi 

cu ocazia vizitării unui muzeu). Alţii dispun de suficient de mult timp liber, energie şi cunoştinţe pentru a 

putea aduce o contribuţie mai importantă şcolii. Unii pot veni în clasă pentru a susţine o expunere pe o 

anumită temă (legată de locul lor de muncă, tradiţiile lor culturale, anumite experienţe de viaţă specifice 

sau de modul cum îşi petrec timpul liber).  

 

            Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 

copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea 

ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. 

Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând 

experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi 

instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.  

 Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor şcolare 

contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui mediu familial 

suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se corelează sistematic cu 

performanţe ridicate la învăţătură. 
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Jocurile şi joaca în cadrul activităţilor extracurriculare 

Prof. înv. primar Bolbotină Mirela 

Liceul Hercules Băile Herculane  

 

Jocurile şi joaca pot fi privite din două perspective. 

În primul rând, joaca poate fi considerată ca atitudine. Din această perspectivă, joaca este un mod 

de abordare, un stil personal şi o cale de a face lucrurile. Este un punct de vedere din care să observi şi să 

judeci lucrurile, nu grav, ci cu optimism şi umor, permiţându-ţi ţie însuţi, dar şi elevilor tăi să fiţi surprinşi 

de viaţă. Ca dascăli, trebuie să avem o „atitudine jucăuşă”, să fim deschişi, fără inhibiţie. 

În al doilea rând, jocurile pot fi privite ca o activitate, ca o metodă spontană de descoperire de sine, 

a celorlalţi şi a lumii. Joaca atrage după sine experimentarea, observarea a cât de departe poţi merge, 

aventurarea, străduirea şi sărbătorirea. Joaca împreună cu ceilalţi implică participare, ajutor reciproc, 

organizare, învăţarea felului în care poţi să câştigi şi să pierzi. Din această perspectivă, joaca este o metodă 

de introducere în viaţa societăţii, deoarece, ca şi în viaţa de zi cu zi, există reguli cărora trebuie fiecare să 

ne supunem. 

Jocurile organizate îi atrag cel mai mult pe elevi şi determină cel mai mult învăţătura. În jocurile 

organizate, fiecare participant are o responsabilitate de care să se achite, folosin-du-şi inteligenţa şi 

talentul. Fiecare participant trebuie să se concentreze la ceea ce face, deoarece, dacă nu este atent, echipa 

lui poate pierde. 

Prin joacă, elevii învaţă că nu putem învinge întotdeauna, că uneori trebuie să ne punem în locul 

altora , să ne controlăm impulsurile fizice, să ne stăpânim pe noi înşine şi să stăpânim impulsul de a 

interpreta regulile în folosul nostru. De asemenea, cei mai talentaţi jucători trebuie să împartă cu cei mai 

puţin capabili, care, în schimb, învaţă de la mai practicii lor colegi. În jocuri, fiecare, chiar şi cei mai 

netalentaţi, strălucesc la ceva, în mod deosebit. 

Unele jocuri solicită forţa fizică şi au un anumit grad de complexitate, care le permite elevilor să 

gândească şi cum să ia propriile decizii. Iată de ce este important pentru un joc să aibă o temă, deoarece, 

împreună cu activitatea fizică, ele cer iscusinţă tehnică şi aspecte tactice, pentru a elabora un plan şi a-l 

pune în practică. 

Pentru cele mai bune rezultate educative, jocurile ar trebui să genereze, alternativ, senzaţiile de 

câştig şi pierdere, deşi nu întotdeauna ele trebuie să stimuleze competiţia. Este necesară o varietate de 

stiluri de jocuri, cu diferite tipuri de cerinţe, pentru a ne asigura că fiecare are ocazia de a experimenta 

emoţia victoriei. 

Pentru ca jocurile să aibă succes, trebuie ca noi, dascălii : 

• să cunoaştem multe jocuri sau să avem o mulţime de materiale cu acestea; 

• să alegem jocul potrivit ocaziei; 

• să pregătim înainte lucrurile de care avem nevoie; 

• să stabilim reguli simple, care să nu permită nici un prilej de interpretări alternative şi să le 

explicăm clar, la momentul potrivit; elevii trebuie să ştie de la început cum se joacă jocul; 

• să furnizăm o încurajare constantă, fără a ne implica în joc; 
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• să nu lăsăm pe nimeni pe dinafară, decât dacă sunt eliminaţi din joc din anumite motive şi, în acest 

caz, ei trebuie să fie reprimiţi repede în joc; 

• să lăsăm jocul să-şi urmeze cursul şi să nu-l întrerupem fără un motiv serios; 

• să încheiem jocul înainte ca participanţii să înceapă să-şi piardă interesul, prevăzând ca finalul să 

poată fi controlat. Un joc care se încheie la momentul potrivit va fi reţinut cu plăcere, iar ei vor 

aştepta cu nerăbdare să-l joace din nou; 

• să ne asigurăm că cel care pierde îi este arătat respect de către ceilalţi participanţi, iar învingătorului 

i se dă crezare; 

• să nu se joace acelaşi joc prea des; 

• să evaluăm jocul, prestaţia participanţilor şi pe cei cărora le-au fost repartizate sarcinile 

organizatorice; 

Multe manuale şi publicaţii oferă diferite tipuri de jocuri pe care elevii le pot juca : pentru interior 

şi în aer liber, scurte şi lungi, care implică ingeniozitate sau efort fizic, jocuri vaste, pentru oraş, jocuri 

care pot fi jucate afară, noaptea. 

Jocul este necesar pentru sănătatea fizică şi pentru echilibrul psihic al elevului nostru, al copilului 

nostru. El conferă vitalitate, energie, încredere în sine, încredere în ceilalţi. Dezvoltă anumite calităţi: 

iniţiativa, spiritul de echipă, puterea de decizie în anumite momente. Jocul dă posibilitatea de a acţiona, 

de a îndeplini misiuni, de a avea responsabilităţi, mobilizează un ansamblu de calităţi latente, oferă supleţe, 

rezistenţă, stăpânire de sine etc. 

În orice activitate bazată pe joc trebuie să avem o „ Fişă de joc” care să conţină următoarele: 

• tip de joc ( de mişcare / outdoor / indoor / wide-game ) 

• categoria de vârstă 

• efectiv 

• locul 

• durata 

• obiective 

• mijloace de realizare :umane, materiale,financiare 

• fişa tehnică ( descrierea efectivă a jocului cu sau fără desene) 

• demers educativ:  sensibilizare, moment organizatoric, socializare, elaborare, construcţie, naştere 

de noi interese. 
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Povești de Paște 

Stoichiță Oana 

Grădinița Nr. 208, Sector 6, București 

 

Ce este Paștele? 

Paștele este cea mai importantă sarbatoare creștină a anului. Sărbătoarea Paștelui simbolizează 

astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga lume primesc marea sărbătoare a Paștelui cu 

iubire, împlinire sufletească și veselie. De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu 

membrii familei, când se lasă deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către 

fapte bune și recunoștință. 

Cum le explicăm copiilor toate aceste lucruri pe înțelesul lor? 

Cum adaptăm toate sărbătorile împrumutate? 

Termenul care stă la baza sărbatorii, Învierea, pe înțelesul copiilor este o provocare pentru fiecare 

părinte sau educator. Reprezintă un subiect complex, delicat, iar explicațiile trebuie date în funcție de 

vârsta și puterea de înțelegere a celor mici. Paștele nu înseamnă numai iepurașul care aduce cadouri și 

ouăle roșii de pe masă, Paștele reprezintă cea mai mare sărbătoare ortodoxiei, este adevărata lecție a 

iubirii creștine. 

 Hai să privim asta prin ochi de copil și să vedem cum îl ajutăm să înțeleagă simbolurile Învierii! 

Pentru mine ca educator, toate explicațiile despre sărbatorile de paste an, se raportează la copilăria 

mea! Astfel că, încerc să realizez pentru copiii de la grupă o poveste prin care, pe întelesul lor să prezint 

sărbătoarea respectivă, luând în calcul și latura religioasă. Astfel, pe langă poveștile despre sărbătoarea în 

sine, desfășuram activități de decorarea a spațiului educational. Același lucru îl recomand și părinților, 

pentru că de multe ori, explicarea pe întelesul copiilor este o adevărată provocare. 

 Oferiți-vă timp pentru a explica, imaginație și creativitate pentru a descrie pe înțelesul lui! 

Oferă-i celui mic ocazia de a simţi sărbătoarea. Creează o atamosferă de sărbătoare în casă, 

implică-l în realizarea acestora! Cu siguranță, acesta va fi încântat să-și pregătească locul lui preferat din 

casă, să-l decoreze. Există o mulțime de activități practice prin care îi poți arăta copilului cum să își 

confecționeze nişte decoruri (tablouri cu scene biblice, pascale sau unele laice, cu iepuraşul care aduce 

cadouri pentru cei mici). Va fi fascinat să te ajute la pictat ouă, mai ales dacă vei face şi efortul de a încerca 

să le încondeiezi. 
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Cumpără-i o bluziţă sau orice alt obiect de îmbrăcăminte nou, special pentru ziua de Paşte (tradiţia 

spune că în ziua de Paşte trebuie să ne înfăţişăm în straie noi, accentuând prin asta ideea de Înviere). 

Implică-l în acțiunea din bucătarie, iar dacă îi vei da şi lui o bucăţică de cocă din cea pregătită 

pentru cozonaci, îţi va împleti cel mai valoros cozonăcel. Coace-i-l şi pe-al lui într-o crăticioară. Pentru 

el, va fi satisfacţia supremă, fiindcă nimic nu se compară cu ceea ce înfăptuieşti cu propriile mâini. 

Puteți viziona împreună un desen animat care să-l ajute pe cel mic adevăratul mesaj al acestor zile 

de sărbătoare. 

Cu timpul,copilul va fi familiarizat cu semnificaţia acestei sărbători, chiar dacă nu va fi o sarcină 

tocmai uşoară. Dacă sărbătorirea Naşterii lui Iisus poate fi înţeleasă de orice copilaş de peste 3 anişori, 

Moartea (jertfirea sa pentru păcatele oamenilor) şi Învierea sa sunt teme mult mai complexe, pe care 

probabil abia după vârsta de 5 ani le va putea digera. 

Fiecare sărbătoare este despre bucurie, despre iubire, despre dăruire. Învață-l pe cel mic toate 

lucrurile acestea.  

Fă din fiecare sărbatoare o bucurie!Explică-i că intr-o lume în care poate fi orice, trebuie mai întâi 

să fie bun, bun cu el și cu ceilalți! 

https://www.totuldespremame.ro/retete/deserturi-si-torturi/cozonac-pufos-cu-nuca-si-cacao
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Iepurașul 

Caloian Mihaela Elena 

Școala Gimnazială Cilibia, Buzău 

-Micuțule iepuraș,  

Ai mai pomenit tu oare? 

Ca un copil tare poznaș 

Să culeagă un vis din zare? 

 

Sau să ceară neîncetat 

Jucării doar de băiat 

Și să strige în gura mare 

,,Hai la ouă de vânzare!” 

 

Când de mama e strigat 

El se dă mai mult plecat 

Se alintă, se foiește 

Cu greu tema isprăvește! 

 

Însă, în ziua de Paște  

Toți copiii au pe masă,  

Ouă roșii, colorate 

De la Rilă- Iepurilă. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

 

PROF. INV. PRESC. STAN RAMONA ELENA 

GRĂDINIŢA NR. 205, SECTOR 5 BUCURESTI 

                                                  

 În ţara noastră sunt multe tradiţii și obiceiuri de Paște, multe dintre ele sunt moștenire de la 

strămoșii noștri și transmise din generatie în generatie.Paștele este cea mai veche și importantă sărbatoare 

creștină. Ea are loc întotdeauna în anotimpul primăvara, când și natura renaște. 

 Paștele reprezintă sărbătoarea Invierii lui Iisus Hristos.Este o sărbătoare mult așteptată de toţi 

creștinii, dar mai ales de către copii.Săptămâna premergătoare Paștelui se numește “Săptamâna Patimilor”, 

iar săptămâna de dupa Paști se numește “Săptămâna luminată”, deoarece Iisus  a luminat lumea dupa 

înviere. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbatorii e marcat o dată cu postul de șapte săptamâni.Postul 

reprezintă apropierea de Dumnezeu, dorinţa de a fi mai buni, mai toleranţi, de a ne ajuta aproapele. 

 În Săptămana Mare, credincioșii se ocupă de curăţenie în case, în gospodării și în fiecare după-

amiază merg la slujbele numite denii. 

 Joia Mare, este cea mai importantă zi dinaintea Paștelui.Specific deniei de joi seara este citirea 

celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Joia Mare este cunoscută sub denumirea de joia 

morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii și prin oferirea 

vinului ce simbolizează sângele ucenicilor sai. 

 Vinerea Paștelui este cunoscută ca Vinerea Patimilor.Este ziua de doliu a creștinătăţii, întrucât 

atunci a fost răstignit Mântuitorul. 

 Sâmbăta seara, toţi membrii familei merg la slujbă și iau Lumina Sfântă, care îi apără de rele. 

 Odată cu înnoirea naturii este obiceiul ca oamenii să-și înnoiască și îmbrăcămintea. 

Simbolurile Paștelui sunt ouăle, mielul și pasca. Se vopsesc ouă în diferite culori. Roșul 

simbolizează sângele, verdele învierea naturii, galbenul soarele și albastrul cerul și apa.Ouăle se ciocnesc 

de Paște și oamenii spun: “Hristos a înviat!” și “Adevărat a înviat!”.Oamenii uită de supărări, sunt mai 

buni, mai generoși  și  mai prietenoși.  

Salutul “Hristos a înviat!” se adresează timp de patruzeci de zile până la sărbătoarea Înălţării 

Domnului la cer, când se încheie praznicul Învierii Domnului. 

În lumea tradiţional românească, oamenii se pregătesc cu mult sârg atât din punct de vedere 

spiritual (prin post), cât și din punct de vedere lumesc. 

Sunt multe obiceiuri și tradiţii de Paște în România. Ele diferă în funcţie de zonă. În preajma 

sărbătorilor, în unele zone sunt multe festivaluri la care se promovează obiceiuri și tradiţii de Paște din 

România. Aici, tinerii sunt încurajati să îmbrace portul naţional și să participe la concursuri de încondeiat 

ouă. 

Indiferent din ce zona a tării facem parte, important este să transmitem copiilor noștri obiceiurile 

și tradiţiile stravechi legate de anumite sărbători pentru ca aceștia să cunoască și să asimileze trăsături 

caracteristice poporului român: bucuria de a munci, întelepciunea, isteţimea, cinstea, demnitatea, 

modestia, simţul umorului, spiritul întrajutorarii, al solidarităţii. 
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Promovarea unui sistem de valori dezirabil la elevii noștri este unul dintre obiectivele ce orientează 

întreaga activitate didactică școlară, extrașcolară și extracurriculară. 

 Bibliografie: 

Ghinoiu I., “Sărbători și obiceiuri românești”, Editura Elion, București, 2003 

Simion Florea Marian, “Sărbătorile la români”, vol.II, Editura Fundaţiei Cultural Române, București, 

1994. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 

PIP, Drăniceanu Dorina, Școala Gimnazilă” Mircea Eliade” Craiova  

PIP, Cîrstea Georgeta , Școala Gimnazilă” Eliza Opran” Ișalnița   

 

 

Învierea este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. Aceasta este însoțită în România 

de numeroase tradiții și obiceiuri, unele dintre ele moștenite de sute de ani, din generație în generație. 

Sărbătoarea Sfintelor Paști este cea mai mărită şi solemnă dintre sărbătorile anului, care aduce 

omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează 

lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, 

femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

 

Pregătiri înainte de Paște 

Sărbătoarea Paștelui este marcată de obiceiuri străvechi care susțin credința printr-o curățire 

interioară și nu numai. Această credință este manifestată adesea prin primenirea casei și înnoirea hainelor. 

Pentru români pregătirile pentru Paște încep cu o curățenie desăvârșită a casei și împodobirea 

acesteia de sărbătoare. Casa trebuie să arate perfect pentru primirea musafirilor în zilele de sărbătoare. 

 

Ținute noi de Paște 

Un alt obicei spune că de Paște este bine să te îmbraci cu haine noi, deoarece acestea sunt simbolul 

purificării și reînnoiri naturii primavara. 

Aceste tradiții datează încă din creștinismul timpuriu când, în timpul slujbei de Paște, tinerii care 

urmau să fie botezași erau îmbrăcați în haine albe, în timp ce persoanele deja botezate purtau haine noi 

pentru a arăta că împărtășesc noua viață a lui Iisus Hristos. 

Tradiții în noaptea de Înviere și prima zi de Paște 

În noaptea de Înviere credincioșii merg la biserică pentru a lua lumină, simbolul Învierii lui Iisus 

Hristos. Când preotul rostește „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi răspund: „Adevărat a înviat!”, ca 

recunoaştere a tainei Învierii. 

Învierea este mărturia puterii imense a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul şi are toată 

puterea asupra lui, având și puterea de a învia din morţi. Învierea lui Iisus este o mărturie şi o dovadă 

pentru învierea credinciosilor. Iisus transcende moartea şi promite că urmaşii Lui vor face acelaşi lucru. 

Învierea este o victorie triumfătoare şi glorioasă pentru fiecare credincios. 

Preparate tradiționale de Paște 

Mielul nu lipsește de pe mesele de Paște ale românilor, fiind simbolul Mântuitorului care s-a 

sacrificat pentru omenire. Un alt simbol important al mesei de Paște este pasca, un desert din aluat de 

cozonac cu umplutură de brânză, absolut delicios. 
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Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apă dintr-o cană, în care ai pus un ou roşu, unul alb, un 

bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate. 

La masa de Paște se spune că trebuie să mănânci mai întâi un ou rosu, dupa ce ai ciocnit cu cei 

dragi, pentru a fi impreuna si in viața de apoi. Apoi trebuie să consumi pește pentru a fi sprinten si carne 

de pasăre pentru a fi ușor ca aceasta. 

Legenda iepurașului de Paște care aduce cadouri 

De Paște cei mici, dar și cei mari îl așteaptă pe iepurașul care le aduce cadouri. Legenda acestui 

personaj îndrăgit în întreaga lume provine din tradițiile păgâne, unde este o emblemă a fertilității, un 

simbol care amintește de primăvară și de trezirea la viață a naturii.. De creștini, iepurașul este asociat cu 

aparițiile lui Iisus după Înviere. Indiferent de natura sa păgână sau creştină, Iepurele de Paşte este asociat 

mai ales de către copii cu Sărbătoarea Paştelui pentru că le aduce cadouri. 

Indiferent de credința, mituri sau realitate, profita de Sărbătorile Pascale pentru a fi alături de cei 

dragi, bucură-te de masa de sărbătoare în familie si nu uita ca Pastele este în primul rând o sărbătoare a 

iubirii lui Dumnezeu care și-a jertfit propriul Fiu pentru mântuirea omenirii. 
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Tradiții și obiceiuri de Paște 

                  Prof. de sprijin/itinerant Diaconu Stela, Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Găești 

             Paştele este considerată cea mai importantă sărbătoare religioasă. Potrivit Scripturii Creștine, la 3 

zile după ce a murit crucificat, Iisus a înviat. Creştinii sărbătoresc Învierea Domnului în ziua de Paşti sau 

Duminica Paştelui. Săptămâna dinaintea Paştelui se numeşte Săptămâna Mare. Învierea Domnului sau 

Sărbătoarea de Paște este una dintre cele mai mari sărbători religioase ale anului care constituie fundația 

de bază a credinței și a Bisericii creștine. Fără Învierea lui Isus,  creștinismul nu s-ar fi răspândit și nu ar 

fi fost crezut, iar Biserica nu s-ar fi format, lumea rămânând păgână. La câteva zile după intrarea triumfală 

în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat, chinuit și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. 

După trei zile, duminica dimineața, El a Înviat pentru mântuirea neamului omenesc. 

            Elemente cum ar fi sosirea iepuraşului de Paşti sau căutarea ouălor colorate sunt obiceiuri asociate 

acestei sărbători şi sunt sărbătorite chiar şi de oamenii necreștini. 

            Tradițiile pascale încep cu sfințirea ramurilor de salcie în Duminica Floriilor. Ramurile de salcie 

din aceasă zi, întruchipeaza simbolul renașterii anuale a vegetației, un substitut fitomorf al zeiței Flora, 

dar și ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea sa în Ierusalim. 

După ce sunt sfințite de către preot, ramurile se păstreaza peste an, fiind folosite la tămăduirea diferitelor 

boli.  

            În Joia Mare încep să răsune bătăile de toacă, care anticipează slujba de Denie (a celor 12 

Evanghelii). Se spune că, prin aceste bătăi de toacă, se purifică spațiul și se îndepărtează spriritele rele.Se 

aprind focurile sacre ale Învierii, care ard în cimitire pe toată perioada sărbătorilor. Joia Neagră sau Joia 

Patimilor este o zi cu o semnificație deosebită în calendarul creștin, care marchează începutul supliciului 

Mântuitorului. Credința populară vede focul purificator ca pe un ritual ce semnifică strânsa legătura între 

miracolul renașterii naturii și moartea, respectiv Învierea lui Iisus. O întâlnire a celor două lumi, în jurul 

focurilor aprinse special pentru sufletele strămoșilor care vin să se încălzească, să se odihnească, să 

mănânce colaci din aluat de grâu și să primească apa care li se dăruiește. Exista și credinta că, prin acest 

ritual, oamenii pot sprijini evoluția soarelui. 

              Încondeiatul ouălelor este o frumoasă și străveche îndeletnicire pe care o duc și azi mai departe 

numeroși români. În tradiția populară românească se crede că ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri 

miraculoase: ele vindecă boli și protejează animalele din gospodărie.  

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga lume 

primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. De asemenea, Sărbătoarea 

Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă deoparte grijile și problemele de zi 

cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. Cele mai multe tradiții și obiceiuri ale 

zilei de Paște se referă în principal la cinstirea cum se cuvine a acestei sărbători, la bunul mers al vieții și 

al treburilor, la sănătatea familiei și la sporul casei. 

               În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii familiei să se 

îmbrace în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre aceștia trebuie să 

aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele ouă roșii în timp 

https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
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ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a Înviat”. Se mai 

spune, de asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste toată familia pentru a fi împreună 

întotdeauna. Acest ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în atâtea bucăți câți membri are 

familia.  

                Un alt obicei al zilei de Paște, care se respectă cu precădere la sate, este acela de a pune brazde 

de iarbă verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fiecare membru al familiei trebuie să 

calce pe iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios și proaspăt ca verdeața ierbii. 

                În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până la 

răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel de boli, 

răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, sănătoși și harnici. 

În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-un vas cu apă 

în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva bănuți de argint. 

Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste an și să aibe bani de 

ajuns.  

                De asemenea în anumite regiuni ale țării se respect și tradiția conform căreia prima persoană 

care îți calcă pragul în ziua de Paște să fie un bărbat. În felul acesta vei avea spor și belșug în toate cele. 

Superstițiile zilei de Paște sunt pe cât de multe, pe atât de diverse și de surprinzătoare. Acestea se referă 

în principal la vreme, sănătate, noroc, spor și belșug. Se spune despre vremea din ziua de Paște că dacă va 

ploua, atunci până la Rusalii va fi tot ploios, iar de va bate grindina în ziua de Paște, atunci anul va fi 

mănos. Dacă vrei să-ți afli norocul păstrează oul fiert, sfințit în ziua de Paște, până la Paștele următor. 

Atunci sparge-l: de va fi gol, n-ai noroc, de va fi plin, ești cu mare noroc. În ceea ce privește somnul, se 

spune că cine doarme în ziua de Paște va fi tot anul somnoros.  Din vremuri de demult se mai crede că 

cine se naște în ziua de Paște va fi un om norocos pentru tot restul vieții. 

                 Acestea sunt câteva din tradițiile și obiceiurile păstrate cu sfințenie de poporul nostru creștin-

ortodox. 
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TRADIȚII  ȘI OBICEIURI  PASCALE 

 

                                                                           PROF. ÎNV. PREŞC. VREJEA FLORINA MĂDĂLINA 

                                               GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT„PARADISUL COPIILOR” 

 

 În ţara noastră sunt multe tradiţii și obiceiuri de Paște, multe dintre ele sunt moștenire de la 

strămoșii noștri și transmise din generatie în generatie.Paștele este cea mai veche și importantă sărbatoare 

creștină. Ea are loc întotdeauna în anotimpul primăvara, când și natura renaște. 

 Paștele reprezintă sărbătoarea Invierii lui Iisus Hristos.Este o sărbătoare mult așteptată de toţi 

creștinii, dar mai ales de către copii.Săptămâna premergătoare Paștelui se numește “Săptamâna Patimilor”, 

iar săptămâna de dupa Paști se numește “Săptămâna luminată”, deoarece Iisus  a luminat lumea dupa 

înviere. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbatorii e marcat o dată cu postul de șapte săptamâni.Postul 

reprezintă apropierea de Dumnezeu, dorinţa de a fi mai buni, mai toleranţi, de a ne ajuta aproapele. 

 În Săptămana Mare, credincioșii se ocupă de curăţenie în case, în gospodării și în fiecare după-

amiază merg la slujbele numitedenii. 

 Joia Mare, este cea mai importantă zi dinaintea Paștelui.Specific deniei de joi seara este citirea 

celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus.Joia Mare este cunoscută sub denumirea de joia 

morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii și prin oferirea 

vinului ce simbolizează sângele ucenicilor sai. 

 Vinerea Paștelui este cunoscută ca Vinerea Patimilor.Este ziua de doliu a creștinătăţii, întrucât 

atunci a fost răstignit Mântuitorul. 

 Sâmbăta seara, toţi membrii familei merg la slujbăși iau Lumina Sfântă, care îi apără de rele. 

 Odată cu înnoirea naturii este obiceiul ca oamenii să-și înnoiascăși îmbrăcămintea. 

Simbolurile Paștelui sunt ouăle, mielul și pasca.Se vopsesc ouăîn diferite culori.Roșul 

simbolizează sângele, verdele învierea naturii, galbenul soarele și albastrul cerul și apa.Ouăle se ciocnesc 

de Paște și oamenii spun: “Hristos a înviat!” și “Adevărat a înviat!”.Oamenii uită de supărări, sunt mai 

buni, mai generoși  și  mai prietenoși.  

Salutul “Hristos  a înviat!” se adresează timp de patruzeci de zile până la sărbătoarea Înălţării 

Domnului la cer, când se încheie praznicul Învierii Domnului. 
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În lumea tradiţional românească, oamenii se pregătesc cu mult sârg atât din punct de vedere 

spiritual (prin post), cât și din punct de vedere lumesc. 

Sunt multe obiceiuri și tradiţii de Paște în România.Ele diferăîn funcţie de zonă. În preajma 

sărbătorilor, în unele zone sunt multe festivaluri la care se promovează obiceiuri și tradiţii de Paște din 

România.Aici, tinerii sunt încurajati săîmbrace portul naţional și să participe la concursuri de încondeiat 

ouă. 

Indiferent din ce zona a tării facem parte, important este să transmitem copiilor noștri obiceiurile 

și tradiţiile stravechi legate de anumite sărbători pentru ca aceștia să cunoascăși să asimileze trăsături 

caracteristice poporului român: bucuria de a munci, întelepciunea, isteţimea, cinstea, demnitatea, 

modestia, simţul umorului, spiritul întrajutorarii, al solidarităţii. 

Promovarea unui sistem de valori dezirabil la elevii noștri este unul dintre obiectivele ce 

orienteazăîntreaga activitate didacticășcolară, extrașcolarăși extracurriculară. 
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Paștele - tradiție și bucurie 

             Prof. Stancu Simona Andreea 

Grădinița cu P.P. ”Paradisul Copiilor”, Craiova 

  

Una dintre cele mai importante sărbători anuale este Paștele, simbolul sacrificiului creștin, al iubirii 

divine, al miracolului Învierii și al luminii sfinte. Importanța acestei sărbători este conferită atât de 

semnificația spirituală, cât și de numărul impresionant de obiceiuri și tradiții în care se îmbină simboluri, 

elemente ale naturii și superstiții. 

Noi, în calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de 

vizită cu care să batem la porțile cunoașterii li cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 

lume. 

Grădinița alături de  familie, biserică, poliție își pot pune o amprentă profundă pe construirea 

viitoarei personalități a copilului. Din acest motiv grădinița, familia și comunitatea locală trebuie să fie 

parteneri reali în educația copiilor. Aria de influență pe care le exercită  comunitatea, prin instituțiile 

enumerate mai sus vin să completeze aria activităților desfășurate în grădiniță.  

Activitățile educative cu conținut religios fac parte din domeniul experiențial Om și Societate. În 

completarea lor se pot însă, desfășura activități cu conținut religios și în cadrul unor proiecte de parteneriat 

educațional, realizate cu biserica. 

Parteneriatul  educațional „ Micul creștin” derulat în colaborare cu  Biserica ”Adormirea Maicii 

Domnului”, sat Nisipuri, Județul Dolj, și familie, are ca scop educarea copiilor în spiritul valorilor moral- 

religioase, îmbunătățirea comunicării, a încrederii, a solidarității și a toleranței reciproce. Influența religiei 

asupra copilului și a omului este benefică, îi face mai buni, mai toleranți, mai apropiați și  mai dornici de 

a-i ajuta pe alții mai nevoiași.Cunoașterea simbolurilor religioase și a personajelor biblice sunt obiective 

ale educației religioase ce pot fi atinse în cadrul parteneriatului cu biserica.  

Marile evenimente ale creștinilor – Nașterea și Învierea Domnului Iisus Hristos, constituie prilejuri 

bune pentru a trezi în inimile copiilor dorința de a le sărbătorii cum se cuvine. Învierea Domnului este cea 

mai important sărbătoare în calendarul creştin. În această duminică sărbătorim Înviererea lui Iisus 

Hristos, fiul lui Dumnezeu, după ce a fost răstignit în Vinerea Mare. În România avem numeroase tradiţii 

şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie, legate de Sărbătoarea Învierii. Prin aceste tradiţii, 
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unele dintre cele mai frumoase din lume, Sărbătoarea Învierii este prilej de reunire a familiei înjurul mesei 

cu preparate tradiţionale, este motiv de bucurie şi de optimism. 

Poate cel mai cunoscut obicei, vopsirea ouălelor de Paşte are legătură cu scena în care Iisus a fost 

răstignit pe cruce în Vinerea Mare.  În tradiţia popularăouăleroşiisuntpurtătoare de noroc. Este un prilej 

de bucurie și pentru copiii care participă alături de familie la acest moment. Tradițional, ouăle sunt roșii 

însă ele pot fi pictate în mult mai multe culori și cu desene sau imprimeuri. Un mod particular de realizare 

a ouălor este așezarea de fire de iarbă pe ouăle spălate, învelirea lor în tifon și fierberea în frunze de ceapă, 

turmeric, sfeclă sau varză roșie, care le va da culoarea maro-roșu, glaben și albastru. Copiii adoră să 

strângă tot felul de frunze de prin grădină și să pregătească modelul care va fi imprimat pe ou.  În dimineaţa 

zilei de Paşte , copiii și adulții se spălă pe faţă cu apă dintr-un vas în care sunt puse ouă roşii şi monede 

de argint. 

Un simbol al sărbătorii îl reprezintă pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este 

dusăspre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul  bucatelor preparate pentru sărbătoare. A 

douazidimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau SfintelePaşti. 

Un alt simbol al sărbătoriiesteacelacăînnoaptea de Înviere, credincioşii, cu mic cu mare, obişnuiesc 

să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte ÎnviereaDomnului. Oamenii duc acasă de la biserică 

„lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de părinte în Altar și o păstrează, aprinzându-o peste 

an, în cazul unor mari necazuri. Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină 

nouă, care ar simboliza purificarea. 

De asemenea, masa de Paşte este concepută în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură 

sau drob – simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea și constituie un 

moment de reîntâlnire a membrilor familiei largite. Masa de Paşte trebuie să se începă cu consumul unui 

ou, existând credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul. Ouăle roşii se ciocnesc la masa de Paşte 

alături de binecunoscuta replica "Hristos a Înviat! - Adevărat a înviat!".   Căutarea oușoarelor lăsate de 

iepurașul de Paște sau,,vânătoarea de ouă” este de departe un obicei preferat de copii, ouăle fierte fiind 

înlocuite cu ouăle de ciocolată.  

Paștele este una dintre cele mai îndrăgite sărbatori creștine, iar tradițiile și obiceiurile ajută la 

întregirea familiei.Învierea Domnului aduce trezirea naturii la viață, înnoirea sufletelor. Iar cadourile de 

iepuraș sunt doar un bonus, bine primit deopotrivă și de cei mici și de cei mari. 
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Învierea Domnului – O Sărbătoare a Luminii! 

Pap Camelia, profesor, Liceul Tehnologic Horea Marghita, județul Bihor 

 

 Învierea Domnului sau Sărbătoarea Paștilor este cea mai veche sărbătoare a Creștinătății, este ziua 

când răul și viclenia au fost lăsate deoparte, adevărul și bucuria și-au făcut loc, iar omenirea a primit 

speranța mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Paștele Creștin este 

o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine, a comuniunii, a sufletului. 

 Sfintele Paști sunt o sărbătoare care nu se sfârșește niciodată, pentru că în fiecare duminică se 

repetă sărbătorirea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, astfel că la fiecare Sfântă Liturghie este și 

o sărbătorire de Paști. 

Învierea Domnului nu este doar o simplă readucere a unui mort la viață, aici este vorba de o altfel de 

moarte, una pentru păcatele lumii. Învierea Domnului ne dăruiește pe de o parte, o victorie asupra 

păcatului, iar pe de altă parte o biruință asupra morții însăși. Învierea Domnului este o călătorie în lumina 

lăuntrică a sufletelor noastre, este piatra de temelie a unei noi concepții despre lume și viață, este un fapt 

istoric, real și irevocabil că Iisus a înviat și este în Ceruri de-a dreapta Tatălui. 

 Învierea Domnului ne-a adus cinci daruri de mare preț: iertarea păcatelor, bucuria, netemerea, 

pacea și binecuvântarea, despre care vom vorbi în ceea ce urmează. 

 Cel mai de preț dar pe care ni-l oferă Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este iertarea 

păcatelor, iar Sfântul Evanghelist Ioan ne istorisește că în cea dintâi zi a Învierii Sale, Domnul Iisus Hristos 

le-a zis ucenicilor săi:,,Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor 

fi ținute”(Ioan 20, 22-23). Iertarea este un act de iubire, dacă iertăm pe cineva, începem să-l iubim. Când 

îl iert pe celălalt, când sunt iertat, înaintăm spre înviere.   

 Bucuria, este un alt dar oferit nouă de către Mantuitorul Iisus Hristos imediat după înviere Domnul 

rostind ,,Bucurati-vă”! (Matei, 28, 9), un îndemn la bucurie și un salut, în același timp. Bucuria Învierii 

este realitatea cea mai profundă și atotcuprinzătoare, ce se revarsă peste toți și peste toate. Bucuria aceasta 

nu este numai una a îngerilor ci și a oamenilor, este bucuria întregii făpturi, a cosmosului întreg. Să primim 

bucuria Învierii înseamnă că moartea a fost biruită, păcatul a fost nimicit, puterea răului a fost învinsă, iar 

iadul a fost zdrobit. Bucuria Învierii este un dar ceresc, este o lumină în suflet, este o putere care te face 

să depășești durerile, încercările, dușmăniile și răutățile.  

 ,,Nu vă temeți! Bucurati-vă și vă temeți!” Le-a zis Domnul Hristos femeilor mironisițe care se 

întorceau de la mormântul gol, cuvinte din care înțelegem că Iisus Hristos vrea ca noi să ne bucurăm și că 
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din acel mormânt dătător de viață, izvorăsc bucuria, curajul și netemerea. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a 

Mântuitorului Iisus Hristos, prin credința noastră, ajungem să ne bucurăm, să ne liniștim, ajungem la 

netemere.  

 ,,Pace Vouă!” sunt cuvintele cu care Mântuitorul nostru, după Învierea Sa, i-a salutat pe ucenici, 

iar aceste cuvinte poartă cu ele semnificațiile unui sentiment copleșitor izvorât din simțirea prezenței lui 

Hristos înlăuntrul omului, care dezleagă înţelesurile ascunse ale sensului existenţei noastre şi aşază pe om 

în relaţie filială, reintegratoare, cu Părintele său. Este o pace care urmăreşte mai mult decât înţelegerea 

amiabilă dintre persoane, este semnul văzut al prezenţei lui Dumnezeu în omul neliniştit care se află într-

o continuă căutare a sursei tainice a existenţei sale.  Este pacea pe care o aduce Hristos, prin care se 

risipeşte orice întuneric şi întristare, orice teamă şi nesiguranţă, orice angoasă izvorâtă din meditaţia la 

perenitatea morţii. Hristos S-a întors din moarte şi a aşezat la temelia credinţei noastre adevărul că viaţa 

continuă în veşnicie, iar moartea nu este decât o trecere spre împreuna petrecere cu Dumnezeu.   

 Binecuvântarea, cel de-al cincilea dar al Invierii Domnului, este un lucru mare, ne arată 

întotdeauna bunăvoință, lărgime de suflet. Dar, pentru a primi binecuvântarea trebuie să ducem o viață pe 

care Domnul Hristos să o poată binecuvânta, o viață asemănătoare cu a Maicii Domnului, cu a 

ucenicilor.  E foarte încurajator să știm că Domnul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la cer binecuvantând 

lumea. Și binecuvântarea aceasta este de fapt temelia tuturor binecuvântărilor pe care le dă Biserica 

Ortodoxă la sfintele slujbe, pe care de fapt Hristos le dă în Biserica noastră prin mijlocire preotească.   

 Redescoperirean și retrăirea de către fiecare generație de oameni a acestei mari Sărbători a Învierii 

Domnului explică durata creștinătății de-a lungul timpului și care va dura până la sfârșitul veacurilor. 
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PAȘTELE,  

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII, A MIRACOLULUI, A LUMINII ȘI IUBIRII DIVINE 

 

 

Prof. BUMBARU MIHAELA MARILENA 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“ Craiova 

 

 

Moto: „După aceea, Mi-am luat rămas bun de la ei, 

explicându-le că de atunci înainte nu Mă mai vor vedea în trup, 

dar că vor rămâne totuși, clipă de clipă, în legătură cu Mine în spirit.” 

 Marea Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber 

 

Paștele este cea mai importantă sărbătoare anuală creștină. Ea comemorează evenimentul 

fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea 

Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștelui marchează începutul anului ecleziastic. Această sărbătoare 

durează trei zile și începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din anul 325, în duminica de după 

prima Lună plină după echinocțiul de primăvară. Farmecul deosebit al Sărbătorii Paștelui este dat atât de 

semnificația spirituală („...învierea Mea va fi totodată o înviere pentru toți cei care Mă urmează.” – Marea 

Evanghelie a lui Ioan de Jakob Lorber), cât și de tradiții (oul pictat, masa cu mâncăruri tradiționale, slujba 

de sâmbătă seara cu primirea luminii). Paștele este un moment de pace sufletească, de interiorizare, de 

împăcare, de bucurie. 

Miracolul luminii divine 

Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul la gură și uimind totuși 

de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de Înviere a 

Paștelui ortodox. Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a umplut 

mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături de noi. Acest 

foc imaterial de culoare albăstruie și care poate fi atins fără să ardă este așteptat cu toate luminile stinse. 

El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt aprinzând candela așezată special acolo. 

Apoi Patriarhul ortodox aprinde cele două mănunchiuri de câte 33 de lumânări pe care le are pregătite și 

începe să împartă Lumina Sfântă miilor de pelerini care așteaptă plini de emoție. Focul cel viu însă 

acționează și de unul singur, strălucind ca un fulger și aprinzând din zbor candelele de la intrarea în 

biserică, precum și lumânările unora dintre pelerini. Acest eveniment se petrece în fiecare an în fața a mii 

de martori vizuali. Nu poate fi negat de nimeni. De aceea efectul său este foarte puternic, contribuind la 

întărirea credinței în Dumnezeu. 

Săptămâna Mare 

Ultima săptămână a Postului Paștelui, numită și Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, este o 

perioadă importantă de interiorizare și comemorare. Acum se rememorează Patimile lui Iisus, chinurile 

prin care a trecut, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul Golgota, moartea 

și Învierea Sa. Săptămâna începe cu Duminica Floriilor, ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și 
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se încheie cu Duminica Paștelui, ziua Învierii Sale. Ziua de miercuri este ziua în care Iuda l-a trădat, iar 

cea de vineri ziua în care a fost răstignit. De aceea aceste două zile au devenit zile de post de-a lungul 

întregului an. Joia este ziua spălării picioarelor apostolilor de către Iisus, a Cinei de Taină, a rugăciunii 

din grădina Ghetsimani și a arestării lui Iisus de către cei ce voiau să-l ucidă.  

Sărbătoarea bucuriei 

Învierea lui Iisus Hristos simbolizează refacerea legăturii dintre ființa umană și Creatorul său. 

Celebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea aspirației către îndumnezeire, la transfigurarea vieții 

pământești într-o viață impregnată de prezența lui Dumnezeu. De aceea, Paștele este o sărbătoare a 

bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când l-au văzut pe Iisus înviat, iar salutul care se 

obișnuiește cu această ocazie este tot o expresie a acestei bucurii: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!”. 

Tradiții populare 

Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care își au originea 

în tradițiile străvechi (considerate azi de mulți a fi păgâne) și de credințe și superstiții legate de ciclul 

anotimpurilor și treburilor gospodărești. 

În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece 

pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în această zi, 

numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în această zi, 

anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt obicei spune că cel 

care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul boteza în apele Iordanului, 

va fi sănătos pe tot parcursul anului. 

În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în 

noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea Domnului, 

pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre cele care au fost 

duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul de 40 de zile și 

clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei botezătoare la 

biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă „nouă” va avea noroc 

toată viața. 

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 

sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu această apă 

va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată. 

În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din lumina 

adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei vieții 

asupra morții, a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să păstreze restul de 

lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă. O credință răspândită este 

aceea că, timp de o săptămână, începând cu noaptea Învierii, porțile raiului rămân deschise. Astfel, 

sufletele celor decedați în timpul Săptămânii Luminate ajung cu siguranță în rai. Ouăle roșii simbolizează 

mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea atunci când se sparg ouăle prin 

ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!” Aceste formule se pot folosi ca 

formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea Domnului. Există credința că cei care ciocnesc 

ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă. Culoarea roșie a ouălor simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone 
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se obișnuiește să se picteze ouăle. În funcție de zona în care se fac ele se numesc ouă încondeiate, 

închistrate, muncite, picate (cu ceară) etc.  

Ouăle simbolizează și reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite primăvara, ca 

simbol al renașterii, încă din era pre-creștină. În Egiptul antic, oul era simbolul legământului vieții și 

reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiția populară românească, ouăle de Paști sunt 

purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacități protectoare. 

Pasca este o prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat împletit pe margini, 

umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la țară fac semnul crucii cu 

lopata pe pereții cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în timp ce predica împreună 

cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus în traistă la plecare, fără știrea 

lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paștele, iar el le-a răspuns că atunci când 

vor găsi pâine în traistă. Au căutat și au găsit pâinea. De atunci e obiceiul să se coacă pască de Paști. 

Alte obiceiuri: 

* Primii creștini numeau prima săptămâna după Paști, „Săptămâna Albă”, deoarece cei care se botezau 

atunci purtau veșminte albe, simbol al reînnoirii. 

* Austriecii împodobesc ouăle cu frunze sau flori, apoi le introduc în vopsea legate într-un ciorap, modelul 

păstrându-se alb. Românii folosesc și ei frunze de pătrunjel sau leuștean pentru decorarea ouălor. 

* În a doua zi de Paști, fetele din Ardeal sunt stropite cu parfum. 

* Polonezii încondeiază și ei asemenea românilor ouăle, obiceiul fiind denumit „pisanski” (de la verbul 

pisac, a scrie). 

* Bulgarii ciocnesc, în noaptea de Înviere, un ou de zidul bisericii. 

* În Italia preotul binecuvântează toate ouăle de Paști așezate la loc de cinste în mijlocul mesei de 

duminică. 

* Germanii adună toți pomii de Crăciun pe care îi aprind apoi în „Focul de Paști”, simbol al trecerii iernii 

și venirii primăverii. 

* În Spania, „Semana Santa” (Săptămâna Mare) este sărbătorita prin procesiuni de care alegorice, care 

amintesc de festivalurile de dinainte de creștinism. 

* A doua zi de Paști galezii urcă pe munte pentru a întâmpina primele raze ale Soarelui care vestesc 

Învierea. 

* În Mexic, în „Semana Santa” (Săptămâna Mare) sunt organizate spectacole având ca subiect patimile 

lui Iisus Hristos, actorii purtând veșminte ca acum 2000 de ani. 
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PAȘTELE -  ÎNVIEREA LUI IISUS 

Prof. Mărgărit Corina Emanuela 

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Băicoi-Prahova 

Structura: Școala Gimnazială „Dumitru Ghenoiu” Băicoi-Prahova 

         Din perspectivă teologică, această sărbătoare este cea mai importantă pentru creștinii din lumea 

întreagă, deoarece Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele oamenilor, să fie străpuns cu 

piroane, să fie scuipat, batjocorit, târât, iar noi să fim săpați în palmele Sale pentru eternitate. Prin Învierea 

Lui și omul a înviat din moarte la viață, din întuneric la lumină. (”Disprețuit și părăsit de oameni, om al 

durerii și obicinuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat 

în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am 

crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. 

Pedeapsa, care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți”(Biblia sau Sfanta 

Scriptură, Isaia, capitolul 53, vs. 3-5) 

          Învierea a adus omului reînnoirea relației dintre El și Dumnezeu pentru că omul prin natura sa 

păcătoasă se îndepărtase de dragostea divină, dar Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de om prin Fiul Său 

Iisus Hristos. „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi păcătoși, 

Hristos a murit pentru mine.” ( Biblia sau Sfânta Scriptură, Romani capitolul 5, vs 8) 

            Omul se îndepărtase atât de mult de Dumnezeu, încât a fost nevoie de un act măreț și divin pentru 

ca să existe trecere și iertare, deoarece prăpastia pe care omul o făcuse între el și Dumnezeu se adâncise 

tot mai mult. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, luând chip de om prin nașterea din Fecioară pe care 

l-a zămislit prin puterea Duhului Sfânt pentru ca omul să fie iertat de fărădelegile lui:    ”Binecuvântat fie 

Dumnezeu și Tatăl Domnului Nostru Iisus Hristos, Care, după mila Sa, prin învierea Lui Iisus Hristos din 

morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, 

păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu, prin credință, spre mântuire, 

gata să dea pe față în vremea de apoi.” ( Biblia sau Sfânta Scriptură, 1 Petru, capitolul 1, vs. 3-5). 

             Creștinii din toată lumea, ortodocși, catolici, protestanți, neoprotestanți, toți Îl recunosc pe Iisus 

Hristos ca Domn și Mântuitor, iar Învierea Lui reprezintă temelia pe care s-a întemeiat biserica. Paștele a 

fost sărbătorit înainte de nașterea Mântuitorului, evreii sărbătoreau Paștele în fiecare an pentru apropierea 

de Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor, aducând o „jertfă de bun miros”. Această sărbătoare a avut o 

semnificație deosebită pentru evrei pentru că a însemnat eliberarea de sub robia egipteană și se sărbătorește 

în prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Evreii au adus ca jertfă un miel fără cusur, iar pentru 

creștini Mielul de jertfă a fost Însuși Iisus Hristos: Când a fost asuprit și chinuit, El nu Și-s deschis gura. 

Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care tace înaintea celui care o tunde, tot așa nici El nu și-

a deschis gura.”  (Biblia sau Sfânta Scriptură, Isaia capitolul 53, vs. 7) 

             Iisus a venit în lume, a murit, dar a treia zi a înviat din morți dând speranță omului păcătos. Paștele 

sau Sărbătoarea Învierii Domnului este sărbătorită în lumea întreagă, fiecare popor având tradițiile 

specifice. Românii sărbătoresc Paștele primăvara, neavând o dată fixă, de obicei creștinii ortodocși 

sărbătoresc Paștele cu o săptămână înaintea creștinilor catolici. Românii au foarte multe tradiții și obiceiuri 

de Paște, fiecare zonă a țării având specificul ei.  
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             Vopsirea, încondeierea ouălor  există în toate părțile țării prin care oamenii își arată îmdemânarea 

și meșteșugul. Deși acest obicei nu apare scris în Biblie este specific sărbătorii Pascale, cu origini vechi. 

Tradiția spune că femeile vopsesc ouă roșii în Joia Mare pentru a fi ciocnite în noaptea Învierii, moment 

în care oamenii rostesc: Hristos a înviat! – Adevărat a înviat!, salut care se folosește până la Înălțarea 

Domnului. Există multe legende despre vopsitul ouălor, dar cea pe care creștinii o recunosc se referă la 

momentul în care Fecioara Maria a pus sub cruce un coș cu ouă, iar sângele curs din trupul Lui Iisus 

răstignit  le-a înroșit.  

             Paștele a fost sărbătorit și de Iisus împreună cu ucenicii Săi, la Cina cea de taină când Iisus a fos 

vândut de Iuda Iscarioteanul, dar astăzi creștinii sărbătoresc de Paște, Moartea și Învierea lui Iisus Hristos, 

sărbătoresc viața pentru că Iisus este dătătorul vieții: ”Isus a zis: Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în 

Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.”( Biblia 

sau Sfânta Scriptură, Ioan, capitolul 5, vs.25) 

              Paștele sau Sărbătoarea Învierii ne reamintește an de an despre dragostea infinită a Lui Dumnezeu 

față de om, de sacrificiul suprem pe care Iisus l-a facut prin jertfa de la Golgota: (Fiindcă atăt de mult a 

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viață veșnică.” (Biblia sau Sfânta Scriptură, Ioan, capitolul 3, vs. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bibliografie: 

 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE VAZUTE PRIN SUFLET DE COPIL 

                                                                                     Prof. înv. preșcolar Elena Ciobanu 

                                                                                     Grădinița Licurici, București, Sector 2 

 

              Tradiția se transmite de la o generație la alta sub forma unor experiențe de viață, a unor modele 

de trai dobândite, constituind piatra de temelie a oricărei civilizații sau culturi a unui popor. Poporul nostru 

poate fi mândru de originea, obiceiurile și datinile păstrate cu sfințenie și transmise din generație în 

generație. Românii au păstrat multe obiceiuri strămoșești din cele mai vechi timpuri, întâmpinând fiecare 

sărbătoare a anului cu datinile și tradițiile populare reprezentative pentru fiecare parte a țării. De aceea, 

nouă, cadrelor didactice, ne revine sarcina de a transmite celor mici creațiile noastre populare, o carte de 

vizită cu ajutorul căreia vom fi primiți și apreciați peste tot în lume. În cadrul îndelungatului și complexului 

proces de formare a personalității copilului, cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor populare are o 

importanță deosebită datorită sentimentelor pe care le imprimă copiilor. Grădinița este a doua casă a 

copilului, dar și terenul unde se desfășoară o educație timpurie, teren adaptat ritmului său de dezvoltare 

pentru că el se joacă învățând și învață jucându-se, satisfăcându-și nevoia de cunoaștere. Pentru a ști cine 

este, copilul trebuie să învețe cine a fost prin strămoșii săi, căpătând astfel sentimentul de apartenență la 

colectivitatea națională. Prin organizarea unor proiecte tematice, urmărim familiarizarea copiilor cu 

elementele de bază ale folclorului local, cunoașterea specificului local al unor ceremonii tradiționale, 

valorificarea tradițiilor populare și obiceiurile autentice, prin constituirea unui mini muzeu de obiecte de 

uz casnic, documente, organizarea de ateliere deschise, expoziții, serbări. Astfel, se pot organiza activități 

prin care urmărim sensibilizarea copiilor, activități care să le bucure privirea, să le dezvolte dragostea 

pentru arta populară și să stimuleze interesul și curiozitatea copilului pentru tradițiile și obiceiurile 

populare autentice. 

 Sărbătoarea luminii, a „Învierii Domnului” și a „Floriilor”  constituie pentru copii un alt prilej de a 

cunoaște valori de spiritualitate creștin-ortodoxă, care simbolizează biruința omenirii, triumful asupra 

suferinței și iertarea păcatelor. Copiii, în cadrul activităților de educație muzicală, au audiat și au învațat 

cântece specifice Sărbătorilor Pascale, în cadrul atelierelor deschise la centrul de Artă au pictat împreună 

cu părinții, au creat felicitări, au   încondeiat ouă, pe care le-au oferit apoi celor dragi. Încondeiatul ouălor 

este o adevărată operă de artă, deoarece această încondeiere nu este o simplă vopsire, ci se folosesc tehnici 

îmbinate cu ritualuri creștine. După organizarea unei vizite la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, copiii au 

învățat de la meșterii populari caracteristica generală a ouălor, stilul ornamental stilizat într-un geometrism 

specific întregii creații artistice populare din România. Copiii au învățat despre succesiunea ornamentelor 
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ce împodobesc oul încondeiat, despre frecvența și larga răspândire a unor motive (soarele, steaua, bradul, 

romburile, triunghiurile, liniile, punctele, zigzag-urile,etc.), care fac din oul încondeiat un adevărat 

spectacol de artă națională, identic cu cel de pe țesăturile și broderiile portului nostru popular. În cadrul 

acestui atelier interactiv, copiii au mânuit ,,chișița”, ajutați fiecare de meșterul popular care le-a condus 

mânuțele pentru a desena cu ceară suprafața ouălor. În tot acest timp li s-a vorbit despre tradiții, despre 

ouăle roșii, cum și când se vopsesc și cum se obțin culorile, despre semnificația simbolică din spatele 

culorilor și figurilor geometrice: roșu - simbolizează sângele mântuitorului; galben - fericire, rod, viață, 

lumină; oranj – putere; violet - măreție; albastru - infinitul, depărtarea, dorul, credința; verde - speranță, 

liniște, bogăție; albul - nevinovăție, puritate; negru - tristețe, sobrietate; rombul – fertilitate; pătratul - 

puterea divină; hașurarea – apă; coloana – însemnătate; cercul – soarele; spirala - calea spre infinit. Diferite 

părți ale oului au fost interpretate din punct de vedere creștin și teologic: coaja este corpul reînviat al lui 

Hristos, albușul este sufletul, iar gălbenușul este divinitatea. 

 În cadrul acestei activități am reușit să le facem cunoscute copiilor încă de la grădiniță tradițiile 

populare românești, incluzându-le într-un adevărat act cultural și educativ. Dacă educatorii au asimilate 

valori morale, comportamentale, atunci și copiii trebuie să dobândească și să adere la codul moral al 

comportării în societate. Formarea acestor comportamente se realizează mai ușor prin intermediul 

creațiilor populare, care, datorită conținuturilor accesibile, sunt însușite cu ușurință de copii, ajungând să 

le îndrăgească și să le reproducă cu dăruire și emoție. 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

436 

 

Povestea iepurașului trist 

Prof.Lupșe Marina  

G.P.P.NR.53 Oradea 

 

A fost odată ca niciodată un iepuraș foarte jucăuș care toată ziua zburda pe câmpie,se juca cu prietenii 

lui de câte ori se întâlneau. 

Într-o zi,iepurașul a aflat de la prietenii lui că se apropie Paștele și că va gasi prin iarba ouă roșii,aduse 

de îngerii lui Iisus Hristos.Atunci iepurașul s-a pregătit cum a știut el mai bine și a confecționat  cel mai 

mare coș pe care îl putea face,l-a decorat și a așteptat cuminte să vină Paștele. 

În sfârșit ziua cea mare a venit și iepurașul nu mai putea de nerăbdare.A pornit degrabă să caute ouăle 

roșii prin iarbă și nu mare i-a fost mirarea când a umplut coșul cu ouă foarte repede. 

Se apropie,nu știu de unde un ogar bătrân și lihnit de foame și îi cere iepurașului câteva ouă,dar 

iepurașul nu vrea să îi dea niciun ou.Îi spune ogarului : 

Du-te și caută și tu prin iarbă că așa am căutat și eu! 

Ogarul supărat pleacă de la iepuraș.Iepurașul se uita după ogar cum mergea supărat și începe să îi pară 

rău.Atunci îi apare în cap ideea că a greșit și că el nu va mânca atâtea ouă. 

Ogarule!Ogarule...îmi pare rău.Am fost un iepure lacom.Vino te rog să mâncăm împreună! 

Și s-au pus amândoi să mănânce din ouăle iepurașului până au adormit de sătui ce erau.Și uite așa 

amândoi au rămas buni prieteni peste timp.Poate că sunt prieteni și azi! 
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      Paștele 

      Prof. înv. preșcolar Irinescu Nicoleta-Alexandra,  

      Grădinița cu Program Prelungit, Nr.7, Lugoj 

 

 

Ouă roșii am vopsit 

Iepurașul a sosit 

Jos în iarbă a așezat, 

Tot ce noi am așteptat, 

 

Paștele e sărbătoare, 

Bucurie și-mpăcare 

Ouă roșii noi ciocnim, 

Pe Hristos îl preamârim! 
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ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI 

Popovici Antonina 

Liceul Tehnologic Bâlteni – Școala Primară Nr. 2 Peșteana – Jiu, județul Gorj 

 

 

Alături de Sărbătoarea Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos, cunoscută de către toți creștinii sub 

denumirea de „Crăciun”, Sărbătoarea Sfintelor Paşti sau „Învierea Mântuitorului”, reprezintă cea mai 

însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an deoarece în această sfântă zi „Hristos 

A Înviat din morţi cu moartea spre moarte călcând şi celor din morminte viață dăruindu-le”, iar pe cei vii 

răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu. 

Însemnătatea acestei sărbători are la bază împlinirea tainelor care stau la temelia credinţei creştine: 

taina Suferinţei şi cea a Învierii. Sfintele Paști reprezintă cea mai mare sărbătoare a ortodoxiei, este 

adevărata lecție a iubirii creștine. 

Este cu adevărat o provocare să putem explica pe înțelesul celor mici semnificația biblică a acestei 

sărbători, mai cu seamă pentru că aceștia asociază Paștele cu venirea iepurașului încărcat de cadouri și 

ciocnirea de ouă roșii. 

Printre simbolurile sărbătorii pascale putem include „goana nebună” după cumpărături, cadouri 

pentru cei dragi, bine cunoscuta „curățenie de primăvară” și o varietate de rețete tradiționale de cozonaci, 

pască, drob de miel și multe alte bucate alese. 

Ultima săptămână din Postul Paştelui, numită şi Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este 

perioada prielnică pentru orice creştin de a reflecta asupra adevăratei semnificații a acestei sărbători, de a 

lua o scurtă pauză de la rutina zilnică pentru a medita asupra menirii sale în lume. Bazându-se pe 

cunoștințele transmise din generație în generație, pe informațiile acumulate în perioada școlii și pe ceea 

ce este scris în cărțile sfinte, fiecare creștin poate reface mental momentul crucificării Mântuitorului Iisus, 

urmat de Învierea Lui. 
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În această săptămână a Paștilor, în fiecare casă este mare zarvă, toate gospodinele încep din zori 

de zi să pregătească cele necesare prin bucătărie, copiii sunt și ei antrenați, de la mic la mare, în activitățile 

de vopsire a ouălor, un minunat prilej de a-și arăta fiecare talentul și măiestria. 

Pentru a intra în atmosfera sărbătorilor pascale, părinții și bunicii împreună cu cei mici respectă 

tradițiile din diferite zone ale țării, ajutând astfel ca spiritul Paștelui, al iubirii, renașterii și bunătății să 

pătrundă și în sufletul copiilor atât prin înțelegerea de către aceștia a însemnătății religioase a Învierii 

Domnului, a cinstirii și prăznuirii Lui, precum și dezvoltarea sentimentului de iubire și respect față de 

semenii noștri. 

Adulții au șansa să le ofere celor mici ocazia de a simţi sărbătoarea prin crearea unui cadru propice, 

prin implicarea lor în tot ceea ce înseamnă pregătirile dinaintea sărbătorii. Copiii au tendința să asocieze 

Învierea Domnului cu Nașterea Lui deoarece ei știu că în ambele situații primesc cadouri de la Moș 

Crăciun, respectiv Iepurașul de Paște dacă au fost cuminți și ascultători. 

La grădiniță sau la școală, toți copiii și elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice realizează diverse 

activități pe această temă. Ei pun în scenă o mică „piesă de teatru” care prezintă anumite momente 

prezentate în Biblie referitoare la Învierea Domnului, recită poezii, ascultă sau citesc povești pe această 

temă, desenează sau colorează fișe de lucru care conțin scene specifice tematicii, vopsesc ouă, cei cu talent 

mai iscusit încodeiază sau pictează diverse modele pe ouă. 

De asemenea, copiii creează diferite felicitări cu iepurașul de Paște, flori de primăvară, realizează 

colaje cu figurine, coșulețe cu ouă colorate, pictează icoane, în cadrul orelor de religie ei vor deprinde să-

și facă semnul Sfintei Cruci. 

Acasă, cu ajutorul părinților sau bunicilor, cei mici încep să-și decoreze camera de sărbătoare, 

confecţionează diferite decoruri tematice: tablouaşe cu scene biblice, pascale sau unele laice, cu iepuraşul 

care aduce cadouri pentru cei mici sau mielușelul care zburdă prin ogradă. 

După cum bine știm din bătrâni, există în această perioadă tradiția de a ne „înnoi” de Paști, adică 

fiecare, de la mic la mare, ne cumpărăm straie noi de sărbătoare, pe care le vom purta cu mult drag în ziua 

în care vom păși pragul bisericii pentru a sărbători cum se cuvine Învierea Mântuitorului. 
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Cei mici vor fi foarte încântați să ajute la pregătirea coșulețului în care vor fi puse ouăle vopsite, 

pe care, în prealabil, chiar ei le-au colorat în roșu, culoarea care semnifică sângele Domnului, jertfa adusă 

de Iisus Hristos pentru Mântuirea neamului creștinesc. 

Pentru a veni în ajutorul copiilor, părinții se pot folosi de diferite tutoriale disponibile pe internet 

sau de vizionarea unor desene animate care să sprijine adulții în explicarea cât mai simplu și pe înțelesul 

celor mici a tuturor evenimentelor care s-au petrecut în preajma Sărbătorilor Pascale. 

Este destul de dificil să-i explici unui copil de 3-7 anișori semnificația religioasă a acestui 

eveniment care are la bază teme atât de complexe precum Moartea (jertfirea Sa pentru păcatele oamenilor) 

urmată de Învierea Domnului. 

Pentru copii, orice sărbătoare este asociată cu voie bună, veselie, cadouri, de aceea, mulți părinți 

consideră că trebuie să amâne abordarea unui subiect precum „moartea” cât mai mult timp. Psihosociologii 

sunt însă de părere că cei mici au un sistem de gândire total diferit de cel al adulţilor, ei fiind capabili să 

înţeleagă natural şi fără înfiorare multe dintre fenomenele considerate sumbre de către cei mari. 

Pe lângă toate activitățile distractive care țin de această sărbătoare, este bine ca părinții, împreună 

cu dascălii să ofere copiilor și câteva explicații care țin de înțelegerea istoriei și provenienței acesteia. 

De pildă, cuvântul „Paşte” vine din limba ebraică și înseamnă trecere, trecere pe alături sau 

izbăvire de primejdie. Din Vechiul Testamentul aflăm că Moise, după porunca lui Dumnezeu, a îndreptat 

„zece pedepse” asupra Egiptului, ca să-l facă pe faraon să elibereze poporul evreu din robie. A zecea 

pedeapsă a fost cea mai cruntă. Paştele din Vechiul Testament a precedat Paştile nostru creştinesc, din 

Noul Testament. Precum atunci moartea a trecut pe alături de casele evreilor, iar ei au fost eliberaţi din 

robia egipteană şi au primit pământul făgăduit, la fel şi de Paştile creştinilor, Învierea Domnului Iisus, 

moartea veşnică a trecut pe lângă noi: Hristos Cel Înviat, eliberându-ne din robia diavolului, ne-a dat viaţă 

veşnică. 

Paștele a fost sărbătorit pentru prima dată în celebrul oraș Ierusalim. Aici s-a format prima 

comunitate creştină şi a început vestirea Învierii lui Iisus Hristos în toată lumea. În Vechiului Testament, 

evreii sărbătoreau Paştele în perioada 14-21 a lunii nisan (veche denumire pentru luna martie). Aşa se 

sărbătorea şi în timpul vieţii pământeşti a lui Iisus. 
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În Biserica Creştină Primară, Sfintele Paşti nu se sărbătorea peste tot în acelaşi timp. Astfel, mai 

toate bisericile – cea din Alexandria, din Antiohia, din Ierusalim, din Cezaria şi din Roma – sărbătoreau 

Învierea Domnului în prima duminică după Paştele evreiesc. Bisericile din Asia Mică, centrul cărora pe 

atunci era oraşul Efes, sărbătoreau Sfintele Paşti odată cu iudeii, pe data de 14 nisan. Neînţelegerile cu 

privire la sărbătorirea Sfintelor Paşti au încetat numai după hotărârea Primului Sinod Ecumenic (din anul 

325). 

Conform acestei hotărâri, Învierea se sărbătoreşte în prima zi de duminică după luna plină de 

primăvară, care poate cădea în aceeaşi zi cu echinocţiul de primavară sau imediat după el, dar nu mai 

devreme de echinocţiul de primavară (şi nu mai înainte de Paştele evreilor). 

Bucuria Învierii este atât de mare, încât oamenii se salută cu „Hristos A Înviat!” timp de 40 de zile, 

până la Înălțare. În calendar sunt 3 zile de Paște, iar săptămâna care urmează după duminica Paștelui se 

numește „Săptămâna Luminată”- singura săptămână din an cu statut de sărbătoare timp de 7 zile 

consecutive. Fiind sărbătoare nimeni nu muncește, este momentul în care familiile se adună laolaltă la 

masă, petrec clipe fericite, după o perioadă lungă și grea de postire, aceștia se bucură de gustul bucatelor 

alese pregătite în casă, specifice acestei sărbători. 

Adevăratul spirit al Paștelui este reprezentat de iubire, bunătate, credință și speranță! 
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Învierea Domnului în familie 

 

Prof. Ciotmonda Cecilia-Carmen 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul Veseliei”, Bistrița 

 

 

Paştele e sărbătoarea familiei lărgite. Copiii învaţă să respecte tradiţiile şi află că aparţin unui grup, 

unde fiecare îşi are locul său Majoritatea sărbătorilor – atât pentru noi, adulţii, dar mai ales pentru copiii 

noştri – constituie repere în timp care ne permit să ne aducem aminte, să ne reunim şi să ne cunoaştem 

mai bine. Ce iubesc copiii la această sărbătoare? Toate pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un 

timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei mici să fie în al nouălea cer. Iar motivele nu sunt puţine. Ei se 

bucură pentru că se înnoiesc din cap până în picioare, pentru că vor sta cu părinţii până târziu în biserică, 

pentru că imediat după Înviere vor ciocni ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi pască. Şi chiar dacă, 

de-a lungul anului, tinerii sunt mai puţin prezenţi la slujbele religioase, de sărbători şi, mai ales de Paşte, 

curtea bisericii devine neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu lumânările 

în mână, să ia lumină. Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a primi daruri 

şi de a ciocni ouă cu fraţii şi prietenii. Şi-apoi, Paştele înseamnă şi relaxare. Minivacanţele «de primăvară» 

înglobează, în general, zilele de Paşte. Peste tot, vitrinele magazinelor se ornează cu puişori, coşuleţe cu 

ouă, iepuraşi, ouă de zahăr şi ciocolată etc. Copiii simt o adevărată plăcere, înainte de Paşte, să vopsească 

şi să decoreze ouă cât mai frumos, să participe la pregătiri. 

 Pregătirile pentru Paşte oferă părinţilor ocazia de a face împreună cu copiii activităţi care să le permită să 

se pună în valoare în ochii tuturor. Implică-i, aşadar, şi pe cei mici. Solicită-le ajutorul la bucătărie, pentru 

mici treburi de rutină, consultă-i când alegi decoraţiunile pentru masă, scrieţi împreună felicitările şi 

alcătuiţi cu ei lista destinatarilor. Va fi mult mai distractiv să lucraţi împreună şi, pe lângă aceasta, vor 

căpăta sentimentul de satisfacţie după ce şi-au terminat treaba şi vor avea despre ce povesti prietenilor.  

Simbolurile pascale sunt extrem de puternice. Despre miel şi ouăle de Paşte există multe legende. Potrivit 

unei credinţe, acestea, aduse de femeile mironosiţe la Sfânta Cruce, au fost înroşite de sângele 

Mântuitorului. Se mai spune că, venind o femeie la mormântul lui Iisus, află că Acesta a înviat. Având 

femeia un coş cu ouă în mână, neîncrezătoare, spune: „Dacă Iisus a înviat cu adevărat, să se facă roşii 

toate aceste ouă!” Oaltă legendă spune că ouăle roşii se fac în amintirea unui alt eveniment: evreii au 

aruncat cu pietre în Mântuitor, dar acesta le-a transformat în ouă roşii, spre marea uimire a duşmanilor săi. 

Conform altei legende, evreii, aşezaţi la masă după înmormântarea lui Iisus, se veseleau. Unul dintre ei, 

amintindu-şi că Iisus a spus că va învia, a început să râdă, spunând: „Când va învia cocoşul din ciorbă şi 

ouăle astea se vor înroşi, atunci va învia şi Iisus”. Nici nu apucă să termine bine vorba că, spre marea 

spaimă a mesenilor, ouăle se înroşiră şi cocoşul zbură din ciorbă şi începu să cânte. Toate acestea hrănesc 

imaginaţia şi, mai mult, oferă satisfacţie papilelor gustative, făcând din copil eroul zilei.  
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C,S,E,I NR, 2 Comanesti 

Prof. Padurariu Andreea 

 
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEV 

 
Activitatea unui cadru didactic, ,,calităţile sale şi erorile pedagogice pe care le comite nu pot fi analizate 

şi apreciate decât ca elemente ale unui ansamblu în care intervin factori foarte diferiţi: clasa cu care lucrează, 

condiţiile sociale şi materiale şi, mai ales, interacţiunile psihosociale, cu colectivul clasei ori cu cel de părinţi, 

precum şi relaţiile cu colegii săi, cu direcţiunea şi administraţia’’ ( H. Halpert, ,,Padagogische Didaktik’’, Andreas 

Verlag, Munchen, 1993 ). 

  În sistemul social de educaţie şi învăţământ, învăţătorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să 

stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii. El nu educă numai la 

catedră sau în clasă, ci, prin fiecare contact cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de 

conducere şi direcţionare. Activitatea lui se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De 

aici derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi în ce priveşte comportamentele şi intervenţiile sale. Aceasta 

este deci perspectiva care îi conferă învăţătorului o poziţie oarecum specială, unică.  

            Învăţătorul îşi manifestă comportamentul pedagogic în atitudini complexe şi variate, în funcţie de acţiunea 

educativă în care este angajat. În procesul instructiv-educativ, învăţătorul constituie figura centrală pentru elevi, 

poziţia primordială în clasă dobândind-o acesta, chiar dacă pe măsura organizării activităţii şcolare elevii primesc 

noi statute. Influenţa educativă exercitată de cadrul didactic, stabilită în funcţie de normele pedagogice şi 

reglementările şcolare, implică un raport educator - clasă şi un tip specific de comportament al acestuia. Statutul 

învăţătorului de reprezentant al ştiinţei, de mediator în constituirea relaţiei elev - ştiinţă, de agent al acţiunilor 

educative cu caracter formativ şi informativ nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa acţiunilor pedagogice. 

Managementul şi controlul clasei vizează nu numai problemele minore care pot apărea într- o clasă, ci şi 

probleme serioase de comportament şi disciplină.  Pentru rezolvarea acestora un bun manager urmăreşte: 

intervenţia directă, admonestarea elevilor care creează probleme de disciplină şi  folosirea tehnicilor interviului. 

 Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa unor reguli. În acest sens, Kenneth 

Moore scria: ”Elevii au nevoie şi vor reguli. Ei vor să ştie ce se aşteaptă de la ei şi de ce. Profesorii care încearcă 

să evite fixarea unor reguli şi a unei structuri vor descoperi adesea că rezultatul este haosul, mai ales când se 

ocupă de copiii mici.”Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii; ele pot funcţiona în 

favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea, obligându-l să recurgă la acte care ţin de sfera puterii. 

Ansamblul regulilor dominante dintr- o clasă caracterizează, în acelaşi timp, ceea ce profesorul consideră ca fiind 

un comportament deziderabil, dar şi corelativul negativ al acestuia, comportamentul indezirabil.  

 

”Fiecare clasă trebuie să aibă reguli. Orice clasă are nevoie de câteva reguli, niciuna nu are nevoie de 

prea multe; prea multe reguli creează confuzii în rândul elevilor şi pot deveni imposibil de impus. Câteva reguli 

bine definite, care să convină atât elevilor cât şi profesorului, se vor dovedi ideale”( K.Moore) . Regulile care 

guvernează situaţia „normală” dintr- o sală de clasă trebuie să satisface următoarele criterii: relevanţa, proprietatea 

de a fi semnificative, pozitivitatea. Pentru a fi relevante, regulile trebuie să evite extremele: să nu fie nici atât de 

generale încât să nu se potrivească nici unei situaţii reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecţie nouă să 
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reclame alte reguli. Relevanţa presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezenţa unei compatibilităţi între acestea, 

precum şi o relativă flexibilitate în interiorul ierarhiei respective. 

Managementul clasei poate fi înţeles  ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei 

profesor- elev în condiţiile date. De asemenea, ar trebui amintit că această gestionare trebuie să posede întotdeauna 

valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în această zonă trebuie subordonat educativului. 

Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi 

instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe 

principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea 

încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în 

procesul didactic proiecte ale clasei. 

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei managementul  şcolii şi al clasei  au ca scop încurajarea 

controlului comportamental la elevi prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive.De aceea, 

rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi comportamentul elevilor şi al profesorilor interacţionează 

direct cu managementul clasei şi al şcolii. Managementul educaţional se caracterizează mai ales prin asigurarea 

cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare. 

Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă  la controlul profesorului asupra consecinţelor 

demersului didactic.Componentele unui plan de manager al problemelor disciplinare sunt: recompensarea 

comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi inadecvat, ignorarea, controlul 

consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în bănci etc. 

Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem social. Rolurile şi 

expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare.Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei 

instituţii educaţionale este unică.Cu toate acestea , ea este influenţată de cultura comunităţii în cadrul căreia 

funcţionează, ale cărei obiective educaţionale trebuie respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală 

şi comunitate, care să fie revizuită şi modificată constant în conformitate cu dinamica socială. 
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Învierea Domnului pe înțelesul copiilor 

                                                                             Prof. Silaghi Dana 

G.P.P. „Trenulețul Veseliei” Bistrița 

Învierea pe înțelesul copiilor este o provocare pentru fiecare cadru didactic, părinte. Reprezintă un 

subiect complex, delicat, iar explicațiile trebuie date în funcție de vârsta și puterea de înțelegere a celor 

mici. Paștele nu înseamnă numai iepurașul care aduce cadouri și ouăle roșii de pe masă, Paștele reprezintă 

cea mai mare sărbătoare, este adevărata lecție a iubirii creștine. În apropierea Paștelui toată lumea intră 

într-o alertă de neînchipuit, după cumpărături, după cadouri, curățenie și rețete de cozonaci. Să facem 

altfel de acum înainte, hai să învățăm alături de copiii noștri care este adevăratul spirit al acestei sărbători! 

Deschide fereastra și spune ce simți: e miros de tămâie, cozonac cald și drob de miel. Peste tot miroase a 

fericire, a dragoste, a noi începuturi! Hai să privim asta prin ochi de copil și să vedem cum îl ajutăm să 

înțeleagă simbolurile Învierii? Paştele reprezintă, precum bine se ştie, cea mai însemnată sărbătoare a 

creştinătăţii, deoarece în ea se împlinesc tainele care stau la temelia credinţei creştine: taina Suferinţei şi 

cea a Învierii. Dacă sărbătoarea Crăciunului îşi anunţă venirea încă de la începutul lunii decembrie, prin 

atmosfera feerică de veselie şi strălucire creată de oameni în aşteptarea sa, sărbătoarea Paştelui presupune 

mai degrabă o pregătire spirituală de asceză şi meditaţie. Ultima săptămână dinaintea Paştelui, numită şi 

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este şi timpul prielnic pentru orice creştin, mai mult sau mai 

puţin practicant, de a se opri din viteza cu care aleargă prin viaţă şi a medita asupra menirii sale în lume. 

Refacerea mentală a crucificării lui Isus şi apoi a Învierii are rostul de a ne reaminti lecţia iubirii creştine. 

Fără „recitirea” acestei lecţii cu greu vom putea intra în atmosfera Pascală, cu greu vom putea avea un 

Paşte fericit, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru noi,cadrele didactice, pentru părinți, misiunea este 

destul de dificilă. Trebuie să reuşim să îndeplinim atât sarcinile materiale şi spirituale legate de acest 

eveniment, cât şi pe cele educative. Fiindcă, nu-i aşa, dorim ca şi copiii noştri să crească în spiritul iubirii, 

al renaşterii şi al bunătăţii. 

Sfaturi pentru cei mari: 

• Oferă-i celui mic ocazia de a simţi sărbătoarea, să creezi cadrul, atmosfera necesare unui moment 

deosebit. 

• Ține cont de toate cele scrise înainte şi implică-l pe prichindel în tot ce înseamnă pregătiri pascale, atât 

cât e posibil pentru vârsta sa. 

• Îşi va strânge jucăriile şi îşi va pregăti camera de sărbătoare, îi poţi propune chiar să confecţioneze nişte 

decoruri (tablouaşe cu scene biblice, pascale sau unele laice, cu iepuraşul care aduce cadouri pentru cei 

mici). 
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• Cumpără-i o bluziţă sau orice alt obiect de îmbrăcăminte nou, special pentru ziua de Paşte (tradiţia spune 

că în ziua de Paşte trebuie să ne înfăţişăm în straie noi, accentuând prin asta ideea de Înviere). 

• Va fi fascinat să te ajute la pictat ouă, mai ales dacă vei face şi efortul de a încerca să le încondeiezi. 

• Dacă e prea mic pentru a picta el însuşi ouăle, atunci poţi să îi dai ca sarcină pregătirea coşuleţului în 

care vor fi puse ouăle vopsite. 

• Iar dacă îi vei da şi lui o bucăţică de cocă din cea pregătită pentru cozonaci, îţi va împleti cel mai valoros 

cozonăcel. Coace-i-l şi pe-al lui într-o crăticioară. Pentru el, va fi satisfacţia supremă, fiindcă nimic nu se 

compară cu ceea ce înfăptuieşti cu propriile mâini: atunci „când faci cu mâna ta, chiar dacă faci prost, eşti 

înăuntrul sărbătorii” (Irina Nicolau, etnolog). Puteți viziona împreună un desen animat care să-l ajute pe 

cel mic adevăratul mesaj al acestor zile de sărbătoare. 

Învierea pe înțelesul copiilor- profunzimea mesajului 

Cu timpul, vei putea să îl familiarizezi şi cu semnificaţia acestei sărbători, chiar dacă nu va fi o sarcină 

tocmai uşoară. Dacă sărbătorirea Naşterii lui Isus poate fi înţeleasă de orice copilaş de peste 3 anişori, 

Moartea (jertfirea sa pentru păcatele oamenilor) şi Învierea sa sunt teme mult mai complexe, pe care 

probabil abia după vârsta de 5 ani le va putea digera. Unii părinţi preferă chiar să amâne abordarea unui 

subiect precum „moartea” cât mai mult timp. Psihosociologii sunt însă de părere că cei mici au un sistem 

de gândire total diferit de cel al adulţilor, ei fiind capabili să înţeleagă natural şi fără înfiorare multe dintre 

fenomenele considerate sumbre de către cei mari. Frica de moarte, dubiul asupra Învierii apar odată cu 

procesul de socializare, odată cu influenţa sistemului de gândire al adulţilor. Poate nu ar fi rău, ca măcar 

din când în când, să ne lăsăm noi, ca și cadre didactice, ca și părinţi, ghidaţi de simţul supranatural al 

prichindeilor noştri. 
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Easter in Romania 

                                         Profesor Chiriac Erika Karina 

Școala Gimnazială C. Parfene Vaslui 

 

Easter is, together with Christmas, one of the most important public holidays in Romania. The Orthodox 

Easter celebrates the Resurrection of Jesus, and that makes it one of the most important and beautiful 

Christian customs. This national holiday helps families throughout the country get together for at least a 

couple of days, and it is filled with customs and traditions.  

Egg dyeing is one of the most important Romanian Easter traditions. The painted eggs are always present 

on the table during the holiday, and kids can hardly wait to participate in the egg tapping competitions.  

The traditions say that people who knock painted eggs on the first day of Easter will see each other after 

death. The first person who taps the egg has to say “Christ has resurrected” (in Romanian, ‘Cristos a 

înviat’), while the second one goes “Indeed, he has resurrected” (in Romanian, ‘Adevarat a înviat’). The 

belief is that the person whose eggs are unbroken will enjoy the longest life. Usually, the Easter eggs are 

painted red and represent the blood shed by Jesus Christ at his crucifixion, but they can also be blue, 

yellow, or green. 

But more specific to the Romanian tradition of dyeing eggs is decorating them with complicated traditional 

motifs, specific to each historic region of the country. The tradition is especially common in the region of 

Bukovina, and you can find such eggs at traditional fairs and in monasteries 

Although the ornamental details vary from one region to another, all of the elements on the decorated eggs 

have meaning. Here's the interpretation for some of them: 

the vertical line means life, the horizontal line means death, the double line means eternity, 

the line with rectangular symbols means knowledge, the curved line means water, the spiral means time, 

eternity, the double spiral means the bond between life and death 

Another second-most important of the Romanian traditions is the Holy Light. On the Easter night, 

Romanian people go to their local church to light a candle and bring it into their home. That flame 

symbolizes the Resurrection of Christ and the triumph of good over evil. 

On the first day of Easter, children and adults alike wash their face and hands with fresh water, in which 

they put a red egg and basil. It is said that those who follow this tradition will be forever beautiful and 

healthy. 
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FOLOSIREA MATEMATICII ÎN DEZOLTAREA GÂNDIRII CRITICE A ELEVILOR 

Prof. Mihai Cristina 

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

Din perspectiva preocupărilor pentru dezvoltarea gândirii critice, odată ce conceptualizările din 

reforma curriculară au avut formulări explicite referitoare la dezvoltarea gândirii critice și în 

implementarea reformei și punerea ei în practică la clasă, s-au produs dezvoltări importante. Formarea 

cadrelor didactice a acoperit abilitări în direcția dezvoltării gândirii critice, au apărut cărți și ghiduri de 

specialitate (Dumitru, 2000, Bocoș, 2013), majoritatea centrelor universitare introducând această 

problematică încă din formarea inițială a cadrelor didactice. Din păcate, schimbări mai ample s-au realizat 

la debutul școlarității, respectiv la finalizarea școlarității, iar ciclul gimnazial a fost adesea „vitregit”, 

devenind, în timp, „veriga slabă”, tot mai blamată ca performanțe, oglindite în rezultatele școlare ale 

educabililor, mai ales în cele reliefate de evaluarea națională și în testările PISA (Kitchen, 2017; OECD, 

2019).  

După reorganizarea curriculară din 2009 (MECI, 2009), o nouă etapă importantă în reconsiderarea 

și restructurarea și reactualizarea curriculumului din ciclul gimnazial a avut loc în 2017 (MEC, 2017). 

Schimbări curriculare ample la interval de o generație sunt necesare nu numai datorită unor aspecte 

contextuale (de exemplu, rezultatele nesatisfăcătoare la testele PISA), dar și datorită schimbărilor societale 

mai ample, a unor noi (profile de) competențe pe care societatea postmodernă le reclamă, a unor evoluții 

în știință, tehnologie, social, care presupun reforme curriculare și educaționale mai ample (Stan, 2001; 

Ungureanu, 1999; Ionescu, Bocoș, 2009, 2017).  

Multe dintre aspectele problematice ale mediului educațional, ale relației profesor-elev, ale manierei de 

predare și evaluare, cu efecte asupra stimulării învățării, au fost reliefate și de experții OECD (Kitchen et 

all., 2017).  

Așa cum se arată în raportul OECD (Mevarech, Kramarski, 2014), în predarea matematicii pentru 

societatea actuală și de mâine trebuie tot mai mult să mutăm accentul de la rezolvarea de probleme 

rutiniere, la „rezolvarea de probleme complexe, nerutiniere, nefamiliare, care se bazează nu pe 

reproducerea unui algoritm de rezolvare memorat, ci pe stimularea logicii, raționamentului, deducției și 

intuiției, pe simț numeric și inferențe, întrucât societățile inovative necesită creativitate în matematică, 

deopotrivă și în alte domenii. Abordarea comunicării în matematică s-a schimbat deopotrivă, elevii fiind 

încurajați să se implice în discuții, să împărtășească posibile soluții și idei, explicând raționamentul lor 

matematic” (Mevarech, Kramarski, 2014). Această abordare socială, colaborativă este menită deopotrivă 

să stimuleze metacogniția, matematica fiind printre cele mai importante discipline pentru dezvoltarea 

metacogniției, așa cum studiul invocat argumentează.  

Deopotrivă, aportul matematicii pentru dezvoltarea gândirii critice se autoexplică prin legătura 

directă dintre maniera în care sunt urmărite în rezolvarea problemelor de matematică aspecte care sunt 

elemente constituente ale gândirii critice, așa cum Butterworth, Thwaites (2013) relevau.  

Așadar, dezvoltarea capacității de a raționa, de a face predicții pentru situații controlate, capacitatea 

de a selecta informația și a procesa datele, de a distinge evidențele, de a emite judecăți de valoare și a face 

corelații între datele avute la dispoziție, de a distinge informațiile de certitudini, de a face generalizări, de 
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a delimita balanța de probabilitate, etc. sunt abilități proprii gândirii critice (Butterworth, Thwaites, 2013), 

dar pe care urmărim să le dezvoltăm prin activitățile matematice, cu o largă extensie.  

În anii din urmă, cel puțin în ultima decadă, testele PISA au devenit un fenomen tot mai mult 

discutat în spațiul public românesc în relație cu performanța sistemului educațional. Competențele de bază 

măsurate, competențele de literație, de numerație, în științe, etc. sunt măsurate din perspectiva 

competențelor pentru viață, itemii fiind formulați în maniera de a identifica abilitățile elevilor, de a 

transfera în situații de viață cele învățate în școală.  

Similitudinea itemilor din testele de evaluare internațională PISA cu cea a itemilor de măsurare a gândirii 

critice, de tipul Watson-Glaser, ne-au determinat să folosim testul Watson-Glaser (Goodwin, Glaser, 

2002) în derularea studiului investigativ, așa cum este evidențiat la partea practică a tezei.  

Rezultate elevilor din România la testele PISA trebuie văzute nu din prisma faptului că aproape 

jumătate dintre copiii de gimnaziu nu știu să scrie, să citească, sau să socotească, așa cum rezultatele la 

teste o arată, ci că nu pot folosi activ cunoștințele pe care le au, nu pot transfera în situații de viață cele 

învățate (Kitchen et all., 2017; OECD, 2019). Această realitate este cu atât mai grăitoare pentru importanța 

dezvoltării gândirii critice cu o mult mai largă extensie în școală, pentru a dezvolta la elevi capacitatea de 

a procesa multidimensional informațiile, de a face analogii conceptuale sau ale proprietăților (Magdaș, 

2015), transferând cele învățate în diverse contexte sau către alte discipline, transdisciplinar.  

Gândită progresiv pregătirea elevilor în manieră integrativă, transdisciplinară, a făcut ca multe 

reconsiderări să fie implementate în plan curricular. Astfel, testarea intermediară la nivelul clasei a VI-a 

este gândită per ariile curriculare, transdiciplinar (Bocoș, Avram, 2016).  

Din păcate, nu este aplicată necesara consecvență și în conceperea evaluării naționale la finalul 

clasei a VIII-a, ceea ce a determinat ca profesorii să acorde mai puțină importanță evaluării intermediare 

și capacității sale predictive întru demersuri ameliorative și predare integrată, ci să orienteze învățarea 

elevilor în maniera de a-i pregăti pentru Evaluarea Națională, ce pune accent mai degrabă pe aspecte 

disciplinare, reproductive (Kitchen et all., 2017).  

Desigur, nu este vorba doar despre performanța în plan cognitiv, ci și de cea atitudinală, respectiv 

emoțională, fiind îngrijorător că elevii declară că nu se simt bine la școală, că sunt nefericiți sau au o 

capacitate scăzută de a aspira, au încredere scăzută în forțele proprii (OECD, 2019). Aceste aspecte sunt 

grăitoare pentru calitatea interacțiunilor didactice, pentru abilitățile profesorilor de a preda atractiv, a crea 

un climat plăcut la clasă, a evalua afirmativ și formativ, stimulând încrederea elevilor în forțele proprii și 

stima de sine. Această situație se regăsește adesea în cazul profesorilor de matematică, mai orientați spre 

performanța cognitivă, respectiv mai puțin spre stimularea încrederii de a gândi „out of the box”, creativ, 

de a îndrăzni să soluționeze probleme în alte modalități decât algoritmii predați, aplicând raționamente de 

rezolvare a problemelor pentru a demonstra înțelegerea profundă a capacității lor explicative și predictive 

(Pasamentier, Krulik, 2009; Morgan, 2016; Wright, 2017; Malara, Navarra, 2018).  

Considerăm că matematica predată prin utilizarea metodelor activ-participative oferă satisfacţia 

descoperirii, elevul nici nu va fi conştient că a învăţat ceva la şcoală, ci că a descoperit ceva ce el ştia mai 

demult. Această abordare în predarea matematicii, mai formativă, care să stimuleze deopotrivă și 

satisfacția descoperirii, încrederea de a aborda diferit rezolvarea unei probleme, capacitatea de a procesa 

cele învățate și de a transfera în diferite alte contexte, de a imagina soluții etc., demonstrată de cercetările 
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de specialitate ca fiind mai eficientă (Cai, Leikin, 2020; Christiani, Siagian, Mukhtar, 2020; Steams, 2020; 

Chin et all, 2019; Fonseca, Arezes, 2017; Wilder, 2015), contrastează din păcate cu practicile didactice 

existente.  

„Scopul dezvoltării abilităților de gândire este de a avea o calitate a gândirii, întrucât calitatea 

gândirii este necesară nu numai în școală, ci și în afara școlii ”(McGregor, 2007). Abilitățile de gândire 

sunt legate de capacitatea elevilor de a înțelege procesul gândirii atunci când studiază conținutul 

subiectului (Swartz, 2001). Prin urmare, elevii nu trebuie să înțeleagă numai conținutul matematicii, ci și 

procesul gândirii matematice (Cobb și colab., 1992). Mulți educatori susțin că abilitățile de gândire pot fi 

învățate și ar trebui predate în mod explicit, iar studenții ar trebui informați despre tipurile de abilități de 

gândire care le sunt predate (Swartz, 2001; McGregor, 2007). Cercetările arată că abilitățile de gândire ale 

elevilor pot fi dezvoltate dacă profesorii creează un mediu de clasă care să susțină activitățile de gândire 

(Swartz și Parks, 1994; Mason, Burton și Stacey, 2010). Profesorii nu domină și controlează în mod 

necesar activitățile de învățare, ci ar trebui să încurajeze elevii să joace un rol activ și să demonstreze o 

interacțiune multilaterală bună între profesor și student (Firdaus, Ismail Kailani, Md. Nor Bin Bakar, 

Bakry, 2015).  

La nivel internațional, eforturile de a dezvolta abilitățile de gândire critică ale matematicii au 

devenit principala agendă în programa disciplinei Matematică la nivel mondial (NCTM, 2000; Mason, 

Burton și Stacey, 2010; Innabi și Sheikh, 2006). Mulți cercetători au arătat că dezvoltarea abilităților de 

gândire critică poate îmbunătăți realizarea matematicii (NCTM, 2000; Silver&Kenney, 1995; Semerci, 

2005; Jacob, 2012; Chukwuyenum, 2013). În mod similar, abilitățile de gândire critică vor încuraja elevii 

să gândească independent și să rezolve probleme în școală sau în contextul vieții de zi cu zi (NCTM, 2000; 

Jacob, 2012).   
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Importanța sărbătorilor Pascale 

 

                      Prof. David Anamaria Corina 

Școala Gimnazială Specială nr.2, București 

 

Învierea Domnului sau Sărbătoarea de Paște este una dintre cele mai mari sărbători religioase ale 

anului care constituie fundația de bază a credinței și a Bisericii creștine. Fără Învierea lui Isus creștinismul 

nu s-ar fi răspândit și nu ar fi fost crezut, iar Biserica nu s-ar fi format, lumea rămânând păgână. 

La câteva zile după intrarea triumfală în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat, chinuit și răstignit, 

a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. După trei zile, duminica dimineața, El a Înviat pentru mântuirea 

neamului omenesc. 

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga lume 

primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. 

De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă 

deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. 

Cele mai multe tradiții și obiceiuri ale zilei de Paște se referă în principal la cinstirea cum se cuvine 

a acestei sărbători, la bunul mers al vieții și al treburilor, la sănătatea familiei și la sporul casei. Românii 

nu numai că așteaptă sărbătoarea aceasta, ci caută ca toate lucrurile să fie puse într-o bună rânduială de la 

curățenia locuințelor și până la preparatul bucatelor specifice perioadei Pascale. Tradiția, lăsată din moși-

strămoși și respectată cu sfințenie de românii de astăzi, ne indică faptul că preparatele specifice acestei 

perioade a Paștilor: pasca, cozonacii, ouăle roșii și mielul pascal au și o simbolistică aparte. 

Astfel, pasca este simbol al pâinii binecuvântată de Iisus Hristos la Cina cea de Taină. Femeile pentru 

prepararea ei foloseau făină de grâu, lapte și brânză de vaci de cele mai multe ori, iar uneori făina de grâu 

o amestecă cu făină de porumb. Pasca diferă de la zonă la zonă și în funcție de diversitatea preparatelor 

de care dispun gospodinele. În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii 

familiei să se îmbrace în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre 

aceștia trebuie să aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele 

ouă roșii în timp ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a 

Înviat”. Se mai spune, de asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste toată familia pentru a fi 

împreună întotdeauna. Acest ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în atâtea bucăți câți membri 

are familia. 

Un alt obicei al zilei de Paște, care se respectă cu precădere la sate, este acela de a pune brazde de 

iarbă verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fiecare membru al familiei trebuie să calce 

pe iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios și proaspăt ca verdeața ierbii. 

În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până la 

răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel de boli, 

răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, sănătoși și harnici. 

https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
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Ultima săptămână a Postului Paștelui, numită și Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, este o 

perioadă importantă de interiorizare și comemorare. Acum se rememorează Patimile lui Iisus, chinurile 

prin care a trecut, de la trădarea Lui de către Iuda, până la răstignirea pe cruce pe dealul Golgota, moartea 

și Învierea Sa. 

           Săptămâna începe cu Duminica Floriilor, ziua în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și se încheie 

cu Duminica Paștelui, ziua Învierii Sale. Ziua de miercuri este ziua în care Iuda l-a trădat, iar cea de vineri 

ziua în care a fost răstignit. De aceea aceste două zile au devenit zile de post de-a lungul întregului an. 

Joia este ziua spălării picioarelor apostolilor de către Iisus, a Cinei de Taină, a rugăciunii din grădina 

Ghetsimani și a arestării lui Iisus de către cei ce voiau să-l ucidă. 

În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece 

pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în această zi, 

numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în această zi, 

anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt obicei spune că cel 

care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul boteza în apele Iordanului, 

va fi sănătos pe totparcursul anului. 

              În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în 

noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea Domnului, 

pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre cele care au fost 

duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul de 40 de zile și 

clopotele încep să bată din nou. Cel mai important moment al zilei este sfințirea apei botezătoare la 

biserică. Se spune că prima persoană care urmează să fie botezată cu această apă „nouă” va avea noroc 

toată viața. 

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a sufletului. 

Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu această apă va fi 

rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată.  

                 În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din 

lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al victoriei 

vieții asupra morții, a luminii divine asupra întunericului ignoranței. Unii obișnuiesc să păstreze restul de 

lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au vreo problemă gravă. 
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                                          Sărbătorile Pascale: tradiții și obiceiuri la români 

 

 

Prof.înv.primar:Miclăuș Ioana 

Școala Gimnazială nr.1 Brusturi,loc.Brusturi,jud.Bihor 

 

 

               Pentru creştini, sărbătorile pascale reprezintă un moment de aducere aminte a patimilor 

Domnului Isus Hristos, care a murit pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru a ne oferi darul cel mai de 

preţ, mântuirea. Învierea Domnului este una dintre cele mai importante şi mai frumoase sărbători ale 

creştinătăţii. Ea este plină de obiceiuri tradiţionale şi are darul de a aduce familia împreună. 

           Paştele este miracolul învierii Domnului, este sărbătoarea cu cea mai mare încărcare spirituală şi 

reprezintă triumful ciclic al vieţii asupra morţii. Este sărbătoarea speranţei, a iubirii, a iertării şi aduce în 

sufletele credincioşilor lumină, linişte sufletească şi armonie în familie. În zilele de Paşte ne reamintim să 

fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă. 

           Credincioşii fac pregătiri majore pentru a întâmpina aceste sărbători, câteodată cu mult prea mult 

fast încât uită ce înseamnă de fapt Paştele şi care sunt adevăratele sale simboluri. De multe ori acţiunile 

noastre sunt greşite, iar tradiţiile şi obiceiurile creionate în mod denaturat ne îndepărtează de realitatea şi 

de credinţa adevărată în Dumnezeu, ca un păcat de neiertat! 

         Uneori suntem tentaţi să credem în lucruri trecătoare, să facem anumite gesturi şi să întreprindem 

acţiuni mai puţin sau deloc ortodoxe, uitând cu adevărat ce înseamnă pentru noi sărbătorile Pascale. Din 

nefericire, există persoane care în aparenţă cred în Dumnezeu doar pentru a ascunde adevărata faţă. Acesta 

este marele păcat! 

          Valea plângerii în care trăim, umbra morţii care ne pândeşte la tot pasul, a întunecat din păcate 

minţile oamenilor în zilele noastre, iar lumea a ajuns să bâjbâie în întuneric căutând poate o lumină de 

scăpare. 

          Şi totuşi, lumina care licăreşte în întuneric se află chiar în inimile noastre. Căutȃnd adevărul, trebuie 

să ştim care este binele şi care este răul în lumea aceasta și să balansăm pozitiv balanţa. Trebuie să 

conştientizăm că binele învinge întotdeauna răul, aprinzând lumina adevărului şi credinţei. 

                  Învierea este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. Aceasta este însoțită în 

România de numeroase tradiții și obiceiuri, unele dintre ele moștenite de sute de ani, din     generație în 

generație. 

                   În tradiția ortodoxă română pregătirile pentru Paște încep în Joia Mare, când românii incep sa 

decoreze casa pentru sărbătoare, vopsesc ouă și prepară bucate alese. 
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Pregătiri înainte de Paște 

              Sărbătoarea Paștelui este marcată de obiceiuri străvechi care susțin credința printr-o curățire 

interioară și nu numai. Această credință este manifestată adesea prin primenirea casei și înnoirea hainelor. 

                Pentru români pregătirile pentru Paște încep cu o curățenie desăvârșită a casei și împodobirea 

acesteia de sărbătoare. Casa trebuie să arate perfect pentru primirea musafirilor în zilele de sărbătoare. 

Multe gospodine profită de această sărbătoare pentru a-și înnoi casa cu noi accesorii sau chiar piese de 

mobilier. 

Ținute noi de Paște 

               Un alt obicei spune că de Paște este bine să te îmbraci cu haine noi, deoarece acestea sunt 

simbolul purificării și reînnoiri naturii primăvara. 

               Aceste tradiții datează încă din creștinismul timpuriu când, în timpul slujbei de Paște, tinerii care 

urmau să fie botezași erau îmbrăcați în haine albe, în timp ce persoanele deja botezate purtau haine noi 

pentru a arăta că împărtășesc noua viață a lui Iisus Hristos. 

Tradiții în noaptea de Înviere și prima zi de Paște 

                În noaptea de Înviere credincioșii merg la biserică pentru a lua lumină, simbolul Învierii lui Iisus 

Hristos. Când preotul rostește „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi răspund: „Adevărat a înviat!”, ca 

recunoaştere a tainei Învierii. 

               Învierea este mărturia puterii imense a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul şi are toată 

puterea asupra lui, având și puterea de a învia din morţi. Învierea lui Iisus este o mărturie şi o dovadă 

pentru învierea credinciosilor. Iisus transcende moartea şi promite că urmaşii Lui vor face acelaşi lucru. 

Învierea este o victorie triumfătoare şi glorioasă pentru fiecare credincios. 

 

Preparate tradiționale de Paște 

           Mielul nu lipsește de pe mesele de Paște ale românilor, fiind simbolul Mântuitorului care s-a 

sacrificat pentru omenire. Un alt simbol important al mesei de Paște este pasca, un desert din aluat de 

cozonac cu umplutură de brânză, absolut delicios. 

          Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apă dintr-o cană, în care ai pus un ou roşu, unul alb, un 

bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate. 

          La masa de Paște se spune că trebuie să mănânci mai întâi un ou rosu, dupa ce ai ciocnit cu cei 

dragi, pentru a fi impreuna si in viața de apoi. Apoi trebuie să consumi pește pentru a fi sprinten si carne 

de pasăre pentru a fi ușor ca aceasta. 

Legenda iepurașului de Paște care aduce cadouri 
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         De Paște cei mici, dar și cei mari îl așteaptă pe iepurașul care le aduce cadouri. Legenda acestui 

personaj îndrăgit în întreaga lume provine din tradițiile păgâne, unde este o emblemă a fertilității, un 

simbol care amintește de primăvară și de trezirea la viață a naturii.. De creștini, iepurașul este asociat cu 

aparițiile lui Iisus după Înviere. Indiferent de natura sa păgână sau creştină, Iepurele de Paşte este asociat 

mai ales de către copii cu Sărbătoarea Paştelui pentru că le aduce cadouri. 

           Indiferent de credința, mituri sau realitate, profita de Sărbătorile Pascale pentru a fi alături de cei 

dragi, bucură-te de masa de sărbătoare în familie si nu uita ca Pastele este în primul rând o sărbătoare a 

iubirii lui Dumnezeu care și-a jertfit propriul Fiu pentru mântuirea omenirii. 
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NOAPTEA DE ÎNVIERE 

 

Autor: Prof. Podhora Maria 

GPP nr.1 Aleșd - Structura: GPN nr.2,  

 Loc. Aleșd, jud. Bihor 

 

 

Paște, abia te-am așteptat, 

Dar nici de Domnul n-am uitat 

Și pe Hristos cum a-nviat 

Iar pe noi El ne-a iertat. 

 

Seara, la Înviere, 

Toată lumea-i în tăcere, 

Iar, apoi ne fericim 

Și pe El, noi îl cinstim. 

 

 

DARUL DE PAȘTI! 

 

 

Autor: Prof. PODHORA MARIA 

GPP nr.1 Aleșd Structura GPN nr.2  

Loc. Aleșd,  Jud. Bihor 

 

 

La o margine de sat, 

Cineva l-a vizitat, 

Într-o zi de primăvară 

Pe un copilaș, spre seară. 

 

A venit la copilaș 

Scumpul Rilă - iepuraș 

Să-i aducă dar frumos 

Drăgăstosul cel blănos. 

 

Un cadou ce și-l dorește 

Oricare copil, firește, 

Ouă roșii minunate 

Pe un coș frumos, așezate. 

 

Să se bucure-mpreună 

Cu familia lui bună, 

Iar copilul a rostit 

Să aveți Paște fericit! 
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VIN PAȘTILE 

 

Autor: Prof. Pleș Violeta Alina 

Grădinița cu program prelungitnr 1  

Loc. Aleșd, jud. Bihor 

Și iar vin paștile la noi, 

E iarăși sărbătoare și e bine, 

Căci Hristos cel crucificat;  

Din morți, el chiar a înviat! 

 

Noi vopsim, în cinstea lui, 

Ouă roșii și pictate, 

Le numim încondeiate. 

Servim și pască, cozonac, 

C-azi Hristos a înviat! 
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SĂPTĂMÂNA PATIMILOR ȘI ÎNVIEREA LUI ISUS HRISTOS 

 

 

Autor: Prof.  IACOB MARIANA-AURELIA 

GPP nr.1 Aleșd Structura GPN nr.2  

Loc. Aleșd,  Jud. Bihor 
 
 

Doamne ne-ai trimis în lume,  

Cea mai frumoasă minune, 

Pe Domnul nostru Isus Hristos 

Să curețe poporul păcătos. 

 

Celor doisprezece apostoli le-a povestit, 

Ceea ce urma a fi de îndeplinit  

Și a zis că v-a pleca  

Și a treia zi v-a învia. 

 

El așa de mult ne-a iubit, 

Pentru păcatele noastre s-a jertfit 

Pe cruce a fost răstignit, 

Și de lume a fost batjocorit 

 

El pe Cruce a murit 

Poporul a încremenit  

Când cerul s-a întunecat 

Pământul s-a cutremurat 

Și Templul în două s-a despicat 

 

De pe Cruce a fost El dat 

În giulgiu a fost înfășurat 

În mormânt a fost pus 

Maica Domnului și Apostoli mult l-au plâns 

 

Dar a treia zi a Înviat 

Lumea de păcate a scăpat 

Apostoli, Maica Domnului și celelalte Marii s-au  bucurat 

Căci Isus a Înviat! 

 

Vestea iute s-a răspândi 

Căci Isus cel ce a fost jertfit 

A înviat, a înviat 

Lumea toată a luminat, 

Hristos a Înviat!  
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IISUS LUMINA LUMII 

 

Autor: Prof. Cuc Florina  

GPP nr.1 Aleșd  - Structura GPN nr.3 Peștiș 

Doamne, Tu ești lumina lumii, 

Tu luminezi pământul 

Și-n fiecare primăvară 

Îi schimbi din nou veșmântul. 

 

Te văd în razele de soare 

Te aud în șopotul de apă 

Cum te rugai în Ghețimani 

Tatăl, voia să-și facă! 

 

E primăvară iar 

Ea ne-amintește ceva 

De jertfa Ta de pe calvar 

Și-al învierii har. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII  DE  PAȘTE 

 
Prof. înv. primar Antohe Gabriela 
Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

 Ștefan cel Mare,Bacău 

 

                Paștele înseamnă pentru fiecare dintre noi un moment de reîntoarcere la tradiții, la origini și la 

obiceiurile vechi de sute de ani. Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, 

care comemorează evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Isus Hristos, considerat Fiul 

lui Dumnezeu în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Deşi trăim în secolul 

vitezei şi nu mai avem răbdare sau timp să ne conformăm vechilor tradiţii, există şi zone unde acestea au 

rămas neschimbate, şi anume la sat. Ca şi în alte zone ale ţării şi aici există tradiţii specifice, care sunt 

moştenite de sute de ani şi încă se respectă de către bătrâni. 

  Învierea Domnului este una dintre cele mai importante și frumoase sărbători ale creștinilor. Ea are 

darul de a aduce familia împreună și este plină de obiceiuri tradiționale pe care le pot pune în aplicare 

mămici, tătici, bunici și copii. În tradiția ortodoxă, începutul sărbătorii este precedat de postul de șase 

săptămâni, o semnificație foarte importantă având-o Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, 

țăranii încetează munca la câmp și se concentrează pe îngrijirea și curățenia casei și a curții, pentru ca 

totul să fie curat. Gospodinele pregătesc pasca și cozonacul și vopsesc ouă. La slujba de Înviere, toți 

credincioșii aduc în coșul pascal ouă roșii, cozonac și pască pe care după desăvârșirea slujbei, sunt sfințite 

și se împart credincioșilor. 

 Tradiția spune, că e bine să ajungi acasă de la biserică cu lumânările aprinse, ca să fie ferită casa 

de boli, să fie bine tot anul şi să sporească vitele, păsările, etc. Aceste lumânări se păstrează la icoană, 

aprinzându-se de câte ori e pericol de furtună, ori de trăznet, ori pentru a feri casa şi gospodăria de boli.  

În Sâmbăta Mare, femeile pregătesc cea mai mare parte a bucatelor tradiţionale (miel, drob, 

cozonaci, sarmale, prăjituri, etc) şi cel mai important ouăle roşii care nu pot lipsi de pe masa nici unui 

român şi bun creştin. Există mai multe legende legate de obiceiul vopsirii ouălor în cultura românească. 

Cea mai populară dintre ele spune că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat 

coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus. Încă mai sunt 

femei care vopsesc ouăle cu foi de ceapă, cu flori de tei şi nu folosesc vopselele din comerţ. După ce se 

vopsesc ouălele se ung cu grăsime de gâscă ca să lucească. Tot astăzi se sacrifică mieii. La sat, în dimineaţa 

de Paşte, după ce iau sfintele Paşte fiecare îşi aşterne masa şi îşi invită vecinii, prietenii să ciocnescă ouă, 

să bea vin şi să manânce împreună caș, ceapă verde, carne de miel și alte bunătăți. 
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              În Duminica Învierii, obiceiul este ca să purtăm haine noi, dimineaţa să ne spălăm pe faţă cu apa 

din vasul în care s-a pus un ban din metal și un ou roșu, să fii rumen în obraji tot anul, ca și oul roșu. 

Înainte de a merge la slujba de Înviere (care începe la doisprezece noaptea), oamenii merg la morminte 

pentru a da lumină şi celor adormiţi, iar crucile şi tot cimitirul este luminat de candele şi lumânări. Apoi 

toţi oamenii intră în biserică pentru a participa la slujba de Învierea Domnului şi a lua sfintele Paşti. 

Din ziua de Paşte şi până la Înălţare, salutul devine „Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!”. Când 

vorbim de Paște, trebuie amintit și despre Sfânta Liturghie. Este foarte important ca fiecare credincios să 

înțeleagă semnificația ei pentru a fi participant la Liturghie și nu un simplu spectator.  

Sfânta Liturghie este o anamneză, o pomenire a faptelor mântuitorului Iisus Hristos, începând de 

la creație, și mai ales a lucrării mântuitoare a lui Iisus. În Liturghie, Iisus este prezent în mijlocul Bisericii 

sale și al credincioșilor. Noi nu îl întâlnim ca un ins singuratic, ci ca părți ale trupului său adunate laolaltă. 

Astfel sporește neîncetat comunicarea cu el și între noi printr-o îmbogățire spirituală a noastră spre trepte 

tot mai înalte de comunicare duhovnicească. Prin Liturghie, fiecare comunitate locală realizează și 

relevează Biserica întreagă de o parte, iar pe de altă parte Liturghia este o luptă în comuniune cu întreaga 

biserică universală, pomenindu- se atât cei aflați departe cât și cei adormiți întru Domnul. În acest fel se 

realizează și unitatea în timp și spațiu.  

Sărbătoarea Paștelui, este Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, când creștinii 

prăznuiesc cel mai mare eveniment al lumii și când nădăjduiesc spre învierea lor, cea de la sfârșitul lumii.  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie :  

1.Maria Cioară-Bâtcă,Vlad Bâtcă ,1985 „Zona etnografică”, Bucureşti, Editura Sport Turism; 

2.Mihai Pop, Pavel Ruxandoiu,1990 „Folclorul literar românesc”, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică. 

  

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

462 

 

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA ROMÂNI 

Prof. înv.primar Boșcor Mihaela-Violeta 
Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

Ștefan cel Mare-Bacău 

 

Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinătății, de fapt temelia creștinismului a fost preluat de la 

evrei, cei care i-au dat și numele de Pascha ( Pesach), semnificând protecție sau trecere pe lângă, când 

Dumnezeu a protejat evreii și a lovit pe întâii născuți ai egiptenilor, asigurând totodată eliberarea poporului 

israelit din robia Egiptului. Așadar, pentru evrei Paștele înseamnă și continuă să însemne trecerea de la 

robie la libertate.  

Semnificația s-a păstrat cumva și în creștinism, Învierea Domnului presupune deschiderea Porților 

Paradisului pentru oameni, trecerea oamenilor de la robia păcatului la libertatea de a fi fiii adoptivi ai lui 

Dumnezeu. Această eliberare se datorează trecerii fiului lui Dumnezeu prin lume și jertfei sale pe cruce, 

urmată de Învierea Sa glorioasă. Deși marea sărbătoare a Învierii Domnului este precedată de Săptămâna 

Patimilor, perioadă de reculegere și întristare la gândul Pătimirilor Domnului Iisus Hristos ( trădat de Iuda, 

părăsit de ucenici și trimis la moarte de propriul popor în înțelegere cu stăpânitorii romani), Paștele este 

sărbătoarea bucuriei.                Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei 

sărbători e văzut chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, 

ca preţ al răscumpărării. În biserica ortodoxă, oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de 

Paști prin "postul Paștelui" numit și "Postul Cel Mare", post care durează 48 de zile. În mod oficial, postul 

începe după "Duminica iertării", în ziua de luni a săptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paști.  

Ultima săptămână din Postul Paștelui se numește "Săptamâna Patimilor" și începe în duminica 

Floriilor, duminică în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. "Săptămâna Patimilor" 

comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea și moartea Lui. În această ultimă săptămână, multe biserici 

țin slujbe în fiecare seară, slujbe numite "Denie". De luni până joi se comemorează ultima masă, prinderea 

și închiderea lui Iisus. În Lunea Mare, în Marţea Mare şi în Miercurea Mare trebuie să se cureţe casa, 

curtea, grădina, livada, să se aerisească, să se termine lucrul la câmp, să se spele geamurile ca să intre 

lumina. Se spune că dacă în aceste zile, bărbaţii le sunt de ajutor casei şi nevestelor, tot restul anului le va 

merge din plin. Joia Mare este ultima zi în care se pomenesc morţii. Femeile trebuie să meargă la biserica 

să împartă colaci din aluat de post, fructe, miere şi vin, iar bărbaţii să aprindă focuri rituale în curţi, în 

grădini, pe dealuri, pentru sufletele morţilor care se spune că se reîntorc la casele lor. Tot în această zi, 

trebuie să se vopsească ouăle, să se coacă pasca şi cozonacii. În Vinerea Mare, Vinerea Patimilor sau 
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Vinerea Seacă, e bine să se ţină post negru, să nu se facă treabă în gospodărie, să nu se pregătească 

mâncăruri şi să ducem flori la biserică. Se spune din bătrîni că acela care vor ţine postul negru vor fi feriţi 

de boli tot anul şi vor avea belşug şi spor în toate Cine poate şi are curaj, e bine să se scalde în râuri pentru 

a fi sănătos tot timpul anului, iar seara să se meargă la biserică pentru trecerea pe sub Sfântul Aer, 

procesiune simbolizând suferinţa prin care a trecut Isus pe drumul Crucii. Tot în Vinerea Mare, nu se 

consumă oţet şi urzici. Pe cruce, Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele i-au fost udate cu oţet.  

În Sâmbăta Mare, conform tradiţiei străvechi, femeile se spală pe cap, se piaptănă, se îmbracă în 

haine curate, se închină şi se roagă la icoane, apoi pot termina toate treburile casei.Tradiţia spune că este 

bine să păstrezi un ou roşu până la Paştele viitor, şi nu este bine să dormi în această zi. Se crede că cine 

doarme în Joia Mare, va lenevi tot anul. În Joia Mare, când au avut loc cele mai importante ritualuri: 

spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus, Cina cea de Taină, rugăciunea din grădina Ghetsimani şi 

vinderea lui Iisus de către Iuda, are loc Denia celor 12 Evanghelii. E bine să se aprindă lumânări la ferestre, 

căci potrivit credinţei populare, în această seară lumea celor vii se întrepătrunde cu lumea morţilor. 

  La slujba de Înviere, toți credincioșii aduc în coșul pascal ouă roșii, cozonac și pască pe care după 

desăvârșirea slujbei, sunt sfințite și se împart credincioșilor.  

Tradiția spune că e bine în ziua de Paști să îmbraci/încalți ceva nou pentru că noul ca și apa are rol 

purificator.  

Lumânarea de la Înviere trebuie păstrată în casă și aprinsă în caz de boală, supărare, calamități 

naturale. Se spune că este bine să te speli pe față cu apă neîncepută, dintr-o cană nouă în care ai pus un ou 

roșu, unul alb, un bănuț de argint și un fir de iarbă verde, semne ale sănătății, prosperității și sporului în 

toate.  
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SEMNIFICAȚIA PAȘTELUI LA ROMÂNI 

Prof.Vitályos Ștefan 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

 Ștefan cel Mare, Bacău 

 

 

             În fiecare an, odată cu sosirea primăverii care înnoiește fața pământului, vine și primăvara 

spirituală: Învierea Domnului Hristos - Primăvara sufletelor noastre. Ea ne însuflețește și ne întraripează 

cu gânduri sfinte către Dumnezeu și ne umple sufletele de o bucurie negrăită. Bucuria biruinței Luminii 

asupra întunericului, a vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, biruința Mântuitorului, care este 

expresia prin excelență a biruinței binelui asupra răului, din om și din lume. În urma păcatului strămoșesc, 

oamenii erau supuși pedepsei morții, ca unii care disprețuiau mărirea lui Dumnezeu. Moartea era urmarea 

slăbiciunii și a tulburării intrate în firea omenească prin păcat, deoarece firea noastră trăia potrivnic Legii 

lui Dumnezeu, care a fost așezată în toate și pe care trebuie să o păzească toate. Iubirea lui Dumnezeu nu 

voia ca toți oamenii să se ducă la moarte veșnică. În înțelepciunea Sa, Dumnezeu a făcut pe Însuși Fiul 

Său om fără de păcat. Crucea a fost altarul pe care s-a adus jertfa adevărată pentru oamenii din toate 

timpurile. Iisus a fost și jertfa adevărată, și preotul care a adus-o, câștigând de fapt mântuirea noastră. 

Bisericile de pretutindeni răsună în aceste zile de cântarea biruitoare a vieții: ”Hristos a Înviat din morți/ 

Cu moartea pre moarte călcând/ Și celor din mormânturi viață dăruindu-le!” Acest imn al Învierii este un 

strigăt de triumf și de bucurie, de exaltare Sfântă, care reprezintă privilegiul, demnitatea și fericirea noastră 

de creștini. Nici o sărbătoare creștinească nu este așa de mare ca Învierea Domnului, Înviere care este 

chezășia învierii noastre a tuturor. Biserica și credința noastră de aici pornesc, de la Hristos cel Înviat din 

morți, iar Învierea reprezintă faptul extraordinar că Hristos este cu adevărat Dumnezeu. Căci numai prin 

Înviere există Biserica, există Evanghelia, Sfinții și Creștinismul. Învierea lui Hristos s-a dovedit și s-a 

impus cu puterea faptului împlinit și cunoscut.  

Astfel că, imnul ei triumfal face de atunci, astăzi și totdeauna bucuria noastră și a lumii întregi. 

Fără Învierea lui Hristos nu am fi avut lumina binefăcătoare a celei mai sublime învățături cunoscute 

vreodată în istoria umanității. Nu ar fi fost posibilă dăinuirea peste timp a credinței și iubirii creștine, a 

numeroaselor și marilor idei, principii și fapte de bine și de cultură cu care creștinismul a înnobilat și a 

înălțat lumea întreagă. Învierea Domnului Hristos e mai presus de lume, că Învierea Domnului Hristos e 

taină, că Învierea Domnului Hristos nu o putem înțelege și nu o putem primi ca adevăr decât în măsura în 

care Mântuitorul Însuși, Mântuitorul Cel înviat, ne încredințează cum l-a încredințat pe Sfântul Apostol 

Toma, cum l-a încredințat pe Sfântul Apostol Petru, cum i-a încredințat pe ucenicii cu care S-a întâlnit în 

ziua Învierii Sale și cum i-a încredințat pe toți oamenii care au mărturisit cu adevărat Învierea Domnului 

Hristos. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este ceva separat de noi, ci este ceva care trebuie să se 

întâmple și în noi. Viața unui creștin adevărat este o viață în Înviere. Noi am înviat împreună cu Domnul 

Iisus Hristos, trăim în Înviere, suntem fiii Învierii și avem în față Înălțarea, suntem candidați ai Înălțării la 

cer împreună cu Domnul Iisus Hristos și așteptăm Înălțarea noastră la cer.  
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Ca să ajungem la Înălțarea la cer trebuie să ne înălțăm mai întâi peste lumea aceasta, peste păcatele 

noastre, să nu mai avem în viața noastră nici un lucru rău și atunci fiind peste păcate înălțați, prin virtuți 

înălțându-ne, putem ajunge și la Înălțarea împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica ne îndeamnă 

astăzi, ca în această zi Sfântă de Paști, să mergem să luăm Lumina Sfântă a lui Hristos, cea binefăcătoare, 

pentru că această lumină izvorăște din însăși ființa Domnului, care a exprimat dumnezeieștile cuvinte: ”Eu 

sunt Lumina lumii, Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieții!” Bucuria 

vieții este cuprinsă de lumină. Așadar să venim cu toții în aceste zile să primim Lumina dragostei, a 

învățăturii mântuitoare, a speranței, a înnoirii vieții, a păcii și a adevărului. Biserica îndrumă credincioșii 

într-o lume uneori chiar ostilă în zilele noastre, lume care este în plină transformare și în continuă căutare 

de valori, datorită frământărilor de ordin economic, politic și social. Biserica fiind conștientă de toate 

acestea se străduiește să contribuie la transformarea credincioșilor ei prin înnoirea și luminarea lor. 

Învierea lui Hristos ne dă tuturor o perspectivă nobilă pentru a înțelege și a trăi viața.  

Biserica noastră strămoșească ne cheamă în această zi de Paști la întâlnirea cu Iisus cel Înviat și ne 

trimite iarăși în societatea noastră pentru a duce prin faptele și îndemnurile noastre lumina Învierii și în 

același timp a propovădui împăcarea omului cu Dumnezeu, a vesti dragostea și iertarea, pacea și 

comuniunea frățească, a respinge ura și dezbinarea, minciuna, calomnia și egoismul, adică păcatele în 

toată hidoșenia lor. 
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IEPURAȘUL DE PAȘTI 

                                                      Prof.  Copil Maria 

                                                                          G. P. P. Nr. 30, Oradea 

 

Coconașul  din  imaș 

                                                           Și-a lungit  urechile 

Nu sare ci  face  pași 

Și  pândește  Paștele. 

 

Hai ,să-l ajutăm  copii ! 

                                                         Să  rămână  tot  voios 

                                                         Cu  urări  și  poezii 

       Să-L slăvească  pe  Hristos ! 

 

                                                         Ouă  roșii , cozonaci 

        Stau  în coșuri  sau pe  mese 

                                                         Iepurașul  stă  și  el 

                                                         Bucurii  să vă  ureze. 
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Ouăle de Paști 

Semnificația și istoria ouălor roșii (și colorate) de Paști 

Prof. înv. primar Bărbulescu Veronica , Liceul Energetic,Craiova 

 

“Hristos a înviat!” 

“Adevărat c-a înviat!” 

            Și creștinii ciocnesc ouăle roșii și colorate de Paști mărturisindu-și credința și împărtășind un 

simbol milenar, unificator, comun, simbolul Învierii Domnului: oul roșu. Nu degeaba se crede în tradiția 

populară românească că oul roșu de Paști trebuie să se afle neapărat pe fiecare masă și în fiecare casă 

creștină de Paști, el sfințind locul, comemorându-l pe Iisus și aducând un pic din semnificația acestei mari 

Sărbători în inimile tuturor. De asemenea, se mai spune că cei care ciocnesc ouă roșii în ziua de Paști se 

vor întâlni și pe lumea cealaltă... 

            Tradiția creștină a vopsirii ouălor de Paște este una străveche, unii istorici fiind de acord că ea 

datează încă de pe vremea primilor creștini din Mesopotamia, iar alții susținând că obiceiul a luat naștere 

în vestul Europei în timpul Evului Mediu. Explicația pentru cea de-a doua teorie este una cât se poate de 

simplă: în această zonă a Europei, creștinilor le era interzis să consume ouă în timpul postului (ceea ce a 
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rămas valabil și în ziua de azi la creștinii ortodocși), urmând să consume imediat ce postul se încheia și 

începea sărbătoarea Paștelui. 

           Încă din cele mai vechi timpuri, în multe culturi ale lumii, chiar și în cele necreștine, oul reprezintă 

un element sacru, un simbol al fecundității, al fertilității, al renașterii, dar și al unui nou început și al unei 

noi vieți. Babilonienii credeau că zeița Astarte s-a născut dintr-un ou imens căzut în apele Tigrului Eufrat, 

egiptenii antici credeau că soarele răsare dintr-un ou, culturile asiatice percepeau oul ca pe un simbol al 

primăverii și al transformării naturii, iar grecii antici vedeau în ou un simbol al zeiței mama, al fecundității 

și al maternității. De mii de ani, iranienii obișnuiesc să decoreze ouăle de Nowruz, Noul An Iranian care 

pică la echinocțiul de primăvară, iar chinezii dăruiesc ouă roșii ca simbol al norocului. 

          Ouăle de Paști au cu siguranță o semnificație interesantă, ele simbolizând mormântul gol al lui Iisus 

Hristos. Roșul ouălor simbolizează sângele vărsat de Mântuitorul Iisus, patimile și suferințele lumești prin 

care a trecut în momentul crucificării, dar și viața de după toate acestea, învierea, speranța, posibilitatea 

mântuirii pentru fiecare din noi și a unui nou început. 

          Mai multe legende creștine vin să ne explice de ce ouale de Pasti se vopsesc predominant în roșu. 

O legendă ne spune că Maica Domnului a venit la crucea fiului sau și a adus cu ea un coș de ouă pentru a 

cere îndurare de la soldații români. Aceștia însă au luat-o în derâdere și nu s-au lăsat înduplecați. Cu inima 

frântă de durere, Maică Domnului a căzut în genunchi în fața crucii lui Iisus, iar pe coșul de ouă așezat 

alături s-au prelins picături de sânge din rănile lui Iisus, înroșindu-le. 

           O altă legendă ne arată că Maria Magdalena i-ar fi făcut cadou soției lui Tiberiu, marele împărat 

român, un ou roșu, care simboliza sângele lui Iisus, dar și Învierea acestuia. Se spune că în momentul în 

care Maria Magdalena a atins ochii bolnavi de orbire ai împărătesei aceștia s-au vindecat, putând astfel să 

vadă și să mărturisească mai departe despre minunile și Învierea Domnului Iisus. O altă legendă ne arată 

că în momentul în care Iisus a fost atins de pietre pe cruce, acestea au căzut la pământ și s-au transformat 

în ouă roșii. 
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Învierea lui Hristos- temeiul învierii noastre 

Prof.Berilă Iuliana 

Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Brăila 

 

 

Învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna minunea 

minunilor, iar sărbătoarea Învierii rămâne sărbătoarea sărbătorilor noastre bisericeşti.     

Întreaga învăţătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea Mântuitorului: "Dacă Hristos n-a înviat", 

scrie Sfântul Apostol Pavel, "zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră" 

(I Corinteni 15, 14). 

   Prin învierea din morţi şi înălţarea la cer, Domnul nostru Iisus Hristos şi-a desăvârşit lucrarea Sa 

mîntuitoare de Împărat, Domn şi Stăpân atotputernic in cer şi pe pământ. 

             Învăţătura despre învierea Domnului şi înălţarea Lui la cer, o regăsim în articolul al cincelea şi al 

şaselea din Simbolul Credinţei- ,,Şi- a înviat a treia zi, după Scripturi; Și S-a suit la ceruri şi şade de-a 

dreapta Tatălui,,. 

Praznicul Învierii Domnului este sărbătoarea vieţii, a vieţii după moartea cu trupul, a vieţii după 

învierea din moartea păcatului mărturisit şi iertat în Sfânta Taină a Spovedaniei. Ne împărtăşim de această 

viaţă adusă de Învierea Domnului, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, în Sfânta Taină a 

Euharistiei Care este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, "Pâinea Vieţii" (Ioan 6, 35). 

În Noaptea învierii purtăm făclii luminoase în mâini și cântăm plini de bucurie imnul de biruință al 

creștinismului: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața 

dăruindu-le!”. Această doxologie a Învierii Mântuitorului este o adevărată mărturisire de credință, 

exprimată imnografic, care trezește în sufletele noastre o mare bucurie și fericire și ne aduce multă nădejde 

și încredere de la Hristos cel Înviat. Știm în această zi de sărbătoare că această bucurie pascală, pe care 

Biserica noastră o evocă intens și solemn în întregul ei cult, este o bucurie cerească, este bucuria gustării 

vieții veșnice, este fericirea viitoare de care ne împărtășim prin credință încă de pe acum. 

„Hristos a înviat din morți”, această primă afirmație din debutul troparului a devenit salutul de 

bucurie al creștinilor, iar prin răspunsul: „Adevărat a înviat!”, entuziasmul intens al acestei bucurii devine 

o veritabilă mărturisire de credință. Mărturisim astfel, sincer, că, pentru noi, creștinismul este legătura de 

iubire cu un Dumnezeu viu, cu un Dumnezeu care este o Treime de Persoane iubitoare, cu un Dumnezeu 

care ne dăruiește viață, pentru că El Însuși este Viața cea adevărată. Mărturisim credința noastră în El și 

în toate cele propovăduite nouă în Sfintele Evanghelii, ca fiind adevărate pentru că sunt garantate de 

Persoana Lui.  
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Prin acest minunat tropar al Învierii, Biserica ne ajută să pătrundem , cu întreaga noastră ființă, în 

taina cea mare a Învierii Mântuitorului, să înțelegem și să simțim că în ea Îl descoperim pe Dumnezeul 

nostru cel viu, Care a ales să Își arate atotputernicia nu în semne de putere lumească și de dominație, ci în 

smerenie, în dragoste jertfitoare și în răbdare, pentru a ne atrage și pe noi la Sine, pentru a ne dărui viața 

Sa dumnezeiască. El a răbdat totul pentru noi pentru a ne da nu doar pildă de răbdare, dar și puterea de a 

depăși frica egoistă care ne ține legați de bucuriile trecătoare ale acestei lumi și de a ne accepta crucea 

vieții noastre prin puterea care ne-o dă El. Puterea Învierii Lui este alta și mult diferită de cea a slavei și 

bunăstării lumești. 

Prin Înviere, Domnul Hristos a introdus un nou mod de viaţă în istorie, căci a înviat cu un trup 

transfigurat „în trup de slavă” (Filipeni 3, 21), „în trup duhovnicesc” (1 Corinteni 15, 44), oferindu-ne 

nouă pildă de a ne schimba în permanenţă prin credinţă şi a începe, încă de aici, a ne îmbrăca în nemurire 

(1 Corinteni 15, 52-53). El a înviat pentru că a biruit, prin viaţa Lui, slăbiciunea firii umane, iar acesta este 

un lucru nou, unic, pe care înţelepciunea, filosofia, gândirea şi ştiinţa umanităţii de până atunci nu l-a 

cunoscut. A biruit, prin viaţa Lui, slăbiciunea firii umane, cu toate ale ei, mergând, în manifestarea acestei 

stării spirituale, până la acceptarea morţii pentru alţii: „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la 

moarte, şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8). 

Credinţa în Înviere nu este o teorie sau o doctrină, ci un mod de viaţă autentic, cu şi în Hristos, 

ceea ce ne face să vedem în învăţătura de credinţă un tezaur al experienţei existenţiale bisericeşti, pe care 

asemenea apostolilor, care, impresionaţi de Învierea Mântuitorului din morţi şi de relaţia de viaţă cu 

Acesta, au devenit misionarii Lui, şi noi, astăzi, trebuie să fim promotorii vieţii în Hristos, aşa cum se 

manifestă ea în spaţiul şi timpul nostru. La fel ca şi apostolii, şi noi, astăzi, dorim să aducem lumii bucuria 

credinţei noastre, a iubirii, comuniunii şi solidarităţii, adică „ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am 

văzut cu ochii noştri, ce am primit şi mâinile noastre au pipăit, cu privire la Cuvântul vieţii… ce am văzut 

şi am auzit vă vestim şi vouă” (1 Ioan1,1-3). 

Acest mare praznic al tuturor creştinilor, Învierea Domnului este fundamentul credinţei, speranţei 

şi bucuriei noastre, al avântului nostru înnoitor şi misionar, care ne dă puterea de a traversa toate 

încercările vieţii, cu încredere în nemărginita putere, pururea lucrătoare, a lui Dumnezeu în vieţile noastre 

şi în întreaga istorie a umanităţii. 
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De Paște 

 

De Paște toți sărbătorim  

Cu mic cu mare stăm la masă  

Și acum noi toță vă dorim  

Să aveți multă liniște-n casă  

S-aveți în suflet bunătate  

Să fiți buni și zâmbitori  

Pe masa gustoase bucate  

Ai învierii vestitori 

 

prof.înv.preșc. Popa Florica, Școala Gimnazială Sichevița,  

structură Grădinița cu Program Normal Sichevița, jud. Caraș-Severin 
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OBICEIURI ROMÂNEȘTI DE PAȘTI 

prof.înv.preșc. Popa Florica 

Școala Gimnazială Sichevița, structură Grădinița cu Program Normal Gornea, jud. Caraș-Severin 

 

 

Înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa 

celor de la ţară, fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

Paştile reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar în 

Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al răscumpărării. 

          În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

          O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 

încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei, a curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia 

Mare, femeile încep să pregătească pască şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre 

sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun 

straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte 

bolnavi. 

          La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – iese 

cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, iar 

când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune „Adevărat a 

înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de salut timp de 40 de zile, 

până la Înălţarea Domnului. 

          Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

Crucea este simbolul crucificării, opusul renaşterii, este simbolul oficial al creștinismului. 

Oamenilor le este permis să mănânce bucăţele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) 

abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Oul simbolizează renaşterea. Ouăle roşii aveau menirea de a ţine răul deoparte şi simbolizau sângele lui 

Hristos. Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşti se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. Mielul 

reprezintă triumful înnoirii, victoria ciclică a vieţii supra morţii. El îl simbolizează pe Cel care trebuie 

sacrificat pentru propria mântuire. Mielul sau oiţa îl desemnează pe membrul turmei lui Dumnezeu. 

Prima zi de Paşti trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În această 

zi, e interzis şi somnul. Luni, a doua zi de Paşti, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în 
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cele mai multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la 

Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în 

Săptămâna Luminată ajung direct în Rai. În funcţie de zonele ţării, există obiceiuri şi obiceiuri. Săptămâna 

care urmează praznicului, este numită săptămâna luminată. În această săptămână nu avem voie să ne 

plângem morţii şi nici să îngenunchiem, ci să ne bucurăm de lumina şi veselia praznicului, căci toţi morţii 

au înviat odată cu Iisus Hristos. 

 Ziua de vineri a acestei săptămâni ne întâmpină cu o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului, numită 

Izvorul Tămăduirii. De la Ea, Maica Domnului, ca dintr-un izvor pururea curgător, se revarsă bogăţia 

binefacerilor prin milă şi har. Numele sărbătorii îşi are originea de la o minune săvârşită de Maica 

Domnului asupra unui izvor din apropierea Constantinopolului, a cărui apă limpezea prin tămăduire orice 

boală trupească sau sufletească. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

Prof. înv.primar Onuț Maria 

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea 

 

 

 Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind însoţită, în 
România, de numeroase tradiţii şi obiceiuri, unele moştenite din generaţie în generaţie. Prin şi pentru 
aceste tradiţii, unele dintre cele mai frumoase din lume, sărbătoarea Învierii este prilej de reunire a 
familiei în jurul mesei cu preparate tradiţionale, este motiv de bucurie şi de optimism. 
 În noaptea de Înviere, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică, să ia lumină şi să cânte Învierea 

Domnului. Oamenii aduc acasă „lumina” – lumânarea aprinsă direct de la cea aprinsă de părinte în Altar– 

,unii obişnuiesc să facă o cruce mică pe pragul de sus al uşii gospodăriei sau pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, iar cei mai mulţi păstrează lumânarea de la Paşte şi o aprind peste an, în cazul 

unor mari necazuri, boli sau în situaţia unor feneomene meteo extreme. 

 O credinţă larg răspândită în România este aceea că cei care pleacă din această lume în ziua de 

Paşti merg direct în rai, porţile acestuia fiind deschise în această zi, şi, de asemenea, având în vedere că 

cerurile se deschid, sufletele răposaţilor se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi. 

 De asemenea, cei născuţi în ziua de Paşte se spune că vor avea o viaţă luminată şi plină de noroc. 

Masa de Paşte este construită în jurul preparatelor din carne de miel – ciorbă, friptură sau drob – simbolul 

Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

 Un alt simbol al sărbătorii îl reprezintă Pasca preparată de obicei sâmbăta dimineaţa, care este dusă 

spre sfinţire la biserică la slujba de Înviere, alături de coşul bucatelor preparate pentru sărbătoare. A doua 

zi dimineaţa, unii credincioşi, mănâncă din sfânta Pască în loc de anafură sau Sfintele Paşti. 

 Se spune că de Înviere este bine ca oamenii să fie îmbrăcaţi cu o haină nouă, care ar simboliza 

purificarea. De asemena, nu este bine ca de Înviere să se doarmă, fiindcă restul anului va aduce 

somnolenţă, ghinion sau recolte slabe. 

 În ziua de Paşti se mai spune că nu e bine să se consume oul cu sare, fiindcă autorul va transpira 

tot anul, iar Pasca, sau anafura sunt considerate tămăduitoare dacă se păstrează peste an bucăţele din 

acestea. 

 Tot legat de ou, se spune că masa de Paşti trebuie să se începă cu consumul unui ou, existând 

credinţa că astfel trupul va fi sănătos întreg anul, apoi peşte – pentru a fi sprinten precum acesta – şi mai 

apoi pasăre – pentru a fi uşor ca aceasta. 

 O altă tradiţie arată că dacă în ziua de Paşti prima persoană care intră în gospodărie este bărbat, 

acolo va exista noroc peste an. Acestea sunt tradiţii şi obiceiuri larg răspândite la nivelul ţării în 

comunitatea creştin-ortodoxă. 

 În afara acestora există tradiţii particulare întâlnite în anumite regiuni geografice sau în anumite 

comunităţi. 

 Spre exemplu, în Moldova, în noaptea de Înviere, după slujba de la miezul nopţii, credincioşii 

obişnuiesc să însoţească momentul Învierii prin pocnitori care semnifică alungarea spiritelor rele. 

 Coşul de bunătăţi care se duce la sfinţit la biserică este pregătit strict după cele transmise din moşi-

strămoşi: aici sunt aşezate, alături de bucate, seminţe de mac, sare, zahăr, făină, ceapă şi usturoi – 

simbolurii ale bucuriei de peste an. Deasupra acestei farfurii se aşează pasca, şuncă, bani, flori, sfeclă roşie 

cu hrean şi ouăle roşii. De asemenea, coşul este acoperit cu un pled cusut cu modele specifice zonei. 
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 Există o simbolistică specifică pentru sfinţirea celorlalte componente ale coşului cu bunătăţi: 

macul este aruncat în râu pentru a alunga seceta, sarea aduce belşug peste an, zahărul sfinţit este element 

tămăduitor pentru vitele bolnave, ceapa şi usturoiul au rol de protecţie împotriva insectelor, făina se 

presară pe câmp pentru ca rodul grâului să fie cel aşteptat. 

 Tot în Moldova există tradiţia ca fetele nemăritate să meargă la biserică şi să spele clopotniţa cu 

apă neîncepută, iar dimineaţa trebuie să se spele cu aceasta pe faţă existând credinţa că astfel vor fi curtate 

de băieţii „de însurat” din localitate. La rândul lor, flăcăul care iubeşte o fată nemăritată trebuie să meargă 

la casa acesteia şi să-i ofere un ou roşu. 

 În unele zone din Moldova există tradiţia ca în dimineaţa Învierii, preotul să meargă el pe la casele 

oamenilor – aşezaţi în formă de cerc, cu lumânări aprinse – pentru a sfinţi coşul cu bucatele pascale. 

 În zona Bihorului, există o tradiţie care arată că oul împodobit de Paşte prevesteşte norocul: dacă 

după 40 de zile acesta nu se strică, atunci persoana va fi norocoasă. 

 Tot în această zonă, în Joia Mare, se aprind focurile sacre ale Învierii în cimitire şi tot în această 

zi există obiceiul de a arunca ouă la ţintă. 

La încondeierea ouălor în Joia Mare, bihorenii folosesc un instrument specific numit „bijorca”. 

 În Apuseni, femeile merg la cimitir în noaptea Învierii să aprindă lumânări la morminte, iar prima 

zi de Paşte începe cu împărtăşania cu pască, după ce credincioşii se spală cu apă în care a fost pus un ou 

roşu, o monedă de aur şi urzică. 

 Tot în Apuseni, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce la cimitir şi este păzită de 

feciori. Este simbolul luptei între „hoţi” şi „păgubaşi”, iar cei care pierd sunt datori cu un „ospăţ”, pregătit 

fie de cei care au încercat să fure toaca şi nu au reuşit, fie de cei care nu au fost în stare să o păzească. 

 În Ţara Bârsei, există obiceiul – din Duminica Tomii – „Junilor Braşovului” – în care grupuri de 

tineri, asemănătoare colindătorilor sau căluşarilor, strâng ouă de la tinerele fete, după care, la Pietrele lui 

Solomon – aflate în zona Şcheii Braşovului – la picnic, încep diferite concursuri. 

 În zona Valea Arieşului există obiceiul „rostogolitului ouălor” care sunt lăsate să cadă spre o gaură 

din pământ. 

 În zona Lăpuşului din Maramureş, în duminica Paştelui copiii merg la prieteni şi la vecini – iar 

pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul 

anului – şi anunţă Învierea Domnului, iar fiecare gazdă dăruieşte câte un ou roşu. 

 În satele din Transilvania, în prima zi de Paşte, băieţii merg la udat cu parfum la casele fetelor de 

măritat, „ca să nu se veştejească” – obicei care semnifică înflorirea şi fecunditatea – iar fetele îi răsplătesc 

cu ouă roşii, sau cozonac. 

 În zona judeţului Călăraşi, coşul pascal pentru sfinţit conţine, pe lângă bucate, şi un cocoş alb, 

existând tradiţia ca atunci când cocoşul cântă să însemne că Hristos a Înviat, iar cel mai norocos este acela 

al cărui cocoş cântă primul. După slujbă există obiceiul ca toţi cocoşii să fie dăruiţi oamenilor săraci. 
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Tradiții de Paște- ouăle încondeiate 

Prof. inv. Primar: Vîlcu Elena Raluca 

Școala Gimnazială Nr. 13, Rm Vâlcea 

 

Înainte de Sfânta Înviere, creștinii obișnuiesc să se spele într-un lighean în care se află ouă și 

bănuți. Oul roșu semnifică sănătatea, iar banii bogăția. Întorși de la biserică, membrii familiei se așază la 

masă, gustând mai întâi din ouăle și pasca sfințite. Ouăle se ciocnesc după un anumit ritual: persoana mai 

în vârstă ciocnește cu capătul mai ascuțit al oului aceeași parte a oului celuilalt, în timp ce rostește 

cuvintele “Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu “Adevărat a înviat!”. Ciocnesc întâi soții, apoi copiii 

cu părinții și părinții cu celelalte neamuri, amici și cunoscuți. Se crede că toți cei care ciocnesc unul cu 

altul se vor vedea pe lumea cealaltă. Se mai crede că persoana al cărei ou s-a spart primul este mai slabă, 

are să moară mai degrabă sau i se iartă păcatele. Cel mai tânăr ține oul cu capătul ascuțit în sus, iar cel mai 

în vârstă ciocnește, zicând formulele tradiționale. După credința populară, e bine de ținut minte cu cine ai 

ciocnit întâi pentru că, dacă din întâmplare te rătăcești în pădure, n-ai decât să îți amintești despre asta și 

imediat găsești drumul pe unde ai venit.  

Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din morţi. Aspectul 

oului indică imaginea limitării spaţiale de tipul cercului magic. Proprietăţile sale magico-rituale s-au 

amplificat în momentul asocierii culorii, care iniţial a fost roşie. Culoarea roşie reprezintă focul, puterea 

lui purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa. „Frumos şi sănătos ca un ou roşu” este sintagma ce domină 

încă spiritualitatea satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt investite cu atribute 

miraculoase nu este întâmplătoare. După cum bine se ştie, obiceiul este legat de începutul anului nou 

agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, înfăptuite cu anumit scop, au 

cele mai mari şanse de a se îndeplini.  

Se crede că femeile mironosițe au adus ouă la Sfânta Cruce și acestea au fost înroșite de sângele 

Mântuitorului. Culoarea roşie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru 

mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc se întâlnesc pe lumea cealaltă. Ouăle, simbolizează 

şi reîntinerirea, primăvara.  

 

De Paște porțile Raiului stau deschise până la Rusalii. Ouăle roșii sunt puse la icoană sau în hrana 

vitelor, sunt împărțite pentru pomenirea celor adormiți sau îi adună laolaltă pe cei vii. Zilele destinate 

pentru pregătirea ouălor sunt cele din Săptămâna Patimilor, începând de marți. Ouăle se aleg, căutându-

se de bănuți. Cele care au bănuți se păstrează pentru prăsilă, iar cele care sunt mai frumoase, mai curate și 

mai tari, se întrebuințează la colorat.  

Demult, ouăle se colorau în galben și roșu, culori ale răsăritului și apusului de soare. Românii le 

vopsesc și în alte culori: verde, albastru, negru, galben sau le încondeiază. Acestora din urmă li se spun 

ouă tărcate, pentru că nu sunt doar colorate, ci împodobite cu diverse motive desenate cu bizarca, un 

bețișor de lemn care are la capăt un tub foarte subțire din foiță de aluminiu, probabil, în vechime, un fir 
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de păr de porc sau din coadă de cal prin care se scurge ceara de albine topită. După ce ouăle se degresează 

cu apă caldă și oțet, se desenează cu ceară topită motive precum: Soarele, brăduțul, pomul vieții, grebla, 

Luna, prescura și altele.  Cea mai răspândită temă, în afară de brâul care se trage împrejurul și de-a lungul 

oului, este Crucea.  

La prima vedere, tehnica încondeierii ouălor cu ceară în relief pare simplă, însă este nevoie de 

răbdare și de creativitate din partea meșterilor. Oul închistrit cu ceară în relief poate fi gata în 2-3 ore, în 

funcţie de model. Ceara galbenă este ceară naturală, ceara de culoare neagră se obţine prin arderea celei 

naturale iar ceara maro se obține tot prin ardere, dar la foc mic. Toate celelalte culori le obţinem prin 

adăugarea de coloranţi. Înainte de toate însă, oul trebuie golit de conţinut cu ajutorul unei seringi. Culoarea 

trebuie să se prindă de coajă, de aceea oul se spală atât prin interior, cât şi prin exterior, cu apă sărată sau 

cu apă cu detergent.  

După ce oul se usucă, se face primul model cu ceară de albine curată și fierbinte, apoi se vopsește 

oul folosind diverse culori. Spre final se încălzește ceara și se şterge oul cu o pânză. Oul este gata realizat 

în diferite culori. Se folosesc vopsele naturale, obţinute din plante sau cele aneline, adică vopsele cu care 

se colorează lână. 

Ouăle colorate, cel mai ades în roșu, erau oferite în semn de afecțiune. Multe popoare consideră 

oul, care conține în sine tot, un simbol al divinității.   
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SIMBOLURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE 

Prof. Cseterki Claudia 

Școala Gimnazială Specială Baia Mare 

 

Învierea este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin. Aceasta este însoțită în România 

de numeroase tradiții și obiceiuri, unele dintre ele moștenite de sute de ani, din generație în generație.În 

tradiția ortodoxă română pregătirile pentru Paște încep în Joia Mare, când românii incep sa decoreze casa 

pentru sărbătoare, vopsesc ouă și prepară bucate alese. 

Sărbătoarea Paștelui este marcată de obiceiuri străvechi care susțin credința printr-o curățire 

interioară și nu numai. Această credință este manifestată adesea prin primenirea casei și înnoirea hainelor. 

În noaptea de Înviere credincioșii merg la biserică pentru a lua lumină, simbolul Învierii lui Iisus 

Hristos. Când preotul rostește „Christos a înviat!” toţi cei prezenţi răspund: „Adevărat a înviat!”, ca 

recunoaştere a tainei Învierii. 

Învierea este mărturia puterii imense a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul şi are toată 

puterea asupra lui, având și puterea de a învia din morţi. Învierea lui Iisus este o mărturie şi o dovadă 

pentru învierea credinciosilor. Iisus transcende moartea şi promite că urmaşii Lui vor face acelaşi lucru. 

Învierea este o victorie triumfătoare şi glorioasă pentru fiecare credincios. 

Celebrarea miracolului Învierii este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor de pretudindeni 

fiind însoţită de o multitudine de tradiţii şi datini pascale. De la ouă roşii şi cozonac, la slujbe religioase 

edificatoare, iepuraşul colorat cu coşul său plin de bunătăţi sau numeroase superstiţii şi obiceiuri, Paştele 

este sărbătorit într-un mod cât se poate de vesel, fiind totodată şi o marcă a primăverii, un nou început, o 

speranţă în mai bine, o înnoire. 

Simbolistica ouălor de Paşte 

Dacă ouăle roşii sunt simbol al sângelui dumnezeiesc căzut din răni, cele colorate sau încondeiate 

semnifică bucuria primăverii, veselia, renaşterea. La români, ouăle se vopsesc, pictează, decorează în Joia 

Mare, în Săptămâna Patimilor. Acestea se ciocnesc în ziua de Paşte rostind Hristos a înviat! la care se 

răspunde Adevărat a înviat!. Despre ouăle înroşite se spune că ar avea puteri miraculoase. Consumul 

acestora fereşte de boli, purifică şi chiar oferă frumuseţe. 
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Lumina sfântă 

Lumina din Noaptea de Înviere semnifică pentru credincioşi victoria binelui asupra răului, 

învingerea întunericului şi biruinţa vieţii. La Sfântul Mormânt aceasta apare prin putere divină, fără nicio 

explicaţie, fără nicio sursă de aprindere. Miracolul cutremurător menţine vie credinţa, iar puterile luminii 

sfinte variază de la protecţie şi vindecare, la aducerea de belşug, noroc şi armonie în case. 

La români, lumânarea cu care s-a luat lumină în Noaptea de Înviere va fi adusă aprinsă pe drumul spre 

casă. Dacă aceasta nu se va stinge, atunci dorinţa purtătorului se va împlini. 

Paştele este o sărbătoare plină de bucurie, o celebrare luminată, încărcată de semnificaţii, simboluri şi 

tradiţii. Lumina sfântă este cea dătătoare de speranţă oamenilor, arătând că miracolele încă sunt posibile. 

Despre Iepuraşul de Paște        

 

Personaj folcloric transformat în simbol al acestei sărbători, Iepuraşul de Paște este cel care aduce 

ouă încă din dimineaţa celebrării Învierii Domnului. Provenind din credinţele germanilor luterani, acest 

iepuraş a avut la început un rol similar cu al lui Moş Craciun, el judecând copiii după nivelul acestora de 

obedienţă şi doar acelora cuminţi lăsându-le ouă colorate. Legenda ni-l înfăţişează transportând în coşul 

său ouă pictate, dar şi numeroase dulciuri pe care le lasă pe la casele copiilor. Iepuraşul de Paști este 

adesea înveşmântat cu haine colorate fiind şi un simbol al renaşterii naturii în anotimpul primăvara. 

Tradiţie păgână îmbrăţişată în mai toată lumea, iepuraşul este substituit şi de alte animale. De exemplu, în 

Elveţia, responsabil cu căratul ouălor este nimeni altul decât cucul, iar în alte regiuni europene, vulpea le 

transportă cu succes. 

În zona Transilvaniei, încondeierea ouălor este o adevărată artă, iar varietatea de modele este cu 

adevărat impresionantă. Tot aici, în a doua zi de Paşte, fetele tinere sunt stropite cu apă de către băieţii 

care le plac. 
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În Rusia, semnificaţiile religioase ale sărbătorii au întâietate, de aceea mersul la biserică în Noaptea 

de Înviere este respectat de majoritatea familiilor. Inedit este modul în care aceştia ciocnesc ouăle prin 

folosirea unor cuie care duc cu gândul la răstignirea Mântuitorului. 

Englezii rămân fideli iepuraşului încărcat cu bunătăţi, dar şi dulciurilor tradiţionale preparate în 

casă în fiecare an de Paşte. Pe de altă parte, americanii obişnuiesc să facă o adevărată paradă în duminica 

Paştelui, mai ales în marile oraşe, iar pomul încărcat cu ouă a devenit o tradiţie anuală. 

În Mexic, veselia şi bună dispoziţia oamenilor îşi spune cuvântul, iar sărbătoarea se întinde pe 

două săptămâni, timp în care populaţia celebrează nu doar prin bucate tradiţionale ci şi prin multe piese 

de teatru, majoritatea cu caracter religios. 

Vecinii noştri din Bulgaria cred că stropitul cu apă în duminica Paştelui aduce femeilor belşug şi 

noroc, iar darurile făcute prietenilor şi rudelor vor crea armonie şi pace. 

În Polonia, bărbaţii vor participa doar la sărbătoare, nu şi la pregătiri, acestora fiindu-le interzis 

orice ajutor în gospodărie. 
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Credințe și obiceiuri de Paște în zona Dunării de Jos  

Prof. Valentina Luminița Tanasaciuc 

Școala Gimnazială nr. 28 Galați, Galați 

 

 

 

 Paștele este o sărbătoare-reper în concepția comunității tradiționale românești. Ea este încărcată 

de multiple semnificații astfle că în în cultura populară Paștte este sinonim cu un nou început, trecerea 

spre o nouă reînnoire de la moartea rituală la renașterea spirituală. 

Sărbătoarea Învierii Domnului constituie în credința românilor cea mai mare sărbătoare dar, mai 

ales, sărbătoarea cea mai încărcată spiritual de peste an. Dincolo de mersul la biserică într-o curățenie 

sufletească aparte, în apropierea acestei sărbători, mai mult decât oricând, oamenii se îngrijesc să-L 

întâmpine cu bucuruie și smerenie pe Mântuitor atunci când vor lua “lumină”. Este binecunoscut faptul 

că pentru  români, Sărbătoarea Învierii este sărbătoarea bucuriei, bucurie pe care o trăiesc laolată adulți, 

bătrâni, copii indiferent că sărbătoarea e la sat sau la oraș. Mesajul călăuzitor pe durata acestei sărbători 

sunt chiar cuvintele Mântitorului pe care le-a rostit după Învierea Sa: “Bucuraţi-vă!” (Matei 28: 9). 

Învierea Domnului este una dintre cele mai încărcate emoțional sărbători creştine de-a lungul 

anului calendaristic și nu  de puține ori ouăle roşii au fost asociate acestei perioade. 

Oul, simbol central al sărbătorii sfinte este totodată un principiu regenerator și roditor al vieții. 

 Potrivit tradiției din zona Dunării de Jos culoarea roşie cu care sunt vopsite simbolizează sângele 

lui Iisus Hristos vărsat pe cruce pentru iertarea păcatelor şi mântuirea oamenilor. Culorii 

roșii obținută din plante,  i se se asocia tehnica încondeierii ouălor cu ceară pură de 

albine, obicei străvechi pe care bătrânii satului încă o mai păstrează. Tehnica încondeierii 

ouălor este complexă întrucât procedeul în sine este greu de executat datorită 

instrumentului special: chișița. Deși aparent e vorba o banală bucată bucată de lemn care 

are atașat în vârf un tub metalic cu un diametru scurt, totuși tehnica încondeierii ouălor 

necesită exercițiu fiind vorba de ceară fierbinte și vopsea. Practic se desenează cu ceară 

pe oul rece. Dacă în zona Bucovinei, ouăle încondeiate sunt pline de culori vii, în zona 

Dunării de Jos se folosește doar roșu. Acestei tehnici îi sunt asociate credința potrivit 

căreia încondeirea ouălor nu putea fi făcută de oricine, ci doar de ”femeile curate”, adică 

femeile bătrâne căci acestea în credința populară trebuia să aibă a anumită conduită. 

Simbolurile folosite pentru încondiere erau și ele simple, dar asociate vieții satului. Ouăle 

încondeiate au devenit de-a lungul timpului o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, 

reprezentând un element de cultură spirituală specific zonei Dunării de Jos. Prin folosirea liniei drepte 

verticale, femeiile simbolizau viața, iar prin adăugarea liniei drepte orizontale redau împletirea vieții cu 

moartea sublinind totodată că moartea este, de fapt, renaștere. Renașterea este asociată în popor eternității, 

convingere redată pe oul încodeiat printr-o linie dublă dreaptă. Acestor elemente geometrice li se adaugă 

simboluri inspirate din regnul vegetal: frunza, spicul, copacul sau elemente din regnul animal: șarpele, 

mielul, cocoșul, dar și nelipsita cruce, semn al creștinătății 
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Este bine știut că în zilele ouăle sunt repede ciocnite şi mâncate, chiar în noaptea când oamenii se 

întorc de la biserică, însă în urmă cu zeci de ani, ouăle nu reprezentau un simplu aliment, ci aveau o 

semnificaţie mai adâncă: ouăle proaspăt încondeiate erau, de cele mai multe ori, date de pomană, în 

amintirea celor trecuţi în lumea de dincolo, sau erau păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp pe 

pervazul ferestrei, pentru a înfrumuseţa casa. Așadar, pe atunci, ouăle încondeiate aveau altă destinație, 

nu doar pentru consum. 

Legat de ou, simbolul noii creaţiuni a lumii săvârşite prin jertfa lui Hristos, în zona Dunării de Jos 

au fost culese de către Doamna Porumb Florența două legende deosebite. Astfel, se spune că la un moment 

dat, Pilat a fost invitat la un ospăţ de către evrei. În momentul când Pilat ţinea un ou în mână, un soldat 

roman a intrat pe uşă şi a anunţat că a înviat Hristos. Pilat a spus că „o să învie Hristos când oul din mâna 

mea se va înroşi”. Se pare că imediat oul din mâna lui s-a înroşit, l-a scăpat jos şi s-a spart. De atunci, a 

rămas obiceiul ca în ziua de Paşti să se ciocnească ouă roşii. 

Cea de-a doua legendă spune că o copilă mergea cu o poală de ouă să le vândă în piaţă la Ierusalim. 

Pe drum copila s-a întâlnit cu un evreu care în loc de „Bună ziua”, i-a spus că Hristos a înviat. Se pare că 

așa a rămas obiceiul că oamenii după slujba din noaptea de Paşti să se salute prin dictonul – „Hristos a 

Înviat!”. După slujba de Înviere, oamenii merg la cimitir şi pun ouă roşii şi cozonac pe morminte, aceasta 

reprezentând o pomană pentru morţi a căror spirite sunt venite printre oameni încă din Joia mare. Se zice 

că aceștia ar fi protejaţi de Joimăriţa, zână protectoare a morţilor. 

Un alt ritual vechi, pe care puțini îl mai practică, este spălarea pe faţă cu apa în care era pus un ou 

roşu şi un bănuţ de argint,  în Duminica Învierii. La sat, se spălau toţi membrii familiei, dimineaţa după 

ce veneau de la slujba de Înviere. Exista credinţa că cel care se spală cu această apă se purifică, se 

primeneşte pentru a întâmpina o sărbătoare atât de mare pentru creştini. Se spunea că oul roşu aduce 

sănătate. Se dădeau cu oul roșu pe față, în special copiii și fetele pentru a fi rumene. Era exprimată dorinţa 

de a fi sănătos pe tot parcursul anului şi de a avea noroc, luând bănuţul din apă. Ultimul care se spăla lua 

bănuțul și de cele mai multe ori, ultimul era și cel mai mic, întrucât participarea la acest ritual se făcea în 

ordinea cronologică a vârstelor. Dacă după spălarea cu apa în care au fost puse oul alb și oul roșu, doi sau 

mai mulți urmau să se ștergă pe față, bătrânii  îi îndemnau să se șteargă în același timp cu același ștergar 

pentru a fi împreună și pentru  se înțelege bine. Apa de la ouă capătă puteri deodebite în credința populară 

căci cu ea se recomanda să se ude copacii și plantele pentru a da rod. 

Se spune că în Prima zi de Paște, copiii 

mergeau prin sat cu ” Hristos a înviat!” pentru a primi 

de la gazde ouă roșii și cozonac. 

Un obicei pe cale de dispariție este iarba verde 

aşezată pe pragul casei sau pasca neterminată, 

simbolizând o poartă a sufletului pentru morţi. Pasca 

neterminată, cum a numit-o Paul Buța, etnolog-

domentarist de la Centru Cultural Dunărea de Jos 

Galați este de fapt o pască în formă de cozonac cu 

brânză în colţuri, care nu are marginea făcută. 
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Lumânarea de Înviere este nelipsită din noaptea de Înviere întrucât este cea prin intermediul căreia 

creştinii primesc “Lumina Învierii” de la preot. Foarte interesant este momentul în care credincioșii 

primesc lumina: se aude cântecul cocoșului de trei ori înlăuntrul bisericii,  deși biserica este închisă și 

apoi, preotul învită pe toți cei adunați cu îndemnul: ”Veniți să luați lumină!”. Este un ritual pe care puține 

biserici din zona Dunării de jos îl mai respectă. 

 Lumânarea, alături de lumina pe care o poartă și preotul care iese în fața enoriașilor este simbolul 

Învierii, al biruinţei vieţii asupra morţii şi a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. Sunt 

credincioşi care păstrează lumina timp de 40 de zile până la Înălțare, iar alții care pun bine restul de 

lumânare rămasă nearsă după slujbă şi o aprind în cursul anului, în cazul în care au un mare necaz în casă 

sau pe timp de furtună.  

În judeţul Galaţi exista în preajma Sărbătorilor Pascale un obiceiul străvechi aparte. Acesta a fost 

identificat de către specialiștii din cadrul Secției Cercetare, Conservare și Valorificare a Creației și 

Tradiției Populare.  

Astfel, în zilele Paştelui se instala în centrul satului un scrânciob (leagăn) cu mai multe scaune, 

unde se distra tineretul. Aici se organiza „hora satului” unde participau fetele, flăcăii, dar şi perechile de 

tineri căsătoriţi. Flăcăii organizau cete însoţite de instrumentişti care mergeau la fetele nemăritate. Primeau 

în schimbul muzicii cozonac și vin. Obiceiul se numea „vălărit” (în alte variante – valerit sau vălăret).  

Deplasarea se făcea cu căruţe vopsite şi gătite, trase de cai.  Se pare că este vorba despre ceata de flăcăi 

care se constituia la Anul Nou şi mergea la colindat sau cu plugul tot satul. Vălăreţul mergea şi în a doua 

zi de Paşti, la casele gospodarilor, mai ales acolo unde erau fete de măritat. Ceata de flăcăi striga pe la 

porţile gospodarilor cu fete de măritat: „Pentru ouă şi-un colac/ Şi-o bucat’ de cozonac!”. Gazdele 

întâmpinau alaiul pe prispa casei.  După ce muzicanţii salutau gazda cu „Hristos a înviat!”, toată ceata în 

frunte cu „zaraful” sărutau mâna bătrânilor. Între timp, apărea fata cu colacul şi cu ouăle vopsite ori 

încondeiate, puse pe o tavă şi acoperite cu un ştergar de borangic ori bumbac, ţesut ori brodat  și zicea: 

„Poftiţi din partea mea un colac frumos, ca faţa lui Hristos”. Colacul era oferit celui pe care fata în avea 

la inimă, prietenului ei. „Mulţămim dumitale, fată frumoasă, şi să-ţi dea Dumnezeu un ginerică vrednic”, 

răspundea flăcăul.  După ce fata oferea colacul, era jucată în bătătura casei de către flăcăul ales. Aceasta 

era o dovadă a relaţiei dintre cei doi, un fel de logodnă în zilele noastre. 

Un alt obicei, care este pe cale să se piardă, are legătură cu tranziția anotimpurilor, trecerea de la 

iarnă la primăvară.  Bătrânii din sat spun că în noaptea de Înviere, oamenii puneau iarbă înverzită pe pragul 

casei pentru a marca trecerea într-un sezon nou şi pentru a avea recolte bogate. Am putea spune că această 

tradiție s-a metamoforzat, căci femeiile duc la biserică în noaptea de Înviere în coșul cu bucatele ce le va 

binecuvânta preotul, iar creștinii le vor pune pe masaă  și un vas cu grâul încolţit. Acesta semnifică rodul, 

înnoirea.  

Sărbătoarea Învierii Domnului este piatra de temeie a ortodoxismului românesc. Credința care ne 

călăuzește este că alături de Hristos şi întru Hristos vom învia pentru o nouă viaţă, mai bună, mai fără 

păcate.  

Ne rămâne nouă ca sarcină esențială să cinstim simbolurile religioase ale Sfintelor Paşti, ducând 

mai departe şi transmiţându-le copiilor tradiţiile şi semnificaţiile acestei mari sărbători a creştinătăţii: 
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spovedania şi împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului care are o încărcătură aparte în Noaptea 

Sfântă asociată cu încurajarea copiilor, de mici, să trăiască ei înșiși tradițiile și valorile creștinești. 

 

Bibliografie: 

Articolul este realizat pe baza documentării cu sprijinul specialiștilor de la Serviciul Cercetare, 

Valorificare şi Conservare a Tradiţiei Populare din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați 
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  PAŞTELE ÎN SATELE ARDELENE 

                                                                      Prof. înv. primar: Valea Anica 

                                                                                        Şcoala Gimnazială – Iernut, jud. Mureş 

      

       Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile, pe care omul le-a 

respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 

experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, fiind 

purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.                             

      Paştele, sărbătoarea creştină care cheamă oamenii să ia Lumina Sfântă, aduce bucuria unică a 

Învierii Mântuitorului, dar şi ritualuri şi tradiţii religioase, printre care şi cea a salutului cunoscut chiar 

şi de cei mici - "Hristos a înviat!", "Adevărat a înviat!". Se spune că după ce  Domnul nostru Iisus 

Hristos a înviat, Maica Domnului a fost cea care a făcut ouă roşii şi pască şi a dat fiecărui om pe care 

l-a întâlnit  câte un ou roşu şi câte o păscuţă și i-a zis ,,Hristos a înviat!”. 

      De Paşte nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni nu trebuie să plângă, bucuria fiind sentimentul 

predominant în aceste zile. În aceste zile, satele noastre româneşti se pregătesc pentru marea 

sărbătoare, oamenii încercând să fie mai credincioşi şi mult mai buni ca niciodată. După 

respectarea “Postului Mare” şi după sărbătorirea “Sâmbetei lui Lazăr” şi a “Floriilor”, românii trăiesc 

cu evlavie tragedia “Săptămânii Patimilor”, pentru a ajunge lumina“Sfintelor Paşti”, 

miracolul “Învierii lui Hristos”. 

      În Săptămâna Mare, ţăranii din satele ardelenești, se străduiesc să încheie toate activităţile 

gospodăreşti: pământul să fie arat şi semănat, casele văruite şi împodobite, vesmintele noi să fie 

terminate. Pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. De "curăţenia 

de Paşte" orice gospodină trebuie să se achite în timp util şi să aibă casa lună pentru primirea 

musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. Preparatele de Paşti care în general nu lipsesc de pe 

masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul. 

      Tradiţia ne spune că dacă cineva moare în săptămâna dinaintea Paştelui va ajunge în ceruri. Prima 

zi din săptămână este sărbătorită mai ales pentru cultul morţilor dar şi din considerente de      bilanţ 

gospodăresc înainte de marea sărbătoare. 

      Tot acum, în unele satele ardeleneşti, familia căreia i-a decedat un membru în ultimul an 

împodobeşte o creanga de pom cu nouă covrigi, nouă turte, nouă bomboane şi o duce la biserică pentru 

a fi sfinţită. După slujbă, cei care beneficiază de „darurile pomului” sunt copiii şi oamenii sărmani din 

comunitate, urmând ca ramura să fie pusă pe mormântul celui pentru care s-a împodobit. Acest gest 

ritualic simbolizează legătura dintre cele doua lumi, cea reala şi lumea imaginară a celor „plecaţi”.  

      O tradiţie interesantă vorbeşte despre „nunta urzicilor”, adică înflorirea şi încetarea acestora de  

a mai fi bune de mâncat, din aceasta zi căpătând valenţe apotropaice. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, 

considerându-se un păcat mare orice lucru făcut în casă vineri, când la Biserică are loc Prohodul. La 

sate se aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle proaspete cad la fund, cele 

vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele mai vechi "condeie" au fost 

lumânarea - cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne - şi pana de gâscă. Oamenii 

topesc ceara de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază ouăle cu motivele dorite şi le 

pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Local, se folosesc metode noi de decorare, mai mult sau 

mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă pictate, decorate în relief, încondeiate cu frunze de 

plante, împodobite cu mărgele. 
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     Ciocnitul ouălor se face după reguli care diferă de la o zonă la alta, dar, oricum, respectarea lor este 

obligatorie: cine are prima lovitură (de obicei, bărbatul mai în vârstă), ce părţi ale ouălor să fie lovite, 

ciocnitul să fie "pe luate", "pe schimbate", "pe văzute" sau "pe nevăzute". Ciocnesc mai întâi soţii între 

ei, apoi copiii cu părinţii, după care părinţii cu celelalte rude, cu prietenii şi vecinii invitaţi la masă.  

      În noaptea de înviere, când cântă cocoşii de miezul nopţii, românii curaţi şi îmbrăcaţi, după ce spun 

rugăciunile, iau pasca pentru sfinţire şi oua roşii şi pornesc spre biserică. Sosind preotul în biserica 

deja plină de lume, intră în altar se îmbracă în ornatele cele mai frumoase, scoate uşa împărătească sau 

uşa raiului din ţâţâni şi o aşează de o parte lângă perete, iese în naos i-a aerul de la postamentul unde 

a stat, îl scoate afară, înconjoară cu dânsul biserica şi îl duce apoi în altar pe masa cea sfântă până 

miercuri înainte de Înălţarea Domnului la cer.  

      După aceea, luând sfânta cruce şi sfânta evanghelie, iar epitropii bisericii luând o cruce mare, 

praporele şi sfeşnicele aprinse cu făclii ies din biserică afară şi se aşează înaintea acesteia, unde se află 

pus analogionul cu icoana Învierii lui Iisus pe dânsul.  

      În urma preotului iese şi poporul afară şi cântătorii bisericii care cântă, având fiecare câte o lumină 

de ceară aprinsă în mâna. Preotul începe a cânta tropariul învierii, se trag clopotele şi se bate toaca. 

Întregul alai se roteşte de trei ori în jurul bisericii, iar  la intrare preotul loveşte uşor cu crucea în uşă 

zicând: ,,Deschideţi boieri mari porţile să intre împăratul măririi!”, din interior i se adresează 

următoarea întrebare: ,,Cine este acela împăratul măririi?”. Răspunsul este : ,,Domnul cel mare şi 

puternic, acela este împăratul măririi. După aceasta intră iarăşi cu toţii în biserică şi preotul continuă 

actul Învierii, precum şi serviciul sfintei liturghii. Pentru această slujbă, gospodinele pregătesc un coş 

cu merinde  ce urmează să fie sfinţit. În el se aşterne un ştergar curat şi se aşează o lumânare albă, apoi 

ouă roşii, pască cozonac, o bucată de slănină, muşchi de porc, zahăr, făină, sare, câţiva căţei de usturoi, 

o ramură de busuioc, legume, cârnaţi, turtă. Totul se acoperă cu cel mai frumos ştergar pe care îl are 

gospodina, semn de preţuire a sărbătorii pascale dar şi de mândrie personală. 

     Tinerii flăcăi din Ardeal, obişnuiesc să împodobească, de sâmbătă noaptea, cu crengi de brad porţile 

caselor unde locuiesc fete nemăritate. Fetele care au pândit toată noaptea la ferestre ştiu pe cine să 

răsplătească, astfel că flăcăii primesc în ziua de Paşte bucate sau bani. 

     În Câmpia Transilvaniei, de Paşti avea loc un obicei cu scop moralizator, numit „briscălitul”. „În 

ziua de  Paşti se pedepseau acei feciori care încălcau morala satului în ”postul mare”.   În funcţie de  

gravitatea faptelor lor, ”poliţeii” le aplicau pedepse cu lovituri de nuiele peste spate. De regulă, cel 

care pedepsea era ales cel mai harnic flăcău din sat – cel ce a ieşit primul la arat-, totul era un prilej 

de petrecere binevenită.”  

     În Ţara Moţilor, toaca de la biserică este dusă în noaptea de Paşti în cimitir, unde feciorii satului au 

sarcina de a o păzi cu străşnicie.  Dacă toaca va fi furată, cei care n-au reuşit s-o păzească au obligaţia 

să ofere o masa bogată, în caz contrar, „hoţii” vor fi gazdele ospăţului.  

     În unele sate mureşene, în ziua de Paşti, după-amiază, tinerii se adună în curtea bisericii, unde 

ciocnesc ouă, fac schimburi de ouă colorate, îşi împărtăşesc  diverse experienţe, iar spre seară coboară 

la hora satului, de obicei, la Căminul cultural. Odinioară, fetele şi tinerele neveste coseau cămăşi 

pentru toţi membrii familiei. Pentru fetele de măritat semnificaţia era şi mai puternică, acestea 

urmând a purta noile cămăşi atât la biserică, cât şi la joc. A doua zi de Paşti, băieţii merg cu 

,,stropitul”, la casele unde sunt fete  de măritat. Flăcăii rostesc următoarele versuri ,,Am auzit că aveţi 

o floare/ Noi vrem să fie stropită / Pentru a putea fi peţită”. La origine, pentru stropit se foloseau găleţi 
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cu apă de izvor, simbolul purificării încă din precreştinism, acestea fiind înlocuite în prezent cu sticluţe 

de parfum.  

     Săptămâna întâi după Paşti, la români se numeşte Săptămâna luminată, pentru că înviind în ajunul 

ei Domnul nostru Iisus, a luminat-o prin învierea sa din morţi, şi pentru că în această săptămână toate 

se luminează, adică toate încep să înflorească şi să se înnoiască. Doar cine nu a trăit un Paşte în Ardeal 

nu ştie ce înseamnă, cu adevărat, tradiţia românească pură, nepângărită încă de apucăturile de la oraş. 

Respectând tradiţia respectăm strămoşii, nu ne uităm înaintaşii şi sărbătorim cu bucurie în suflet Sfânta 

Sărbătoarea a Învierii Domnului. Tot acest miracol îl trăim cu o intensitate mult mai mare în mediul 

rural, acolo unde natura oferă cadrul sărbătoresc şi credinţa se împleteşte cu tradiţia. 

     Educaţia se realizează atât în cadrul orelor de curs cât şi în cadrul activităţilor şcolare pe care le 

organizăm cu elevii, aceste activităţi  le oferă  elevilor posibilitatea să-şi consolideze sistemul de valori 

spirituale, etice şi morale. Noi, dascălii, trebuie să-i ajutăm pe elevii  să înţeleagă semnificaţia acestor 

sărbători prin lecţiile de lectură, prin activităţi şcolare, parteneriate cu alte şcoli, prin activităţi 

educative desfăşurate în cadrul orelor de educaţie plastică, activităţi cultural-artistice şi chiar de 

voluntariat. Cât timp satul va dăinui e datoria noastră de a-i păstra istoria şi obiceiurile vii şi neştirbite. 
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MÂNDRIA DE A FI ROMÂN PRIN 

TRADITII SI OBICEIURI DIN BUCOVINA 

Proiect  educaţional 

        

                                                                                                              Prof. Dutcovici Marinela Anca 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindel” 

Localitatea: Suceava, jud. Suceava 

 

 

SLOGAN:  “Tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin 

educaţie.”  

                                                                                  Rousseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Educaţie interculturală;             

Argumentarea proiectului propus:  

Totul e tradiţie, mai departe generaţiilor următoare! 

Poporul român aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. 

Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine şi balade, basme 

şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor: 

ceramică, obiecte din lemn, ţesăturii, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale. 

Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpei din 

obiceiurile şi tradiţiile locale, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care încearcă să transmită 

mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenţie sporită 

activităţilor de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice, 

considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală.  

Prin desfasurarea acestui proiect educational mi-am propus dezvăluirea adevăratelor comori pe 

care le deţinem noi, moldovenii şi anume tradiţiile şi obiceiurile transmise de la strămoşii noştii şi 

locurile în care acestea se mai păstrează.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse este necesar ca noi, educatoarele, să atragem cât mai multe 

persoane (părinţi, colaboratori: muzeografi, etnografi,  interpreţi de muzică populară etc.), pentru a 

putea familiariza copiii încă de la vârsta preşcolară cu valorile moral-etnice şi civice ale folclorului 

românesc tradiţional: obiceiuri, tradiţii, datini. 

În cadrul colaborării grădiniţă – familie , este importantă această latură a educaţiei: educaţia 

pentru valorile spirituale, în cadrul căreia aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru 

românesc, pentru a ne face viaţa mai frumoasă, un mod ideal de a ne petrece timpul liber.  

Descrierea unor tradiţii şi obiceiuri în cadrul activităţilor, ne dă posibilitatea să înţelegem 

încercarea omului de a pătrunde în tainele naturii veşnice, de a şi-o apropia, de a-şi transforme anii 

vieţii în ani de bucurie şi speranţe. Copiii vor fi învăţaţi să înţeleagă, să participe la manifestări 

specifice zonei, să dorească să le cunoască şi să fie cei care le perpetuează. A participa la astfel de 

evenimente înseamnă a-i determina pe copii la o comportare deosebită, să pătrundă ascultând şi 

văzând, să înţeleagă şi să cunoască aceste tradiţii, a-i sensibiliza pe copii în direcţia cunoaşterii 

tradiţiilor zonei în care locuiesc. 

Analiza SWOT 

Puncte tari:  

✓ posibilitatea de a parcurge teme variate /informare din surse variate/schimb de experienţă /dotarea cu 

materiale noi / posibilitatea abordarii creative şi interactive / promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

locale 

Puncte slabe: 

✓ lipsa dotarilor necesare; 

✓ neimplicarea activă a tuturor membrilor; 

✓ planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toţi;  
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✓ dificultăti de comunicare; 

✓ superficialitate în pregătirea materialelor. 

Oportunităţi: 

✓ toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de soluţionare a tematicii; 

✓ ieşirea din “tiparul curricular”; 

✓ se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi expectaţiile  prin exprimarea dorinţelor şi  satisfacţiilor; 

✓ participare necondiţionată cu materiale proprii, la fiecare temă; 

DESCRIEREA PROIECTULUI:  

Scopul:  

     Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti 

locale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte 

arta şi tradiţia populară locală, înţelegerea protejării şi conservării acestora. 

Obiective:  

privind  copiii : 

totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstram şi să transmitem 

-iniţierea copiilor în observarea elementelor specifice obiceiurilor şi tradiţiilor locale (portul 

tradiţional, obiectele de artă populară etc.); 

- sprijinirea copiilor pentru a manifesta interes şi curiozitate; 

-stimularea creativităţii şi a imaginaţiei, a originalităţii în realizarea lucrărilor proprii; 

-recunoasterea si pastrarea unor evenimente traditionale de importanta culturala, istorica si religioasa; 

- cunoasterea si aprecierea valorilor traditionale; 

-formarea unor comportamente pozitive fata de traditiile si obiceiurile locale.  

 

privind partenerii: 

-  stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor; 

 - promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite 

copiilor valorile spirituale ale poporului nostru; 

-  implicarea directă a părinţilor în desfăşurarea activităţilor  proiectului şi din punct de vedere 

material sau financiar; 

- crearea unui mediu educaţional favorabil şi stimulativ pentru motivarea copiilor în vederea 

desfăşurării activităţilor 

- implicarea partenerilor în realizarea programului de activităţi. 

Grup ţintă: 

beneficiari direcţi:  30 copii preşcolari cu vârste cuprinse între 4-5 ani; 

beneficiari  indirecţi:  alte grupe de prescolari, părinţii acestora şi cadrele didactice- educatoare şi 

învăţători din grădiniţe şi şcoli primare, şcolarii mici, comunitatea locală 

 

Activitaţi propuse, mijlocul  de realizare, obiectivele propuse: 

1) Vizita la Muzeul Etnografic- lansarea proiectului. Obiectiv: informarea despre initierea si desfasurarea 

proiectului; familiarizarea copiilor cu obiectele traditionale din muzeu 

2) Coltul cu traditii- observare. Obiectiv: observarea unor elemente specifice traditiei locale: obiecte de 

arta populara 

3) La Izvor de Cantec drag- invitat special un interpret de muzica populara. Obiectiv: initierea copiilor in 

interpretarea unor cantece sub indrumarea unui interpret de muzica populara. 

4) Drag mi-e jocul romanesc- prezentare port popular si invatare dans popular. Obiectiv: observarea 

costumului popular bucovinean si a partilor componente; invatarea unui dans popular. 

5) Vizita la Casa Memoriala Ion Creanga- excursie. Obiectiv: cunoasterea unor aspecte ale vietii si 

ocupatiei oamenilor din cele mai vechi timpuri. 

6) A fost odata- amintirile unei bunici- culegere de obiceiuri din trecut; plimbare cu caruta. Obviectiv: 

aprecierea valorilor traditionale. 
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7) Proiectul in imagini, participare la sesiunea de prezentari a proiectelor educationale 

Metode şi tehnici de lucru:  

- convorbiri, observări, dezbateri, vizionari de casete video, prezentari de imagini foto, expoziţii foto 

şi cu lucrările copiilor, vizite, memorizari, intalniri cu specialistii, programe artistice. 

Forme de organizare: 

-pe grupe, individual, frontal 

Rezultate preconizate: 

-stimularea interesului copiilor preşcolari pentru cunoasterea obiceiurilor si traditiilor locale; 

-implicarea în cadrul proiectului a cel puţin 5 cadre didactice în afară de echipa de proiect; 

-implicarea în cadrul proiectului a cel puţin 4 specialiști; 

-elaborarea jurnalului ce cuprinde imagini, impresii din timpul derularii proiectului; 

-promovarea   activităţilor din proiect în mass media locală-ziare, televiziune; 

-publicarea de către cadrele didactice din echipa de proiect  a unor articole cu exemple de bună practică 

în reviste de specialitate; 

-confecţionarea unor pliante si invitatii la diferite activitati din cadrul proiectului. 

Resurse umane: 

➢ copii preşcolari şi şcolari mici /părinţi /cadre didactice: educatoare, învăţători /muzeografi, etnografi 

/interpret de muzică populară 

 Evaluare proiect: 

Portofoliul proiectului /Jurnalul proiectului / Programe de activităţi / Elaborarea de lucrări pentru 

publicaţii şi pentru sesiuni de comunicări / Schimb de idei, materiale didactice şi educative între 

grădiniţă şi partenerii implicaţi în proiect. 

 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

- În cadrul activităţilor extracurriculare şi a activităţilor cu părinţii, educatoarele şi copiii abordează 

teme legate de tradiţiile şi obiceiurile locale cu prilejul programelor artistice dedicate Sărbătorilor de 

Iarnă, a vizitelor realizate la diverse instituţii unde promovează obiceiurile legate de unele 

sărbători(mersul su colinda etc); 

-la nivelul instituţiei, unele grupe desfăşoară activităţi opţionale care abordează tradiţiile locale – 

dansuri populare; 
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PAȘTELE-LA ROMÂNI 
                                                                                

                                                                               Prof.înv.primar,Horga Cristina-Diana 

                                                                               Școala Gimnazială,,Nicolae Horga Popovici” 
                                                                            Seleuș, jud. Arad 

 
 

       Cea mai mare ,mai însemnată,mai  sfântă si mai îmbucurătoare sărbătoare  de peste an ,e 

sărbătoarea Paștelor, Paștele  sau Învierea Domnului, pentru că în această zi  ,,Hristos a  înviat din morți  

cu  moartea pre moarte  călcând și celor  din  mormânturi viață dăruindu-le ” ,iar pe cei vii  răscumpărându-

i de sub jugul păcatului  și împăcându-i  cu  Dumnezeu.Ea cade întotdeauna la începutul 

primăverii,anotimpul cel mai frumos și mai plăcut  ,când toate în natură învie.Românii  așteaptă  

sărbătoarea  aceasta ,după un Post  îndelungat, cu mare dor și bucurie și caută în același timp ca locuințele 

lor să fie curate și cu toate pregătirile făcute în cea  mai bună  rânduială. 

        Bărbații  care până în Joia Mare din Săptămâna  Patimilor  lucrează ,de regulă,la câmp, din ziua 

aceasta rămân acasă  ca să  o curețe și să  se  îngrijească de  ea , repară  gardurile  , ară  grădina junghie 

mieii de Paște  și adună  cele trebuincioase  sărbătorii, 
         Femeile, tot , din Joia Mare ,sau cu câteva zile înainte  încep a  deretica prin case, a  vărui ,a spăla 

,a  roși ouăle , a  coace  pasca și alte copturi. 

          Fetele cele mari  precum și multe neveste tinere încep  a  coase câte o cămașă nouă  precum  și   

alte  haine,  ca fiecare să  aibă pentru ziua de Paște măcar o cămașă nouă.Fiecare  are partea sa de ocupație 

și grijă,fiecare caută  a nu rămâne în urma altora , iar  sfintele Paște  să-l surprindă ca pe  un  neom între 

oameni. 
         Cea mai însemnată  coptură  pe  care o mănâncă  românii în decursul sărbătorii Paștelor  este  

pasca.După o legendă din Bucovina  pasca se face  , pentru  ca Iisus înainte de  a fi prins  și răstignit pe  

cruce , zice învățăceilor săi  că  până atunci  au mâncat cu toții  copturi nedospite  și  nesărate ,adică  turte  

sau  azime ,de  acum înainte  vor  mânca  copturi dospite  și  sărate care  se  vor  numi  pască.Pasca se  

face dintr –un aluat  bine dospit în care se pune sare  și lapte dulce .Forma este rotundă , grosimea  e  cel 

mult  de un lat  de  deget cu  împletituri ( sucituri) ,pe  margini și cele de la mijloc în formă de cruce , care 

însemnează crucea pe care a fost  Mântuitorul răstignit.Pasca se face  fie  în Joia Mare , fie în  Sâmbăta 

Mare .În afară de pască ,cele  mai multe românce mai fac  și  alte copturi  ca, moși, cozonaci rotunzi sau 

lungăreți , colaci. 
        Tot de Paște friptura cea mai însemnată este cea de miel  numit mielul Paștelor  sau de purcel , 

care  se  frig întregi și  care  se  duc  în ziua  de Paște împreună cu pasca la sfințit .Mielul înseamnă 

Domnul nostru Iisus , iar  în Banat este datina  ca oasele și celelalte rămășițe ale  acestuia  să se  îngroape  

la  un altoi de măr sau păr sănătos , ca famila  aceea să fie tot anul sănătoasă. 
       Ouăle roșii  se  fac tot  în Joia  sau  Sâmbăta Mare .Ouăle sunt alese cu grijă, numai de  găină,se  

fierb ,se pun în culoare ,apoi se lasă la uscat  și  se  șterg  cu  grăsime de porc  ca  să  aibă luciu. 
      Când  cântă cocoșii  de  miezul nopții , românii  curați și îmbrăcați după  ce spun  rugăciunile ,iau 

pasca pentru sfințire și ouă roșii  și pornesc  spre biserică.Sosind preotul în biserica ,deja, plină de  lume 

, intră în  altar ,se îmbracă în  ornatele cele mai  frumoase ,scoate  ușa  împărătească sau ușa raiului  din 

țâțâni și o așează  de o parte  ,lângă perete , iese în naos,ia  aerul de la postamentul unde a stat  ,îl scoate  

afară ,înconjoară cu  dânsul biserica  și îl duce apoi în altar pe  masa  cea sfântă  până miercuri  înainte  

de Înălțarea Domnului la cer.După aceea , luând  sfânta Cruce și sfânta Evaghelie  ,iar epitropii  bisericii 

luând o cruce mare ,praporele și  sfeșnicele  aprinse  cu făclii ies din biserică  afară  și se  așează înaintea  

acesteia , unde se află pus analogionul cu icoana Învierii lui Iisus pe  dânsul. În urma preotului  iese și 

poporul afară și  cantorii bisericii care cântă, având  fiecare  câte  o lumină de ceară  aprinsă în mână . 

        Preotul începe a  cânta troparul Învierii, se  trag clopotele și se  bate toaca.După aceasta intră 

iarăși cu toții în biserică și  preotul continuă actul Învierii precum și serviciul Sfintei Liturghii. 
        În  ziua Învierii  fiecare ins  care ia parte la  Înviere trebuie să  ducă  cu  sine și  o lumină  ,pe  
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care o ține  aprinsă în  tot timpul săvârșirii sfintei  Învieri  de  către preot. 

        După Înviere fiecare  se  întoarce  cu  lumina aceasta aprinsă  acasă.După  ce ajung acasă  și 

pășesc  peste pragul tinzii  încep a se închina ,apoi intrând în casă  sting lumina în  grindă afumând-o pe 

aceasta în semnul crucii,După ce fac semnul crucii o  sting și o păstrează apoi peste tot  anul , spre a o 

avea  și  a  o putea aprinde la întâmplări  primejdioase  ,la  vărsări mari de ape, la grindină sau piatră, la 

tunet, fulger și  trăznet.Aprinzând-o zic, 
 

                     Fugiți necurațti 

                     Fugiți  voi  spurcați. 
                     De  casa  noastră 
                     Nu  vă  apropiați. 
       

       Românii mai  întrebuințează  lumina  Învierii spre a afuma vitele cu  dânsa .În ziua Învierii  , după  

ce  s-a sfârșit Sfânta  Liturghie  și  anume între  7 și  8  dimineața se  sfințește pasca și  ce  s-a mai dus la 

biserică. 
       După  terminarea  Învierii , a  liturghiei și  a  sfințirii  pascăi , una  sau două dintre ouăle sfințite  

se  dau  preotului , care le-a sfințit , iar restul  se  duc  acasă.Sosind acasă  toți se pun la masă  și  gustând 

mai întâi din pasca  și  ouă  și  încep  a mânca.După ce  s-au  săturat  de  mâncat ,prin a  ciocni cu ouă 

rosii mai  întai  soții, apoi copiii cu părinții și părinții  cu celelalte  neamuri și  cunoscuți.Făcând aceasta  

cred că cei  ce  ciocnesc unul cu altul se  vor  vedea  pe  lumea  cealaltă. 
 

                        Bucurați-vă de  sărbătoare, 

                        În această zi cu soare, 
                        Domnul Sfânt  să vă –nsoțească, 

                        Împărțiți ouă și pască. 
          

                        Din inimă în cor  cântați 
                        Și  lui Hristos vă  închinați. 

                        El  falnic iese  din mormânt 
                        Iar  noi Îl  așteptăm  cântând, 

                      ..Hristos a  înviat! 
                        Adevărat  a  înviat !!”     
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MATERIAL DIDACTIC 

FIȘĂ DE LUCRU 

Disciplina: Geografie  

Clasa: a VI-a  

Propunător: Ciocan Elisabeta  

Unitatea de învățare: Europa – identitate geografică   

Lecția: Harta politică a Europei – state și regiuni  

 

Identificați pe harta alăturată statele și capitalele acestora în care a sosit "Iepurașul":   

 

 
 

Nr. crt. Statul Capitala 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE PAŞTI ÎN BANAT 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Rădulescu Loredana Cosmina 

Școala Gimnazială George Gârda Mănăștiur 

Grădiniţa cu Program Normal,Mănăștiur 

 

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar 

în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 

răscumpărării. 

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi voia 

bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

Sărbătoarea Paştelui este una din cele mai importante sărbători religioase ale anului şi este 

ţinută cu mare fast, atât în cadrul bisericii, cât şi în casele credincioşilor. Multe dintre obiceiuri şi 

tradiţii s-au pierdut odată cu trecerea timpului, dar în unele sate bănăţene izolate se mai pot observa 

parte din acestea. 

Sărbătoarea Învierii Domnului este celebrată în Banat acordându-i-se o valoare deosebită. 

Tradiţiile de Paşte din Banat sunt mai puţine decât în alte zone, însă chiar şi aici se practică tradiţia 

tămâierii bucatelor prin ouăle roşii, drobul de miel şi nelipsitul cozonac.  

Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului, aceasta comemorând Învierea 

Domnului Iisus Hristos 

Postul Paştelui era respectat cu rigurozitate, chiar cu exigenţă, de lumea satelor bănăţene, până 

în prima jumătate a secolului XX. Era ţinut de întreaga familie, de la copii la bătrâni şi nu era văzut 

doar ca o restricţie alimentară de la mâncărurile “de dulce” (carne, peşte, brânză, ouă, grăsimi animale, 

lapte sau băuturi alcoolice). 

Postul era perceput de ţăranul bănăţean mai degrabă ca un exerciţiu spiritual, ca o izbăvire de 

duşmănie, ca o iertare a acelora care le-au greşit. Gestul împăcării era obligatoriu în post. 

Învierea este astfel celebrată la sfârşitul postului Paştelui şi la trei zile după răstignirea lui Iisus 

Hristos. În multe zone ale ţării noastre tradiţiile specifice acestei sărbători sunt încă păstrate cu 

sfinţenie.  

De exemplu, referindu-ne la zona Banatului, aici obiceiurile de Paşte sunt intercalate cu mai 

multe culturi şi fiecare a preluat de la cealaltă părţile care i-au plăcut mai mult. 

Alte gesturi obligatorii erau spălarea tuturor hainelor familiei dar mai ales opărirea oalelor din 

casă cu leşie obţinută din cenuşă, astfel încât să nu rămână pe ele niciun strop de grăsime animală, mai 

ales de porc, care ar fi impurificat întreaga rânduială. 

Săptămâna premergătoare Postului era numită şi săptămâna cotoroagelor sau a răciturilor, 

preparate doar din anumite părţi ale porcului şi oferite de pomană. Erau alimente care marcau, ritualic, 

începutul sărbătorilor de primăvară, pentru că Paştele marchează începutul acestui anotimp. 

Este o perioadă în care legumele folosite la fierturi sunt înlocuite cu usturoiul, care ţine la 

distanţă spiritele malefice şi în egală măsură, spiritele morţilor. Postul Paştelui era întâmpinat cu focuri 

aprinse pe dealurile din preajma satului, până noaptea târziu. Copiii şi tinerii aprindeau un foc mare, 

ritualic, purificator, făcând zgomot şi chiuind pentru a alunga spiritele rele. 
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În prima sâmbătă din Postul Paştelui, calendarul ortodox fixează sărbătoarea Sântoaderului, 

perceput de imaginarul popular drept o perioadă de timp periculoasă. “Această perioadă e bântuită de 

caii lui Sântoader. Tradiţia săptămânii de dinaintea Sântoaderului e plină de tabuuri şi de interdicţii, 

ce trebuiau respectate cu sfinţenie, în special de femei. Ele nu aveau voie să lucreze cu firele, adică să 

coasă, să urzească pânză în război, riscând să fie pedepsite exemplar de caii lui Sântoader. 

De altfel, fetele nu au voie să părăsească locuinţa pentru a merge la joc în acestă săptămână 

periculoasă. Altfel, riscau să fie luate pe sus de o herghelie divină şi lovite cu copitele. În satele din 

Banat, la Racoviţa, de exemplu, erau legende despre cai care-şi băgau coada în cizmele fetelor şi le 

jucau până acestea îşi pierdeau cunoştinţa. Arhiva Episcopiei Greco-Catolice din Lugoj conţine 

documente foarte interesante despre astfel de tradiţii. 

În sâmbăta Sântoaderului se fierbea grâu şi se făcea colivă, care era oferită de pomană. 

Următoarele tradiţii importante din Post se referă la săptămâna Babelor, dintre 1 şi 9 martie. În satele 

bănăţene, Paştele trebuia întâmpinat cu haine noi. Femeile şi în special fetele se înnoiau cu haine 

proaspăt ţesute la război. Este un exemplu de făloşenie bănăţeană. De aici şi zicala din Banat: 

„Crăciunu’ sătulu, Paştele fudulu’”. 

În prima săptămână din Post, era obiceiul alergatului cailor albi şi negri, văzută ca bătălia dintre 

noapte şi zi, la schimbarea anotimpului. De aici şi expresia “Paştele cailor”, care cu timpul şi-a 

schimbat sensul, fiind sinonimă cu “niciodată”. Cert este că în prima săptămână a Postului, erau multe 

obiceiuri legate de cai. 

În ziua de joi a Săptămânii cailor, aşa-numita “joia iepelor”, erau culese diferite plante pentru 

a se face o leşie cu proprietăţi speciale. Fetele se primeneau pe faţă cu rouă, apoi mergeau la pădure 

dis-de-dimineaţă, pentru a culege “popilnic”. Cu leşia obţinută se spălau pe cap pentru a le merge bine 

tot anul. Datina era ca până în acestă zi de joi să se încheie torsul tuturor firelor de lână sau de cânepă, 

în caz contrar, femeile leneşe fiind pedepsite de Joimăriţa, o arătare îngrozitoare, care le ardea mâinile 

şi unghiile. Tradiţia se leagă de credinţa în lucrul bine făcut şi încheiat la timp.  

În zona Banatului cea mai importantă zi este considerată a fi Joia mare. Astfel că în credinţa 

bănăţenilor în această zi un personaj mitologic feminin, numit Joimăriţa, umbla prin sate şi le pedepsea 

pe fetele care nu îşi terminau de tors lâna, iar pe cele mai leneşe le lua la ea acasă şi le mânca.  

În prezent în Joia Mare se aprind focurile în cimitire pentru că se crede că în perioada Paştelui 

se deschide cerul şi sufletele morţilor se întorc în sat. Deopotrivă, pregătirea bucatelor tradiţionale se 

face după terminarea curăţeniei mari.  

În Sâmbăta Mare, prima zi după Prohodul de vineri seara (Liturghia prin care se aminteşte de 

moartea lui Hristos), se sacrifică mielul, din care gospodinele pregătesc mâncăruri tradiţionale 

delicoase: drob, friptură de miel şi altele. 

La sate există şi acum obiceiul ca la Slujba de Înviere şi în zilele de Paşti fiecare să se înnoiască 

cu ceva de îmbrăcat. Există obiceiul ca femeile să poarte măcar o cămasă nouă, ţesută de ele, iar 

bărbaţii o pălărie nouă. 

În Sâmbăta Mare, după Săptămâna patimilor şi Prohodul morţii lui Hristos din Vinerea Mare, 

are loc Slujba Învierii - un ritual specific, care s-a păstrat până în zilele noastre, atât la sat, cât şi la 

oraş. La ora 23:45, în biserică se închid luminile, iar preotul, cu o lumânare aprinsă de la candela crucii, 

spune de trei ori „Veniţi de primiţi lumina”. Credincioşii iau lumină şi îl urmează pe preot în faţa 

bisericii, unde este aşezată o masă, pe care se găsesc biblia, o cruce şi două sfeşnice cu lumânările 

aprinse. 
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Slujba începe cu citirea evangheliei (Matei 1: 1-16), care prezintă linia genealogică a lui Iisus. 

Preotul continuă slujba cu o binecuvântare, apoi cu stihurile Paştilor, după care se intră în biserică şi 

se continuă cu Slujba Utreniei şi Liturghia. Toată slujba exprimă bucuria datorată învierii lui Isus. 

În Banatul montan, în dimineaţa învierii, după ce se termină Liturghia (care, în lumea satului, 

ţine, de obicei, toată noaptea), în curtea Bisericii, feciorii fac întrecere de ciocnit ouă. Cine sparge cele 

mai multe ouă câştigă şi le ia acasă pe cele sparte. 

În satele bănăţene, după slujbă, membrii familiei se întorc acasă, iau masa împreună, gustând 

mai întâi din alimentele sfinţite, iar după masă se ciocnesc ouăle. Se zice că aceia care au ciocnit ouă 

de Paşti se vor vedea şi pe lumea cealaltă. Cojile ouălor nu se aruncă, ci se păstrează pentru a fi folosite 

vara, în încercarea de a îndupleca furtunile mari (se aruncă flori şi coji din aceste ouă contra furtunii, 

ca să înceteze). 

La micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradţia tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare 

mesean primeşte o linguriţă de paşti, adică vin şi pâine sfinţite.  

Pe masa de Paşti, pe lângă mâncărurile din miel, se găsesc ciorba de burtă (făcută din stomac 

de viţel), ciolanul sau şunca de porc, dar şi ouăle roşii şi albe (cele albe se fierb în apa în care s-a 

pregătit carnea de porc şi nu se mai vopsesc). 

Trei lucruri se pregătesc cu sfinţenie: pasca, ouăle şi cozonacul (aceste obiceiuri se mai ţin doar 

la sate, în timp ce la oraş doar unii bătrâni mai respectă tradiţia). Acese trei feluri de mancare se duc 

la biserică pentru a fi sfinţite. 

Pasca este simbolul lespezii mormântului lui Isus, lespede care s-a ridicat cu ajutor divin la 

Învierea lui Hristos. Pasca este o prăjitură cu brânză de vacă. Totuşi, nu este un produs tradiţional 

bănăţean, având origini moldoveneşti. De aceea, de multe ori, pasca este înlocuită cu tortul. 

Cea de-a doua şi cea de-a treia zi de Paşte sunt rezervate jocului popular. Tinerii şi bătrânii se 

adună în centrul satului în faţa bisericii şi spre seară începe hora mare a satului.  

Ca referinţă, satul Târnova din judeţul Caraş-Severin este unul dintre puţinele din Banat în care 

portul popular mai este păstrat cu sfinţenie, la loc de cinste.  

De altfel, nu există sărbătoare în sat la care costumul popular sã nu fie purtat. Tot aici există 

tradiţia ca în a doua zi de Paşte, sătenii, însoţiti de musafiri să pornească spre centrul satului. În faţa 

bisericii intră cu toţii în hora mare.  

Întrucât portul tradiţional are mare preţuire, hora satului este deschisă de către cei îmbrăcaţi în 

costume populare.  

În plus de toate acestea, în Banat, mai exista obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casa 

lumănârea aprinsă în noaptea de Înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva 

momente, atunci când are loc un eveniment fericit.  

Cine urmează datina, se spune ca va avea noroc în viața personală și este bine văzut de cei din 

jur. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 

sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea 

ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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Scenetă 

Marea dezbatere a învierii 
 

Prof. înv. primar Crăciun Daniela  

Şcoala Gimnazială “ I.A.Bassarabescu” Ploiesti 

 

Personaje 

Un creştin 

Patru necredincioşi, care vor ajunge să fie convinşi de adevăr 

 

Creştinul stă în centrul scenei, de unul singur. 

Creştinul: Cred că Isus a murit pentru păcatul meu şi că a înviat a treia zi dintre cei morţi.  

Intră primul necredincios. 

Necredinciosul 1: Este o minciună. 

Creştinul: Ce vrei să spui? 

Necredinciosul 1: Cred că toată chestia asta este inventată. Ucenicii au minţit despre faptul că Isus a 

înviat din morţi. 

Creştinul: Nu prietene, nu ai dreptate. Ucenicii au fost persecutaţi pentru faptul că au spus că Isus a 

înviat din morţi. Ei au fost gata să moară pentru acest fapt şi, de fapt, mulţi au şi murit. Crezi că ar fi 

murit pentru o minciună? 

Necredinciosul 1: Nu, cred că nu ar fi făcut-o.. 

Creştinul: Ştiu deci că ei nu au inventat nimic, pentru că dacă nimic nu ar fi fost adevărat, ei nu şi-ar 

mai fi riscat vieţile pentru asta.  

Necredinciosul 1: Ei, încep să înţeleg. Cred că ai dreptate.  

Creştinul şi necredinciosul 1: Credem că Isus a murit pentru păcatele noastre şi a înviat apoi a treia zi 

dintre cei morţi.  

Necredinciosul 2 intră. 

Necredinciosul 2: Nu cred aşa ceva. 

Creştinii: De ce nu? 

Necredinciosul 2: Cred că este doar un truc. Cred că ucenicii au furat trupul, apoi au inventat tot restul 

poveştii.  

Creştinul: Imposibil. Erau 16 soldaţi romani care păzeau mormântul. Erau speriaţi pentru propriile lor 

vieţi. Piatra din faţa mormântului cântărea câteva tone. Hainele de înmormântare ale lui Isus au fost 

lăsate în ordine. Nu era nici un semn de grabă acolo.  

Necredinciosul 2: Hei, încep să înţeleg, cred că aveţi dreptate.  

Creştinul, necredinciosul 1 şi necredinciosul 2: Credem că Isus a murit pentru păcatele noastre şi a 

înviat a treia zi dintre cei morţi. 

Necredinciosul 3 intră. 

Necredinciosul 3: Nu cred aşa ceva. 

Creştinii: De ce nu? 

Necredinciosul 3: Au fost doar puţini care L-au văzut pe Isus înviat, aşa că se poate să se fi înşelat.  

Creştinul: Nu e adevărat. Mai mult de cinci sute de oameni L-au văzut viu, şi majoritatea Îl cunoşteau 

foarte bine.  

Necredinciosul 3: Mda, nu m-am gândit la asta. Sună în regulă. Cred că trebuie să fie adevărat.  

Creştinul şi cei trei necredincioşi: Credem că Isus a murit pentru păcatele noastre şi că a înviat a treia 

zi dintre cei morţi. 

Necredinciosul 4 intră. 

Necredinciosul 4: Nu pot să cred aşa ceva. Nu cred că s-a întâmplat în realitate. 

Creştinul: Ce crezi tu că s-a întâmplat? 
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Necredinciosul 4: Isus nu a putut să învie dintre cei morţi. A păcălit doar pe toţi. El nu a murit de fapt, 

ci doar a leşinat. El nu a înviat din morţi, ci s-a trezit doar din somn.  

 

 

Creştinul: Un soldat L-a străpuns cu o suliţă şi din coastă i-a curs sânge şi apă. Doctorii ne spun că 

acest lucru înseamnă că inima Lui era complet oprită. El era cu adevărat mort.  

Necredinciosul 4: Ouau, este perfect adevărat. El a fost mort.  

Creştinul: Însă a înviat a treia zi.  

Necredinciosul 4: Da, cred. 

Toţi: Credem că Isus a murit pentru păcatul nostru şi a înviat a treia zi dintre cei morţi.  
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Modalități de stimulare a creativității prin metode moderne – lucru în echipă 

 

Prof. LUCREŢIA POHOAŢĂ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŞEŞTI, SUCEAVA 

 

Acţiunea educaţională instructiv-formativă vizează producerea unor schimbări de natură 

cognitivă , afectiv-motivaţională, atitudinală şi comportamentală la nivelul personalităţii celui supus 

instruirii. Instrumentul de care se foloseşte profesorul pentru a transforma şi ameliora natura umană 

este reprezentat de metoda didactică, a cărei eficienţă este asigurată prin tehnici, procedee şi strategii 

eficiente de activizare a acestuia, de mobilizare, participare şi implicare afectivă a elevilor în 

activitatea de predare-învăţare. Formarea şi dezvoltarea gândirii critice, constructive şi eficiente a 

elevilor presupune promovarea unui nou model de predare-învăţare care subliniază importanţa 

proceselor de interogare şi de exploatare-descoperire ale elevului, procese prin care li se oferă 

cunoştinţelor şi activităţilor anumite valori personale. În felul acesta, metodele şi tehnicile folosite 

devin, în cadrul unei activităţi didactice de învăţare autentică, moduri acţionale şi procedurale care să 

stimuleze capacitatea de exploatare şi descoperire, analiză şi sinteză, raţionare şi evaluare.  

Competenţele-cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 

deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi oamenii pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la 

finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, 

ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Obiectivele educaţiei centrate pe competenţe: 

1. Să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul fiecărui an 

şcolar şi la sfârşitul şcolarităţii obligatorii. Din această perspectivă, accentul cade pe ceea ce trebuie să 

ştie, dar mai ales să facă elevul cu ceea ce ştie. Rolul profesorului trebuie să fie acela de a organiza 

învăţarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la nivelul aşteptat.  

2. Să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el în şcoală. Pentru aceasta 

trebuie să se depăşească listele de conţinuturi – materii ce trebuie reţinute/învăţate pe dinafară. Din 

contră, abordarea prin competenţe îl învaţă pe elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii care au 

sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii. 

3. Să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete şi nu în termenii unei 

sume de cunoştinţe şi de deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie cum să le utilizeze în viaţa 

activă. Abordarea prin competenţe de bază este un răspuns la problematica analfabetismului 

funcţional. 

            Competențe cheie: 4. Competența digitală 

În şcoala mileniului III sunt folosite din ce în ce mai des prezentările power point ca material 

didactic, softurile educaţionale adaptate diferitor stiluri de învăţare, programele de simulare, iar 

folosirea acestor noi mijloace de învăţământ creşte accesul la resursele de predare - învăţare - evaluare, 

determină schimbarea rolului profesorului şi al elevului, într-un mediu de instruire în reţea. 

Aplicații, clasa a VII-a 

APLICAŢIA 1 
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Blog de promovare a zonei de origine, localitatea Brăieşti, județul Suceava, prin evidenţierea 

specificului local şi a influenţelor provenite din zonele geografice limitrofe, din punct de vedere 

lingvistic, literar, folcloric sau social; 

Cunoștinţe 

− înţelegerea modului prin care TSI pot constitui un suport pentru creativitate şi inovaţie; 

Abilități 

− a folosi TSI pentru a sprijini o gândire critică, creativitatea şi inovaţia 

Atitudini 

− interes pentru implicare în comunităţi şi în reţele cu scopuri culturale, sociale şi/sau profesionale 

APLICAŢIA 2 - Brainstormingul, Turul galeriei, Wallwisher 

Se creează un cont pe platforma wallwisher. Utilizând facilităţile platformei, se realizează un 

,,perete” al clasei cu mesaje ale elevilor despre cartea tipărită şi e-book, ca urmare a lecturilor 

realizate. 

Cunoștinţe 

 − înţelegerea şi cunoaşterea naturii, a rolului şi a posibilităţilor TSI în viaţa cotidiană, în viaţa 

personală, în societate şi la locul de muncă; 

Abilități 

− a folosi informaţia într-un mod critic şi sistematic, apreciind relevanţa acesteia şi diferenţiind 

informaţia reală de cea virtuală prin identificarea legăturilor dintre acestea; 

Atitudini 

- atitudine critică și reflexive faţă de informaţia disponibilă; 

 APLICAŢIA 3 - Mozaicul şi Glogster 

Se creează un cont pe platforma Gloogster. Elevii vor realiza câte un poster pentru 

caracterizarea personajelor dintr-una din cărţile citite. Se permite elevilor implicaţi să îşi aşeze 

fiecare câte un mesaj (citat, opinie), astfel încât portretul realizat să fie un ,,mozaic” al ideilor găsite. 

 Cunoștinţe 

− înţelegerea modului prin care TSI pot constitui un suport pentru creativitate şi inovaţie; 

Abilități 

− a folosi TSI pentru a sprijini o gândire critică, creativitatea şi inovaţia 

Atitudini 

− interes pentru implicare în comunităţi şi în reţele cu scopuri culturale, sociale şi/sau profesionale 

 APLICAŢIA 4  -  Pe platforma Prezi: 

GRUPA 1: 

-         creaţi o Călătorie în spațiul cultural al Franței. Lansaţi invitaţii pentru vizualizare şi comentarii 

asupra acesteia. 

GRUPA 2: 

-         creaţi un suport pentru tema Itinerarii literare, proiect de documentare despre viaţa şi opera 

scriitorilor, prin vizite la case memoriale. Lansaţi invitaţii pentru vizualizare şi completare cu 

fotografii/text 

GRUPA 3 

- călătorie virtuală la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti 

Cunoștinţe         

− sensibilizarea faţă de problemele de validitate şi de fiabilitate a informaţiilor. 
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Abilități 

− a folosi tehnici pentru producerea, prezentarea sau înţelegerea unei informaţii complexe; 

Atitudini 

− utilizarea responsabilă a mijloacelor interactive; 

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE – aplicaţie la clasa a VI-a – basmul Prâslea cel voinic şi 

merele de aur, de Petre Ispirescu 

Este o metodă de lucru în grup, clasa fiind împărţită în 6 grupe reprezentând: albul – informaţia, negrul 

– gândirea critică, roşul -  afectivitatea, verdele – creativitatea, galbenul – gândirea pozitivă, albastrul 

– moderatorul.  

GRUPA 1 – Pălăriile albe: 

1. Prezintă date despre viaţa şi opera lui Petre Ispirescu. 

2. Realizează, în cinci rânduri, o prezentare a volumului Legendele sau basmele românilor, de Petre 

Ispirescu. 

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 

GRUPA 2 – Pălăriile albastre:  

1. Prezintă, în cel  mult 10 rânduri, ce te-a impresionat din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur, 

de Petre Ispirescu. 

2. Numeşte câte două trăsături pentru două personaje care ţi-au plăcut cel mai mult din basm. 

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 

GRUPA 3 – Pălăriile galbene: 

1. Scrieţi în cinci rânduri părerea voastră despre următoarele cuvinte ale lui Prâslea: 

- Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină şi de atâtea ori şi am văzut roade 

foarte frumoase în pomul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele; acum că a dat 

în copt, dă-mi voie ca nopţile astea să păzesc eu însumi şi să mă prânz că voi punea mâna pe acel 

tâlhar care ne jefuieşte... 

2. Inventaţi o formulă originală de încheiere care să stârnească zâmbetul cititorului. 

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 

GRUPA 4 – Pălăriile verzi: 

1. Imaginaţi-vă un dialog cu un personaj îndrăgit din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur, de 

Petre Ispirescu. 

2. Prezentaţi desene realizate de voi pentru acest proiect. 

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 

GRUPA 5- Pălăriile negre: 

1. Ce nu v-a plăcut sau ce fapte dezaprobaţi din basmul citit? 

2. POŢI FI ŞI TU ACTOR! Imaginaţi-vă un dialog între două dintre personajele basmului.  

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 

GRUPA 6 – Pălăriile roşii: 

1. Prezentaţi jurnalul de lectură al unui basm care v-a impresionat (din lecturile suplimentare). 

2. Cum v-a impresionat pedeapsa dată de Prâslea fraţilor? 

Gândiţi! Lucraţi în perechi! Comunicaţi! 
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OBICEIURI DE PAȘTE DIN DIFERITE ZONE ALE ȚĂRII 

                                        Profesor învățământ preșcolar: Podeanu Gena 

                                            Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.20, 

                                       Drobeta Turnu Severin 

Un obicei care se practică numai în Bucovina în noaptea de Înviere este acela că fetele să se duca 

în clopotniță și să spele limba clopotului cu apa neîncepută. Apa neîncepută înseamnă că persoana care 

a scos-o din fântână să nu vorbească până când vă fi folosita la spălatul clopotului. Cu aceasta apă se 

spală apoi fetele în zorii zilei de Paște că să fie frumoase tot anul și să alerge feciorii la ele. În trecut, 

feciorii își alegeau un crai dintre cei mai harnici pentru a le judeca și pedepsi toate greșelile făcute de-

a lungul anului. Cei găsiți vinovați erau purtați în jurul bisericii și la fiecare latura erau loviți cu vergele 

de lemn la talpi pentru a nu mai repeta greșelile în anul viitor. În zona Câmpulung Moldovenesc, datina 

se deosebește prin complexitatea simbolurilor, a credinței în puterea miraculoasă a rugăciunii de 

binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de duminică, credincioșii ies în curtea bisericii, se așează în 

formă de cerc, purtând lumânările aprinse în mana, în așteptarea preotului care să sfințească și să 

binecuvânteze bucatele din coșul pascal. Fiecare gospodar pregătește un astfel de coș acoperit cu un 

șervet țesut cu model specific zonei, după orânduială strămoșilor. În coș sunt așezate, pe o farfurie: 

semințe de mac (ce vor fi aruncate în rău pentru a alunga seceta), sare (ce vă fi păstrată pentru a aduce 

belșug), zahar (folosit de cate ori vitele vor fi bolnave), faina (pentru că rodul grâului să fie bogat), 

ceapa și usturoi (cu rol de protecție împotrivă insectelor). Deasupra acestei farfurii se așază pasca, 

șuncă, brânză, ouăle roșii, dar și ouăle încondeiate, bani, flori, peste afumat, sfecla roșie cu hrean, și 

prăjituri. După sfințirea acestui coș pascal, ritualul de Paști se continua în familie. În părțile Sibiului, 

exista obiceiul că de Paști să fie împodobit un pom (un arbust) asemănător cu cel de Crăciun. Singura 

deosebire consta în faptul că în locul globurilor se agata oua vopsite (golite de conținutul lor). Pomul 

poate fi așezat într-o vaza frumoasa și farmecul sărbătorii sporește cu o podoaba de acest fel. La 

Călărași, la slujba de Înviere, credincioșii aduc în coșul pascal, pentru binecuvântare, oua roșii, 

cozonoc și cocosi albi. Cocoșii vestesc miezul nopții: datina din străbuni spune că, atunci când cocoșii 

canta, Hristos a înviat! Cel mai norocos este gospodarul al cărui cocos canta primul. Este un semn că, 

în anul respectiv, în casa lui vă fi belșug. După slujba, cocoșii sunt dăruiți oamenilor saraci. În 

Maramureș, zona Lapusului, dimineața în prima zi de Paști, copiii (până la vârstă de 9 ani) merg la 

prieteni și la vecini să le anunțe Învierea Domnului. Gazda dăruiește fiecărui urător un ou roșu. La 

plecare, copiii mulțumesc pentru dar și ureaza gospodarilor 'Sărbători fericite'. La aceasta sărbătoare, 

pragul casei trebuie trecut mai întăi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să nu fie discordie tot 

restul anului. În Argeș, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paști se numără covrigii cu ou (numiți 

așa pentru că în compoziția lor se adaugă multe oua, 10-15 oua la 1 kg de faina). Fiecare gospodar se 

străduiește să pregătească o astfel de delicatesa, care este și simbolul belșugului. În Banat, la micul 

dejun din prima zi de Paști, se practica tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare mesean primește o 

linguriță de paști (vin+pâine sfințite). În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert, 

oua albe și mâncăruri tradiționale, după acestea se continua masa cu friptura de miel. În dimineața zilei 

de Paste, copiii se spală pe fata cu apa proaspătă de la fântână în care s-au pus un ou roșu și fire de 
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iarba verde. În Tara Moților, în noaptea de Paști se ia toaca de la biserica, se duce în cimitir și este 

păzită de feciori. Daca nu au păzit-o bine, și a fost furata, aceștia sunt pedepsiți că a doua zi să dea un 

ospăț, adică mâncăruri și băuturi din care se înfruptă atât 'hoții', cât și 'păgubașii'. Daca aceia care au 

încercat să fure toaca nu au reușit, atunci ei vor fi cei care vor plati ospățul. Pe valea Crisului Alb, la 

Almaș, țoață suflarea comunei se aduna în curtea bisericii. Femeile și fetele din localitate se gătesc în 

straie de sărbătoare, și vin în curtea bisericii unde vopsesc și 'impistritesc' (încondeiază) oua. Ouăle 

împodobite sau colorate erau dăruite primăvara, că simbol al renașterii, încă din era precreștină? 

ȘTIAȚI CĂ? La origini, festival pagan care sărbătorea revenirea primăverii și înnoirea naturii, Paștele 

devine, gratie misionarilor, sărbătoare religioasa abia în secolul doi d.H? Primii creștini numeau prima 

săptămână după Paști, "Săptămână Alba", deoarece cei care se botezau atunci purtau vesminte albe, 

simbol al reînnoirii? Se spune că aduce noroc să porți haine noi de Paști? Iepurașul nu este o găselniță 

comerciala a prezentului: iepurele era considerat în lumea pre-creștină un simbol al fertilității și învierii 

naturii primăvara? Austriecii împodobesc cu frunze sau flori ouăle pe care le introduc apoi, legate într-

un ciorap, în vopsea, modelul pastrandu-se alb? Romanii folosesc și ei frunze de pătrunjel sau leuștean 

pentru decorarea oualelor? A doua zi de Paști, fetele din Ardeal sunt stropite cu parfum? Polonezii 

încondeiază și ei, asemenea romanilor ouăle, obiceiul fiind denumit "pisanski" (de la verbul pisac, a 

scrie)? Bulgarii ciocnesc în noaptea de Înviere un ou de zidul bisericii? În Italia, preotul binecuvântează 

toate ouăle de Paști, așezate la loc de cinste în mijlocul mesei de duminica? Germanii strâng la un loc 

toți pomii de Crăciun, care ard apoi în "Focul de Paști", simbol al trecerii iernii și venirii primăverii? 

În Spania, "Semănă Santa" (Săptămână Mare) este sărbătorită prin procesiuni de care alegorice, care 

amintesc de festivalurile păgâne de Paști dinainte de creștinism? A doua zi de Paști, galezii urca pe 

munte pentru întâmpină primele raze ale soarelui care vestesc Învierea? Sătenii din Rusia arunca pe 

apa cojile de la ouăle de Paști, deoarece exista credință că acestea le ajuta pe rate și gâște să oua mai 

des? În Mexic, în "Semănă Santa" (Săptămână Mare) sunt organizate spectacole având că subiect 

patimile lui Iisus Hristos, actorii purtând vesminte că acum 2000 de ani? Lituanienii se grăbesc să 

ajungă acasă după slujba din Duminica Paștelui, deoarece cred că primul care se aseaza la masa și 

ciocnește un ou, vă fi și primul care vă termina lucrul la camp în acel an? În Statele Unite, în duminica 

de Paști, toți copiii încep să caute ouăle ascunse de iepuraș prin casa, iar cei care găsesc cele mai multe 

primesc în dar dulciuri? În Joia dinaintea Paștelui, copiii din Suedia se costumează în vrăjitoare și 

colinda toate casele, primind în dar dulciuri sau bani? A doua zi de Paști în Statele Unite, copiii se 

întrec la rostogolit oua pe iarba din fata Casei Albe? Micuții belgieni împletesc cuiburi din fan pe care 

le ascund în iarba, pentru că iepurașul de Paști să le umple cu dulciuri și cadouri? 
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PRIMĂVARA ȘI PAȘTELE COPIILOR 

                                    Prof.înv.primar  Balaci Florina- Tincuța 

                                                      Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca 

 

                                                                                               Prin pomi e ciripit și cânt, 

                                                                                              Văzduhu-i plin de-un roșu soare, 

                                                                                              Și sălciile-n albă floare 

                                                                                              E pace-n cer și pe pământ. 

                                                                                             Răsuflul cald al primăverii 

                                                                                             Adus-a zilele-nvierii. 

                                                                                                  ( George Coșbuc- La Paști ) 

        Primăvara a bătut timid la ușa tuturor și i s-a deschis cu mare drag. Doar ea, primăvara, dă putere 

firului de iarbă să țâșnească din pământul generos, care l-a găzduit cu atâta bunătate peste iarnă. Tot 

ea dă putere ghiocelului să străpungă frunzele căzute astă- toamnă sau chiar bucățile de gheață, să-și 

scoată căpșorul afară pentru a-și striga bucuria de a trăi. Acesta face horă mare cu viorelele și, când s-

a încins mai iute jocul, se retrag obosiți. Au venit doar să ne spună că viața a învins iar și iar... 

        Și dacă nu înțelegem cu toții că viața triumfă mereu, vine o mare sărbătoare a  Creștinătății, 

Paștele, să spună asta de peste două mii de ani. Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. 

Retrezirea naturii la viață simbolizează noua viață pe care creștinii au câștigat-o prin crucificarea și 

învierea lui Iisus. 

        Copilul, încă de mic, vine în contact cu realități, simboluri și manifestări religioase ale căror 

semnificații uneori familia nu are timp sau nu știe cum să le explice mai bine pe înțelesul copilului. 

Perioada preșcolară și școlară mică este perioada în care influențele exterioare lasă urme durabile 

asupra personalității copilului, acesta așteptând să vadă și să găsească la noi, dascălii, modele creștine 

de urmat. 

        Este important să formăm copiilor un comportament creștin, în spiritul binelui, al adevărului, al 

frumuseții sufletești, al credinței și al iubirii, iar acest obiectiv se poate realiza începând din grădiniță. 

        Cea mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare sărbătoare creștină de peste an este 

sărbătoarea Paștelui – moment de liniște sufletească deplină și de apropiere de Dumnezeu și de semeni. 

Farmecul deosebit al acestei mari sărbători este dat atât de semnificația religioasă, cât și de tradiții. 

Semnificația religioasă rememorează și consfințește trei mari evenimente din istoria mântuirii 

neamului creștinesc: Patimile, Moartea și Învierea Domnului.  

        Această mare sărbătoare este precedată de un post de 40 de zile, perioadă numită Postul Paștelui. 

Ultima săptămână, numită Săptămâna Patimilor, are menirea de a pregăti credincioșii pentru Înviere, 

imediat după ultima săptămână dinaintea Paștelui, cea a Floriilor, în care se sărbătorește intrarea lui 
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Iisus în Ierusalim. De a doua zi, în Săptămâna Mare, se rememorează tot ce a făcut Mântuitorul pe 

pământ. Prin post, reculegere și rugăciune, credincioșii parcurg acum cele șapte trepte ale ultimelor 

zile ale lui Hristos - Omul, fiecare zi din Săptămâna Patimilor, semnificând un nou pas al lui Iisus pe 

drumul către răstignire și Înviere. 

         Sărbătoarea Paștelui este o sărbătoare creștină ce reprezintă Învierea Domnului. De fiecare dată 

când este Paștele ar trebui să primim lumina în suflet și să ne bucurăm de existența tuturor lucrurilor 

de pe acest pământ. Sărbătoarea Paștelui este un prilej de a ne arăta sufletul și de a-i ajuta pe cei de 

lângă noi. Ca și oameni, dar și ca participanți la această sărbătoare ar trebui să medităm și să ne gândim 

la cine vrem să fim, ce vrem să ajungem… poate că această Sărbătoare face parte din acel circuit al 

vieții noastre, atunci când fiecare din noi își găsește liniștea sufletească și merită o nouă șansă la o 

viață nouă. 

       Sărbătoarea  preferată a multora dintre noi este Paștele. O sărbătoare foarte, foarte frumoasă. Cum 

este tradiția, de pe masă nu lipsește: cozonacul, pasca, ouăle roșii,și alte bucate tradiționale. 

       Simboluri și obiceiuri specifice acestei sărbători: 

❖   În ziua Paștelui dimineața, oamenii obișnuiesc să pună ouă roșii în apă și să se spele din 

aceasta pentru a se proteja de boli. În alte zone se adaugă în apă și bani. 

❖ Nici ciocnirea ouălor nu lipsește. Ouăle se țin în mână și se vor ciocni vârfurile, rostindu-se : 

„Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!” 

❖ Ouăle vopsite: Astăzi, pentru cei mai mulți dintre noi, ouăle roșii sunt simbolul jertfei supreme 

a Mântuitorului care marchează celebrarea celei mai mari sărbători a lumii creștine: Paștele. 

Ouăle roșii exprimă însă, prin semantica cromaticii lor, bucuria Învierii Domnului, prefigurând 

astfel acest incredibil miracol. 

❖ Mielul: Mielul este simbolul Domnului Iisus Hristos, care s-a jerfit pentru iertarea păcatelor 

noastre. 

❖ Cozonacul și Pasca! 

     Semnificația culorilor: ( la vopsirea ouălor de diferite culori) 

➢ Roșu = simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei și bucuriei de viață 

➢ Negru = absolutism, statornicie, eternitate 

➢ Galben = lumină, tinerețe, fericire, recoltă, ospitalitate 

➢ Verde = reînnoirea naturii, prospețime, rodnicie, speranță 

➢ Albastru = cer, sănătate, vitalitate 

➢ Violet = stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate 

       Sărbătoarea Paștelui este așteptată cu multă bucurie și nerăbdare de copii, de aceea, săptămâna 

premergătoare sărbătorilor pascale, poate deveni un bun prilej de a introduce elemente de educație 

religioasă în activitățile zilnice din școală. Astfel, dascălii împreună cu copiii se pot deplasa la biserica 

din apropierea școlii, unde preotul oferă copiilor Sfânta Împărtășanie, apoi le explică, în termeni 

accesibili vârstei lor, datinile specifice sărbătorilor de Paști, oferindu-le totodată povețe despre cum să 
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fie mai buni, mai cuminți, să asculte de părinți și dascăli, să facă fapte bune, să spună dimineața și 

seara rugăciunile. Copiii trebuie să știe că Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă un model de 

comportament uman ideal, demn de urmat, pentru că a dovedit o deplină dragoste pentru oameni, 

ajungând până la jertfa de sine spre a le șterge acestora păcatele în fața lui Dumnezeu. 

        În cadrul activităților desfășurate la nivel de școală vor picta icoane cu care își vor împodobi sala 

de clasă și un colț din camera lor, în care se vor ruga în taină. Într-o altă activitate se vor apleca asupra 

cărților cu povești care reprezintă schimbarea anotimpurilor, povești care păstrează spiritul Paștelui. 

Cu câteva zile înainte de Marea Sărbătoare vor picta ouă. Până la această vârstă, copiii au aflat că oul 

încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru că în ornamentația lui se operează 

cu simboluri (soare, lună, cruce ), cu modele din natură ( plante, animale, obiecte casnice ) și cu modele 

de țesături populare, cu tot repertoriul lor de semne sacre. 

        În noaptea de Înviere, copiii vor merge la biserică. Va purta fiecare o lumânare, pe care o va 

aprinde din Lumina adusă de preot de pe Masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul învierii, 

al biruinței vieții asupra morții și Luminii lui Dumnezeu împotriva păcatului.         Toate acestea vor 

umple sufletul copiilor, dar și al nostru, al adulților, de bucurie. 

       Paștele este cea mai mare Sărbătoare a creștinătății, extrem de vastă în semnificații, cât și în 

obiceiuri. Să nu uităm niciodată câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocnește 

un ou roșu rostind Hristos a înviat!, Adevărat a înviat! Copiii de astăzi vor fi creștinii de mâine, 

transmițători de valori spirituale. 

        Hristos să învie în inima și viața noastră! 
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Învierea Domnului în ochii celor mici 

Proiect Educațional 

Prof.înv.primar Procopiu Ioana-Roxana 

Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, 

Comuna Blejoi, Județul Prahova 

Argument: 

Paștele este o importantă sărbătoare creștină anuală. Evenimentul fundamental al 

creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din 

Vinerea Mare este motivul acestei sărbători.  

Farmecul Sărbătorii Paștelui este dat de semnificația spirituală cât și de tradiții. Paștele este un 

moment de pace sufletească, de interiorizare, de împăcare, de bucurie. 

 

Obiectivul proiectului: păstrarea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor legate de sărbătoarea 

Paștelui. 

 

Locul de desfășurare: școală. 

Perioada de desfășurare: patru săptămâni premergătoare Paștelui. 

Public ţintă: elevi, cadre didactice, părinţi, alţi invitaţi. 

 

Activități propuse spre desfășurare: 

Săptămâna I 

a)  Atelier de concepere a unei reviste/ broșuri intitulate: ”Paștele în ochii celor mici”. 

b) Intonarea de cântece cu tematică pascală, în diverse limbi de circulație intenațională. 

Săptămâna a II-a 

a) Realizarea unui afiș/a unei invitații la serbare în aplicația Genially. 

b) Realizarea unui interviu pe tema Sărbătorii Învierii Domnului. Copiii vor intervieva câte două 

persoane din familie, cu scopul identificării valorilor ce s-au transmis din generație în 

generație, legate de această sărbătoare.  

Săptămâna a III-a 

a) Realizarea unei lecturi de informare din cărți, documentare, apoi notarea informațiilor 

constatate, referitoare la: ”Paștele – între trecut, present și viitor”.  

b) Identificarea în comunitate a persoanelor (copii sau vârstnici) care au nevoie de un ajutor în 

perioada Sărbătorilor Pascale. Stabiilirea unor strategii de intervenție și într-ajutorare.  

Săptămâna a IV-a 

a) Activitate practică-aplicativă: încondeierea ouălor de Paște. În ornarea  acestora se operează cu 

simboluri (soare, lună, cruce), cu modele din natură (plante, animale, obiecte casnice) și cu 

modele de țesături populare, cu tot repertoriul lor de semne sacre. 

b) Desfășurarea unei serbări cu momente artistice, dedicată Sărbătorii Învierii Domnului, la care 

va participa întreaga comunitate locală și în timpul căreia se vor pune în aplicare strategiile de 

într-ajutorare decise anterior.  

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! 
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De Învierea Domnului, flori alese din suflet de copil  

Prof. Matcașu Mihaela Irina 

Școala Gimnazială ,,Constantin Parfene” Vaslui 

 

 Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia sunt 

îndepărtate, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii. 

Este sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul Domnului 

Iisus Hristos. 

 Această sărbătoare este precedată de o perioadă de meditaţie, de pregătire sufletească în care 

şi copiii se apropie de lumea sacră, această lume tainică şi eternă, intră în dialog cu Dumnezeu, îşi aduc 

aminte de marea iubire pe care ne-a arătat-o Hristos prin jertfa Sa pe cruce.  

 Prezint mai jos răspunsurile oferite de elevi pentru acest moment de meditaţie: 

,,Pregătirea pentru marea sărbatoare a Învierii Domnului, pentru mine, înseamnă: să merg 

mai des la biserică, să fac mai multe fapte de milostenie, să-mi curăţ inima prin lacrimile pocăinţei şi 

smereniei pentru a mă putea bucura de marea noastră sărbătoare”(Vamă Ștefania -clasa a VIII-a 

B); 

  ,,Noaptea Învierii este timpul când trăiesc cu adevărat. Dispare tot ce este cotidian, tot ce mă 

frământă și uit că exist pentru că mă contopesc cu toți cei care trăiesc bucuria Învierii. Atunci simt 

din plin iubirea lui Dumnezeu. A aștepta noaptea Învierii și a o trăi cu intensitate până dimineața este 

o minune.” ( Sava Teodor -clasa a VIII-a A) 

,,Eu asociez Marea noastră sărbatoare a Învierii Domnului cu lumina, fericirea şi credinţa. 

De aceea, Îl rog pe Fiul lui Dumnezeu să-mi lumineze paşii pentru ca şi credinţa mea să se transforme 

în bucurie”(Samoilă Iustina -clasa a VIII-a B); 

,,Dacă Săptămâna Patimilor e săptămâna împărtășirii cu suferința Domnului Hristos, Învierea 

e ziua bucuriei. Îmi este dragă lumina blândă ce arde în vârful lumânării. Prin ea primesc un strop 

din lumina divină. ” (Zarif Carmen, clasa a VIII-a B) 

,,Aştept cu mare nerăbdare marea sărbatoare a Paştelui, dar până atunci vreau ca mintea să-

mi fie luminoasă şi Dumnezeu să-mi îndrepte paşii numai spre fapte bune. Vreau să încep o viaţă nouă, 

o viaţă prin care să pot răsplăti jertfa Domnului pe cruce”(Mîndru Alexandru -clasa a VIII-a B); 

,,În această perioadă vreau  să-mi privesc în ochi sufletul pe care l-am neglijat, de multe ori. 

Sper să mă ajute Dumnezeu, cu ocrotirea Sa, să fiu iertator şi plin de iubire”(Panainte David -clasa 

a VIII-a B). 
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PAȘTELE 

Prof. Inv. Roșu Alexandra Maria  

Școala Gimnazială nr 195 

 

Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite.  Unele obiceiuri de Paşti 

se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea  anterioară religiilor biblice. 

 

Semnificaţie: celebrează învierea lui Iisus 

Celebrări: servicii bisericeşti religioase, festinuri în familie, ouă de Paţti, oferirea de 

cadouri 

Obiceiuri: slujbe, veghe toată noaptea (aporape excliusiv în tradiţiile din Est), serviciu la răsăritul 

soarelui (în special în tradiţiile protestante americane) 

 

Paştele (greacă: Πάσχα, Pascha) este cea mai importantă sărbătoare religioasă din anul liturgic 

creştin. Creştinii cred că Iisus a fost înviat după trei zile de la crucificarea sa. 

Multe denominaţii creştine celebrează învierea sa în Ziua de Paşti sau Duminica Paştelui (denumită 

şi Ziua Învierii sau Duminica Învierii), la două zile după Sfânta Vineri. Cronologia morţii sale şi a 

învierii este estimată diferit între anii 26 şi 36 e.n. 

 

Paştele se referă de asemenea şi la sezonul din anul bisericesc denumit Perioada Pascală sau 

Sezonul Paştelui. În mod tradiţional Sezonul Paştelui durează 40 zile de la Ziua Paştelui până la Ziua 

Înălţării dar acum durează în mod oficial 50 zile până la Rusalii. 

Prima săptămână a Sezonului paştelui este cunoscută ca Săptămâna Paştelui sau Octava Paştelui. 

Paştele marchează de asemenea sfârşitul Păresimii, un sezon de rugăciune şi penitenţă. 

 

Paştele este o sărbătoare cu dată schimbătoare, aceasta însemnând că nu are o dată fixă în 

calendarul civil. Paştele cade undeva între sfârşitul lui martie şi sfârşitul lui aprilie în fiecare an 

(începutul lui martie şi începutul lui aprilie în creştinismul oriental), urmând ciclul Lunii. După mai 

multe secole de dezacord, toate bisericile au acceptat calcularea după Biserica Alexandriană (acum 

Biserica Coptă) conform căreia Paştele este în prima Duminică de după Luna Plină Pascală, care este 

prima lună pentru care a 14-a zi (“luna plină” eclesiastică) este în data de sau după 21 martie 

(“echinoxul de primăvară” eclesiastic). 

 

Paştele este legat de Paştele evreiesc nu numai prin simbolism, dar de asemenea şi prin poziţia 

sa în calendar. El este de asemenea legat de Odihna de Primăvară, o vacanţă şcolară seculară (de obicei 

un weekend lung) celebrat la diferite date în America de Nord, şi caracterizat de excursii cu maşina şi 

bachanalii. 

Elemente culturale, precum Iepurele de Paşti, au devenit parte a celebrărilor moderne a sărbătorii, atât 

de creştini cât şi de necreştini. 

 

Semnificaţia teologică a Paştelui 

(Victorie asupra mormântului, de Bernard Plockhorst) 

Noul Testament leagă Cina cea de taină şi crucificarea lui Iisus de Paştele evreiesc şi exodul 

din Egipt. Iisus s-a pregătit pe el însuşi şi pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul Cinei, dând 

mesei de Paştele evreiesc un nou înţeles. El a identificat pâinea şi cupa de vin ca simbolizând corpul 

său care va fi sacrificat curând şi sângele său care urma să fie vărsat. În Prima Epistolă către Corinteni 

a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 5, el spune: “Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură 

nouă, precum şi sunteţi 
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fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.“, făcând referire la tradiţiile Paştelui 

evreiesc şi identificându-se cu mielul Pascal. 

 

O interpretare în Sfânta Evanghelie după Ioan este că Iisus, ca miel Pascal, a fost crucificat 

aproape în acelaşi timp cu sacrificul ritual al mieilor în templu, în după-amiaza celei de a 14-a zi de 

Nisan. Această interpretare este inconsistentă cu cronologia din Evangheliile Sinoptice. Se presupune 

că “pregătirea Paştelui” din Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 19, se referă literar la cea de a 14-

a zi de Nisan  

 

Stabilirea datei pentru Paşti 

(Piero della Francesca - Învierea) 

Paştele este o sărbătoare religioasă cu dată schimbătoare, atât în calendarul iulian cât şi în cel 

gregorian. În fapt, data în care se celebrează Paştele se determină pe baza unui calendar lunisolar 

similar cu calendarul ebraic. Primul Consiliu de la Niceea (325) a stabilit ca dată a Paştelui prima 

duminică după luna plină (Luna plină pascală) de după echinocţiul de primăvară din emisfera nordică. 

Din punct de vedere ecleziastic, echinocţiul este considerat a fi la data de 21 martie (chiar dacă din 

punct de vedere astronomic cele mai multe echinocţii sunt pe 20 martie), iar “Luna plină” nu este 

neapărat o dată corectă din punct de vedere astronomic. 

În creştinătatea occidentală (ritul latin al bisericii catolice, inclusiv bisericile anglicane şi 

protestante – Europa cu excepţia unei părţi din Europa de Est, Africa de Nord şi de Sud, Australia) 

care foloseşte calendarul gregorian, Paştele pică întotdeauna într-o duminică între 22 martie şi 25 

aprilie inclusiv. Următoarea zi, de luni, este sărbătoare legală în multe ţări cu tradiţii creştine 

predominante. 

Creştinătatea orientală (în principal din Balcani, şi parte din Europa de Est, Anatolia, Orientul 

Mijlociu, Africa de Nord-Est, India, parte din Orientul Îndepărtat) calculează data Paştelui pe baza 

calendarului iulian. Datorită unei diferenţe de 13 zile între cele două calendare în perioada 1900 – 2099, 

21 martie în calendarul iulian, de exemplu, corespunde datei de 3 aprilie în calendarul gregorian pe tot 

parcursul secolului XXI. Deci Paştele variază ca dată între 4 aprilie şi 8 mai în calendarul gregorian 

(calendarul iulian nu mai este folosit în scopuri civile acolo unde creştinătatea orientală este 

predominantă). Unele biserici ortodoxe orientale au renunţat la calendarul iulian în favoarea celui 

gregorian, astfel încât data de Paşte ca şi pentru alte sărbători cu dată schimbătoare este aceeaşi cu cea 

a bisericilor occidentale. 

Data exactă a Paştelui a fost disputată de-a lungul timpului. Cu ocazia Primului Consiliu de la 

Niceea din anul 325, s-a decis ca toate bisericile creştine să celebreze Paştele în aceeaşi zi, care va fi 

calculată independent de orice calcule evreieşti pentru determinarea datei Pesah (sărbătoarea religioasă 

din iudaism care simbolizează eliberarea din robia egipteană şi ieşirea din Egipt a evreilor conduşi de 

Moise, şi cei 40 de ani de peregrinare prin deşert). Probabil însă (deşi nu a supravieţuit nicio evidenţă 

a deciziei Consiliului în acest sens) că Consiliul nu a specificat nicio metodă concretă de determinare 

a datei. 
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EDUCAȚIA RELIGIOASĂ  LA COPIII PREȘCOLARI 

 

Prof. Manole Nicoleta- Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești 
 

Preşcolarul este o personalitate în formare, „copilul de astăzi, este adultul de mâine„ şi de 

aceea este atât de necesar formarea şi transmiterea adevăratelor valori pe care noi dorim să le avem în 

societate (obiceiurile străbune și portul popular), nişte adulţi drepţi, corecţi, cu multă compasiune şi 

capacitate empatică. 

Cum putem forma copiilor valori creştine? Cum am putea să le transmite cunoştinţe, să le 

formăm valori morale, creştine dacă nu prin intermediul unor activităţi de educaţie religioasă. 

Preşcolarii aflaţi la o vârstă fragedă asimilează cu uşurinţă cunoştinţe, îşi însuşesc reguli, 

norme şi valori morale, religioase, spirituale prin imitaţie sau prin contactul direct avut cu acestea. 

Religia este baza vieţii sociale, deoarece: 

*ea este principiul constitutiv al familiei şi al statului; 

*religia dă naştere şi avânt culturii; literatura, artele şi ştiinţele au luat naştere din religie şi sub 

ocrotirea ei; 

*religia apropie pe oameni unii de alţii şi îi face să fie mai umani. 

Copilul este o personalitate aflată în curs de formare, de pe acum el îşi însuşeşte primele 

reguli şi norme morale ce vor deveni mai târziu trăsături de caracter. Astfel încât, încă de la cea mai 

fragedă vârstă trebuie să-l formăm în spiritul binelui, frumuseţii sufleteşti, adevărului, credinţei şi 

iubirii, valori atât de necesare în modelarea unei personalităţi armonioase şi care să corespundă 

cerinţelor unei societăţi moderne. 

Cunoştinţele şi normele religioase se pot transmite preşcolarilor în grădiniţă prin intermediul 

activităţilor de educaţie religioasă, cunoştinţe transmise într-o formă accesibilă şi apelând la nivelul de 

înţelegere al preşcolarilor, dar totodată şi cu acordul părinţilor acestea se poate realiza şi prin stabilirea 

unui parteneriat cu Biserica urmărind astfel educarea în spiritul unor valori moral-religioase: 

- iubirea aproapelui (ceilalţi copii); 

- respectarea aproapelui; 

- dorinţa de a face fapte bune; 

- dorinţa de a fi cinstit; 

- dorinţa de a fi modest; 

-capacitatea de a-şi recunoaşte şi îndrepta greşelile; 

-capacitatea de a avea încredere în ei şi în ceilalţi. 

Influenţa religiei asupra copilului nu poate să aibă decât un efect benefic asupra acestuia, 

îi determină şi îi învaţă cum să devină mai buni, să aibă mai multă compasiune, dăruire, să fie mai 

înţelegători, mai apropiaţi de semeni şi dornici de a ajuta, cum să se sprijine şi ajute reciproc fără a 

aştepta vreo recompensă, îi învaţă să fie mai receptivi la problemele şi dorinţele celor din jur. 

Educaţia religioasă prin ansamblu de mijloace utilizate ajută la învoirea, înnoirea 

spirituală a omului şi cu precădere şi a copilului având totodată în vedere şi respectarea 

particularităţilor de vârstă. 

Iată câteva exemple de activităţi de învăţare ce se pot desfăşura: 

- observarea, prezentarea, descrierea unor imagini cu conţinut religios; 

- audierea unor povesti, pilde religioase; 

- realizarea unor scenete cu conţinut religios, serbări tematice, concursuri școlare 

- audierea unor casete (povestiri, colinde etc.); 

- memorarea unor texte religioase, rugăciuni, cântece; 

- jocuri de rol; 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

516 

 

Ȋn cadrul activităţilor de educaţie muzicală putem folosi texte şi cântece cu conţinut moral-

religios accesibil preşcolarilor şi şcolarilor mici, precum şi planşe ilustrate, dar şi prin realizarea în 

cadrul unor activităţi practice a unor şabloane diverse (îngeri, clopoţei etc.) . 

Sărbătorile religioase pot constitui momente favorabile şi propice pentru transmiterea unor 

cunoştinţe religioase care pot fi marcate în mod deosebit prin: povestiri, memorizări, activităţi 

muzicale, artistico – plastice, activităţi practice, plimbări, vizite, serbări, concursuri școlare, etc. 

În acest scop am ințiat și coordonat Proiectul Educațional Județean ,,Școala de Tradiții”, care  

s-a desfășurat sub forma a două activități: secțiunea I : ,,Tradiții Pascale”- încondeiat ouă și 

secțiunea a II-a : ,,Dansul popular, tradiția românilor”- festival- concurs. Scopul acestui proiect 

este acela de a acorda mai multă atenție preșcolarilor care au înclinaţii artistice, formarea unui 

comportament adecvat față de tradiţiile poporului român dar și de a transmite din generație în 

generație obiceiuri și cunoștințe religioase despre sărbătoarea Paștelui și a Rusaliilor .  

Înroșirea și ciocnirea ouălor roșii este cel mai răspândit obicei creștin de Paște. Acestea 

sunt nelipsite de la masa încărcată din zilele de Paște și reprezintă o încântare pentru toată lumea, 

însă mai ales pentru cei mici. Legenda spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă lângă crucea 

Domnului, iar acestea s-au înroșit din sângele picurat din rănile Sale.  

Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, împreună cu cea a 

Paştilor fiind cunoscută și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh. În tradiția românească dansul 

călușarilor, în general, are scopul de a apara oamenii, vitele și recoltele de influențele negative. În 

aceste zile oamenii își împodobesc casele și gospodăriile cu ramuri de tei, plop, stejar și petrec prin 

cântec și dans popular. 
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Modul de abordare şi desfăşurare a activităţilor în manieră interdisciplinară, în vederea corelării 

şi integrării educaţiei religioase în programul instructiv-educativ, toate activităţile pot cuprinde 

cunoştinţe, pot urmări formare acestor valori apelând la capacitatea copiilor de a discerne şi de a face 

corelaţii între idei, credinţe, cunoştinţe. Copiii nu trebuie îndoctrinaţi în spiritul unei religii, trebuie să 

se urmărească transmiterea unor valori şi a unor trăsături de caracter prin intermediul activităților cu 

ocazia diferitelor sărbători religioase. 

Ȋn urma acestor acţiuni şi apropieri ale preşcolarului de biserică, de credinţă, acesta va reuşi să 

facă distincţia dintre o sărbătoare şi o zi obişnuită, dintre săvârşirea unor fapte bune şi a unor fapte 

rele, ajunge să cunoască elemente caracteristice care definesc portretul spiritual al poporului român, ei 

vor reuşi astfel să clădească cu încredereși demnitate statutul de mic creştin și care vor păstra cu 

sfințenie obiceiurile strămășești.  

Educaţia religioasă trebuie realizată în vederea formării şi transmiterii unor valori necesare în 

societatea zilelor noastre, formarea personalităţii armonioase a preşcolarului, un suflet frumos, curat. 
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* Anton Anghelescu „Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului cu aplicaţiuni la 
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Obiceiuri și tradiții de Paște în județul Gorj 

 

Prof. Slivilescu Aurora 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj 

 

 

Floriile 

Românii cinstesc Floriile cu ramuri de salcie înmugurită. Ele sunt simbolul vegetației reînviată 

primăvara. Salcia  este  cinstită în această ultimă duminică dinaintea răstignirii Mântuitorului fiindcă 

atunci când Fecioara Maria a vrut să treacă un râu, o salcie s-a aplecat peste ape, ca ea să poată trece.  

Atunci Maica Domnului a binecuvântat-o să nu ajungă niciodată cărbune, să fie mereu plecată 

peste ape și sfântă de Florii. Și în Gorj rămurelele de salcie sfințită erau aduse acasă și după ce se 

atingeau cu ele toți ai casei , precum și vitele , erau puse la icoană sau la grindă, la porțile caselor , să 

fie ferită gospodăria de rele , ori să fie folosite în caz de îmbolnăviri: mâțișorii erau înghițiți, vindecând 

durerile de stomac, iar crenguțele petrecute peste brâu se credea că alină durerile de spate. Ramurile 

de salcie sfințite erau puse în grădini și în livezi, ca să le ferească de stihiile naturii, dar în special de 

grindină. La Negomir se legau două-trei nuiele la vie să o ferească Dumnezeu de grindină. La Broșteni 

femeile urmăreau ca ramurile de salcie să fie fără crăci, căci, dacă aveau încrengături fără soț era semn 

rău. Tot în această localitate, conform însemnărilor lui Alexandru Odobescu, ramurile de salcie erau 

puse în coarnele vacilor și la găleata pentru muls. Se credea că astfel nu va putea fi luat prin vrăji 

sporul laptelui. În această zi urzicile culese, puse la uscat erau folosite la ceaiuri pentru diferite boli. 

Se zicea că la Florii se mărită urzicile și nu mai sunt bune de mâncat. Meteorologia populară susține 

că așa cum e vremea în ziua de Florii, așa va fi și la Paște. 

Săptămâna patimilor  

Se spune că dacă cineva moare în săptămâna dinaintea Paștelor va ajunge în rai. La Pojaru, în              

”Răspunsurile la Chestionarul N. Densușianu”, se consemna existența Joimăriței, o femeie slută, urâtă 

și despletită, care la Joimari pedepsea fetele care n-au tors încă lâna ori cânepa și n-au țesut pânza.  

Joimărița, conform tradiției pedepsea pe fetele leneșe și la Novaci, Baia de Fier, Crasna, 

Preajba. Cultul pentru morți predomina manifestările din ziua de Joi Mari. Se credea că în noaptea de 

miercuri spre joi se deschide cerul, iar spiritele morților reveneau să petreacă Paștele cu ai lor. În foarte 

multe din localitățile județului în noaptea premergătoare, dar și în dimineața zilei de joi, gospodarii 

aprindeau focuri din plante magice (boji, alun) adunate cândva numai de persoane pure (copii, fete 

mari, femei iertate). În dimineața zilei se dau pomeni pentru spiritele morților (Moșii de Joimari), 

constând mai ales într-o ulcică împodobită cu verdeață ori flori de pădure, având pe fundul ei apă și o 

lumânare aprinsă. În cele mai multe localități se roșesc ouăle cu roibă, foi de ceapă ș.a.  

În seara de vineri oamenii se duc la biserică unde se cântă Prohodul. La Drăgoieni, dar și în 

alte sate, în timp ce se stă în genunchi la înconjurarea bisericii de trei ori, cu lumânări aprinse, date de 

pomană pentru aceia care au murit fără lumânare, femeile smulg iarbă să o dea găinilor de acasă, în 

speranța că nu se vor îmbolnăvi și vor avea ouă mai multe. În satele Gorjului, după prohod oamenii se 

retrag la crucile morților din cimitir unde aprind lumânări și ,,se cântă,, ( bocesc) în credința că acest 

bocet este auzit de cei morți.  

Pe Valea Jaleșului, de la biserică oamenii se întorceau acasă cu lumânările aprinse și nimeni 

nu intra înăuntru până nu înconjura casa, ca să fie ferit de boli, să fie bine tot anul și să se prăsească 

vitele, păsările ș.a. Aceste  lumînări se păstrează la icoană, aprinzându-se de câte ori e pericol de 

furtună , ori de trăznete, fulgere, ori de a feri casa și gospodăria de rele.  

În Vinerea Patimilor este bine să ții post negru. La Borăscu în sâmbăta Paștelui nu se mânca 

usturoi, nici ceapă, să nu se împută Paștele.  

În ziua de sâmbătă este tăiat mielul, este ziua în care se pregătesc bucatele pentru masa de 

Paște, dar nimeni nu gustă din ele să nu se dedulcească. La Runcu credincioșii se spălau chiar în râu, 

iar la Broșteni, tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, se îmbăiau cu hainele vechi și se întorceau 
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repede acasă să se îmbrace cu cele noi trecute pe la gura sobei de trei ori, ca acela care le îmbracă să 

fie precum cărbunele roșu și fierbinte.  

În multe din satele județului sâmbătă seara se așezau glii de iarbă verde la pragul fiecărei uși 

de la casă, pivniță și grajd, peste care oamenii treceau a doua zi. În alte localități în loc de glii era 

presărată pe prag iarbă sau alte verdețuri( frunze de tei, stejar, plop ș.a.).  

Verdeața avea semnificația biruinței reînvierii naturii și bucuria acestei reînvieri, concomitent 

cu Învierea Domnului Iisus Hristos. 
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PAȘTELE ÎN BUCOVINA 

Profesor învățământ primar Hojda Ioana Mihaela 

Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

Obiceiurile pascale, ale renaşterii depline a naturii, sub aura tulburătoare a Învierii Domnului 

nostru Iisus Hristos, încep cu purificări ale trupului, printr-un post lung, aspru, dar ţinut cu sfinţenie. 

Postul în Bucovina începe în ziua de Spolocanie, cu 40 de zile înainte de Înviere, când se 

coboară din pod oale, blide şi tacâmuri de post, cele de frupt fiind spălate în apă fierbinte şi urcate în 

pod, pentru a ocupa locul lor din lădoi. 

Până la Blagosloveştenie, când se dă dezlegarea la peşte, bucătăria bucovineană cuprinde 

borşuri de fasole sau cartofi şi tocmaci (tăiţei de casă), mâncărică de fasole cu rântaş, iahnii de fasole, 

mâncărică de cartofi, cartofi copţi în rulă, sărmăluţe cu hribi uscaţi, tocăniţă din ghebe şi opintici 

muraţi, bob fiert, stropit cu borş şi usturoi, alivenci de hrişcă, varză călită, iar ca desert – povidla, acel 

magiun de casă, bogat amestecat cu miez de nucă. O delicatese aparte o reprezintă scrijelele, adică 

rondele de cartofi, coapte direct pe plită. Când se împrimăvărează, borşul de urzici sau de curpeni, 

tocăniţele de urzici şi orez. 

În Vinerea Mare, se ţine Post Negru. 

Cele 40 de zile ale purificării prin Postului Paştelui, cuprind şi purificări ale naturii, prin 

aprinderea focurilor ritualice, în scopul făptuirii curăţeniei gospodăreşti de primăvară, începând din 

dimineaţa zilei de Alexii (17 martie) şi terminând cu noaptea de Înviere, când focul se aprinde seara, 

în apropierea bisericii sau pe dealuri, pentru a fi rostogolit spre văi. 

În Duminica Floriilor, se binecuvântează, în biserici, mlădiţe de salcie înflorită sau de 

mesteacăn înmugurit, gospodarii primesc şi agheasmă, cu care se stropesc reciproc, făcându-şi urări. 

Cu acele mlădiţe sfinţite, înfipte în brazde de pământ, aşezate pe stâlpii porţilor, vor fi îndemnate vitele 

şi oile scoase, pentru prima dată, la păşune. 

Cândva altar domestic, cuptorul gospodinei din Bucovina, la care nu s-a renunţat nici în 

vremurile facilităţilor tehnologice moderne, este o relicvă a epocii matriarhale, care impune păstrarea 

de practici ritualice, atât în pregătirea bucatelor, cât şi în servitul mesei. 

Frământatul aluatului pentru colaci, pască, cozonaci, învârtite şi prăjituri, pregătirea 

compoziţiei pentru sarmale şi răsucirea acestora, se fac în vecinătatea cuptorului aprins, în care se 

introduc numai bucăţi de „lemn bun”, lemn fără noduri, drept şi cu putere calorică medie, cum este 

bradul. Şi tot din „lemn bun” (tei, larice) sunt şi vasele de frământat (coveţile), lingurile, cuţitele şi 

lopăţelele, dar şi tăbliile meselor. Tot inventarul bucătăriei româncei din Bucovina, cu excepţia vaselor, 

care sunt din lut, este din lemn, frumos şi conform datinii încrustat, oalele şi farfuriile din lut fiind 

înfrumuseţate cu aceleaşi simboluri benefice. 
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Odată cu unificarea tradiţiilor răzeşeşti şi ţărăneşti (după 1864), coşul împletit din nuiele cu 

bucate pregătite pentru sfinţire, în Sfânta noapte a Învierii Domnului, adăposteşte, sub ştergarul alb, 

împodobit cu minunate cusături, bucatele tradiţiei obşteşti unificate: pască, ouă încondeiate şi ouă roşii, 

colaci, cozonac, unt, untură, brânză, friptură, cârnaţi, afumături, boabe de mac şi de piper sau fărâme 

de sare. 

După celebrarea slujbei de Înviere şi „luarea luminii”, gospodarii se întorc la casele lor, pe care 

le înconjoară, cu lumânarea aprinsă în mână, de trei ori, apoi îşi purifică şi animalele, presurându-le 

prin iesle bucăţi de pască sfinţită şi fărâme de sare mărunţită. Abia după aceea intră oamenii în case, 

îşi dăruiesc ouă şi le ciocnesc între ei, păstrând cojile în apă pentru pacea sufletelor străbunilor 

(rahmanii sau blajinii, sărbătoriţi printr-un Paşti special), coji pe care le vor îngropa, în una din 

următoarele trei zile, în mormintele antecesorilor. 

Pasca răzeşului bucovinean, împletită, sâmbăta, precum un colac mare, dar cu golul umplut de 

o turtă din aluat, deasupra căreia se pune brânză, amestecată cu ouă şi stafide, în patru compartimente 

(muzele sau horele, deci anotimpurile), delimitate de împletitură dreaptă de colac, simbolizează 

nuntirea cosmică, în sensul împărtăşirii omului, spre biruinţă, şi din timpul solar, şi din cel lunar. Pasca 

răzeşului bucovinean înseamnă şi Soare, dar şi Lună, ambii aştri cereşti aduşi pe altarul casei fiecăruia 

dintre noi, în vreme ce colacul, practic o pască fără umplutură, simbolizează doar Soarele, benefic, dar 

existând în cosmicitatea lui pururi inaccesibilă. 

Răzeşul bucovinean, începând de la cel cu o fărâmă de proprietate, datorită decadenţei 

neamului său, şi până la marele boier, ba chiar voievod, a intrat în spiritualitatea creştină românească 

şi cu reminiscenţele de cultură străveche, armonia universală. 

Sărbătorile pascale încep cu slujba de Înviere, cu revărsarea spectaculoasă, dinspre biserici, 

înspre cele mai îndepărtate gospodării ale localităţilor, a puzderiilor de licăriri de lumină, fiecare vatră 

de sat transformându-se, tainic şi pe neaşteptate, într-un înstelat cer terestru. 

Vreme de trei zile, conform unui obicei slav, cimitirul devine centrul localităţii, fiind vizitate 

mormintele, cu „lumină”, în pelerinaje benevole, fără ore stabilite. Acolo, printre morminte, se 

dăruiesc şi se ciocnesc ouă, se dăruiesc felii de pască sau de cozonac şi se „cinstesc” păhăruţe cu 

băutură întru odihna răposaţilor, rememorându-se, cu duioşie şi cu o incredibilă bucurie lăuntrică, 

întâmplări frumoase din viaţa celor care nu mai sunt. Morţii Bucovinei, indiferent cum au trăit, au 

parte, în memoria obştească, doar de cinstirea a ceea ce a fost frumos, uman şi vesel în viaţa şi în 

personalitatea lor. Păcatele sunt pe vecie iertate şi, tocmai de aceea, ignorate. 

Cât ţin sărbătorile pascale, pe masa bucovineanului, copleşită de oaspeţi veseli, se răsfaţă 

zămuri de porc, borşuri cu miel, supe de găină, sărmăluţele în cuib, potrivite în jurul unei ciozvârte de 

costiţă afumată şi închingate într-o frunză aurie de curechi murat, asupra cărora se risipesc râuleţe de 

smântână şi muncei de sfeclă roşie, dreasă cu hrean şi oţet; nu lipsesc fripturile, feliile dolofane de 

pască şi de cozonac sau năzdrăvanele ouă roşii, care se tot ciocnesc cu vesel arţag, aşa cum nu lipsesc 

nici răciturile (piftiile), care numai cu mămăliguţă aurie pot întrema omul ajuns la ananghie din prea 

multă voie bună. Prisosesc, desigur, afinatele, vişinatele, zmeuratele şi toate celelalte rachiuri oblojite 

cu fructe zemoase, aşa cum prisosesc şi vinurile, aduse „din Jos”, adică din Sudul Moldovei, sau chiar 

din Transilvania. 
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În belşugul mesei, nimeni nu-l întrece pe bucovinean, care a ucenicit cu toate etniile, devenind 

un adevărat artist în prepararea bucatelor. 

În după-amiezile şi în serile ultimelor două zile pascale, bucovineanul, cumva împovărat de 

răsfăţul culinar, simte nevoia mişcării, aşa că se îndreaptă, semeţ, dar vesel, spre bătătura cu hore sau, 

dacă e niţel mai cătinel, spre Balul Gospodarilor, de mai târzior, unde petrece, după obicei, cu 

Corăbeasca, Ciofu, Bătuta, Sârbeasca, Arcanul, Ardeleneasca, Moldoveneasca, Rusasca, Ungureasca, 

Ţigăneasca şi Polca, schimbând-o mereu pe câte o horă aşezată, aşa cum şade bine unui gospodar 

adevărat. 

Mai nou şi, mai ales, de când îi vin oaspeţi din întreg cuprinsul ţării, bucovineanul se dă şi la 

dansuri mai la modă, unele chiar revoltător de moderne, că-aşa-i el, bucovineanul, nu-l întrece nimeni 

la jucat, la băut şi la mâncat, că doar nimic din ceea ce este omenesc nu-i poate fi străin. 

Petrecerile bucovinene însufleţesc şi pietrele, care nu pot să rămână neclintite, în faţa 

revărsărilor de cumsecădenie şi de voie bună. 

În satele judeţului Suceava care au şi câte o importantă comunitate huţulă sau ruteană, 

sărbătorile pascale armonizează tradiţii româneşti şi tradiţii slave. 

Odinioară, huţanii numeau Paştele, în ucraineană, Ziua cea Mare („Velykden”), vestită superb, 

la nivel iniţiatic, de Duminica Floriilor („Nedilia Vedrbna”), zi în care se binecuvântau, în biserică, 

mlădiţe de mesteacăn (mai rar, de salcie, şi mai ales în cazul românilor), iar creştinii primeau şi 

agheasmă, cu care se stropeau reciproc, urându-şi să fie înalţi, frumoşi şi drepţi ca mestecenii şi 

sănătoşi şi bogaţi precum apa veşnic vie a pământului. 

Cu acele mlădiţe sfinţite urma să fie îndemnate vitele şi oile scoase, pentru prima dată, la 

păşune, o singură ramură, cea a fiului mai mare, fiind înfiptă într-o brazdă de pământ, aşezată pe stâlpul 

porţii, pentru a aduce rodnicie şi bunăstare în întreaga gospodărie şi în întreaga familie. Obiceiul îl 

întâlnim şi la mai toţi românii Bucovinei, dar nu este nici românesc, nici huţul, ci preistoric, deci al 

străbunilor comuni, individualizările, săvârşite, de-a lungul veacurilor, la nivel de comunităţi rurale 

sau etnice, fiind nesemnificative. 

Săptămâna dintre Florii şi Paşti era menită treburilor gospodăreşti, deci purificării locurilor 

care ţin de vatră, cu excepţia zilei de joi, când munca era interzisă până după întoarcerea de la biserică, 

de la Denii, cu lumânări aprinse, Joia Mare fiind considerată, printre huţani şi printre români, şi Paştele 

Moşilor, toate ritualuri pascale, în care cântecele ritualice, inclusiv rugăciunile şi osanalele, reprezintă 

expresii ale unei bucurii comunitare ancestrale, drept reminescenţă a contemplării, cea atât de specifică 

religiei naturale, dar şi creştinismului din primele două veacuri de după Hristos. 

În satele româneşti din regiunea Cernăuţi, „a rămas obiceiul ca, în dimineaţa zilei de Sfintele 

Paşti, după venirea de la Înviere, cu lumânarea aprinsă, se intră în grajd, la animale, ca să fie sănătoase 

peste an. Toţi ai casei se spală cu apă neîncepută, pusă într-un vas curat, şi doi bănuţi şi un ou roşu, ca 

să-i apere Dumnezeu de cumpene peste an. 
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Tot la Paşti, cojile de ouă, folosite la făcutul cozonacului, a năgirii şi a paştii se strâng şi se dau 

pe o apă curgătoare, pentru a ajunge la „blajini”. Aceste coji se zice că s-ar preface în ouă până la 

Pastile Blajinilor, cam la Duminica Tomii”. 

Și la ucraineni, sărbătorile pascale încep cu postul mare, dar, şi mai plăcut, cu băutul celor 40 

de pahare ritualice, pentru curăţirea trupului de necurăţenia ospătatului de dulce. 

„În întâia zi a postului mare, se face „spolokanie”, adică spălarea gurii şi a dinţilor de bucate 

de frupt, prin aceea că se bea cât de multă horilcă. 

Rutenii ţin şi ei ziua Dochiei, zicând că ea a mers să pască caprele, a fost însă prinsă de un 

ningău, care i-a udat 12 cojoace. Ei zic că cum va fi vremea în ziua Sf. Alexie şi a Bunăvestirii, aşa va 

fi la Paşti. 

În ziua Floriilor, venind gospodarul cu mâţişoare sfinţite, de la biserică, acasă, loveşte cu ele 

fiecare copil, femeia şi casnicii peste spate, zicând: „Şutka bie, ne ia biiu, za tejdeu velikden” 

(„Mâţişoara loveşte, nu eu lovesc, într-o săptămână, Paştile”). 

În Sâmbăta Paştilor, se aruncă cojile ouălor folosite la mâncărurile paştilor într-o apă 

curgătoare. Ele se crede că ajung, plutind până într-a patra Duminică după Paşti, la Rahmani, care 

trăiesc sub pământ, dincolo de mări. Cojile ajunse aci s-au umplut iarăşi cu albuş şi gălbenuş şi 

Rahmanii le mănâncă, şi aşa îşi serbează Paştile lor, numite „Rachmansckii velikden”. 

Poporul rutean crede că dacă un şoarece mănâncă din anafora sau pasca sfinţită se preface în 

liliac. 

Ruteanul, spălându-se în ziua de Paşti, dis-de-dimineaţă, stă cu picioarele pe o secure, ca 

picioarele lui să fie tari ca fierul. El, de regulă, nu se scaldă până la Duminica Mare, căci, până atunci, 

zânele apelor înoată prin ape şi-i trag la sine pe cei ce se scaldă. 

Pentru sărbătorile Paştilor, este obicei că se coace pasca, se fac ouăle cele roşii, care, dimpreună 

cu hrean, usturoi, slănină, brânză, sare şi o lumină, se aduc la biserică, ca preotul să le sfinţească. 

Gospodarul, întorcându-se cu aceste mâncăruri de la biserică, acasă, de regulă cam când se 

zăreşte de zi, intră întâi în grajdul vitelor, ca ele să fie sănătoase, şi apoi intră în casă. 

Sf. Gheorghe se crede a fi stăpân peste lupi şi apărătorul dobitoacelor, de aceea Rutenii, în 

presară zilei de Sf. Gheorghe, înseamnă uşile grajdurilor cu dohot şi pun dinaintea intrării la grajd 

grape cu colţii în afară, ca strigoaicele să nu poată intra acolo şi lua laptele de la vaci. Se crede, adică, 

că în acea noapte strigoaicele se adună pe hotarele satelor, unde joacă. Vacile se pot feri de dânsele, 

dacă se presară în grajd mac, pentru că strigoaicele, cărora le place macul, trebuie, mai întâi, să culeagă 

toate firele de mac, împrăştiate, ceea ce durează până în zori, şi, apoi, nu mai au timp să ajungă la vaci, 

spre a le lua laptele”. 

Şi la românii, şi la rutenii, şi la huţanii judeţului Suceava (biserica a fost una singură pentru 

amândouă etniile), sărbătorile durau trei zile, totul începând cu slujba religioasă a Învierii, întâmpinată, 
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an de an, cu aceeaşi evlavie, cu acelaşi preaplin de mulţumire sufletească pură şi proaspătă ca şi apa 

vie a agiazmei. 

Ca şi răzeşii români, huţulii adueau la biserică, în coşuri împletite din nuiele, pentru a fi 

sfinţiteIn Ukrainian, şi pască („pasky”), şi ouă încondeiate („krashanky” şi „pysanky”), celebrele „ouă 

muncite” ale răzeşilor români din Bucovina (ţăranii români şi ucraineni nu făceau ouă încondeiate, ci 

doar vopsite), dar şi unt, untură, brânză, friptură, cârnaţi, afumături, precum şi boabe de mac şi de piper 

sau fărâme de sare. 

După celebrarea slujbei de Înviere („Utrenia”) şi „luarea luminii”, gospodarii huţuli şi ruteni 

se întorceau acasă, fiecare gospodar înconjurându-şi casa, cu lumânarea aprinsă în mână, de trei ori, 

apoi îşi purificau şi animalele, presurându-le prin iesle bucăţi de pască sfinţită şi fărâme de sare 

mărunţită. Abia după aceea intrau oamenii în case, îşi dăruiau ouă şi le ciocneau între ei, păstrâd cojile 

în apă pentru pacea sufletelor străbunilor („rakhmany”, în ucraineană, deci rahmanii sau blajinii şi din 

mitologia românească), coji pe care le îngropau, în zilele următoare, în mormintele antecesorilor. 

La huţuli, în timpul celor trei zile de sărbători pascale, cimitirul devine centrul satului, fiind 

vizitate mormintele, cu „lumină”, încă din noaptea Învierii, şi pe tot parcursul zilelor următoare, în 

pelerinaje benevole, fără ore stabilite. Acolo, printre morminte, se dăruiesc şi se ciocnesc ouă, se 

dăruiesc felii de pască sau de cozonac şi se „cinstesc” păhăruţe cu băutură întru odihna răposaţilor, 

rememorându-se, cu duioşie şi cu o incredibilă bucurie lăuntrică, întâmplări frumoase din viaţa celor 

care nu mai sunt. 

Pentru huţulii şi rutenii din judeţul Suceava, deci pentru culturile acestea, la care cultul morţilor 

are o mare însemnătate, spiritul pascal se prelungeşte până în ziua de Ispas, atunci când practic se 

încheie evlavioasa omagiere a strămoşilor. 

Ispasul, deci sărbătoarea Înălţării Domnului, reprezintă cea mai importantă zi a obştii huţule, 

ziua în care oamenii, chiar şi cei risipiţi prin lume, se întorc în sat pentru a-şi comemora străbunii. 

Îmbrăcaţi sărbătoreşte, mulţi încă în portul străbun, ei merg, dimineaţa, la slujba de la biserică, apoi 

urcă la mormintele direticate cu câteva zile înainte, unde aprind lumânări, se închină tăcuţi şi cu 

netrucată evlavie, apoi sărută fiecare cruce a străbunilor direcţi de câte trei ori. Femeile aştern pe 

morminte pânze frumos ornamentate, pe care pun blidele şi coşurile împletite, pline cu gogoşi, 

prăjituri, cozonac, grâu fiert şi ouă roşii, toate sfinţite în biserică. Bărbaţii deapănă între ei amintiri, 

rememorează secvenţe frumoase, adesea chiar exemplare, din viaţa celor care nu mai sunt, apoi, după 

ce preotul satului rosteşte câte o rugăciune pentru odihna tuturor celor plecaţi şi caligrafiaţi în 

pomelnice amănunţite, stropind mormintele şi bucatele cu aghiazmă, bărbaţii scot sticlele cu vin sau 

cu alte băuturi mai moltatice şi oferă păhărele, „de sufletul morţilor” tuturor celor care le ies în cale, 

gospodinele dăruind din bunătăţurile sfinţite, de cele mai generoase pomeni beneficiind săracii 

comunei şi ai satelor din megieşie, care nu ratează niciodată un astfel de prilej, ceea ce este bine, 

creştineşte, pentru că pomana adevărată presupune şi existenţa unor oameni care au nevoie de ea. Nu 

se fac schimburi de obiecte între oameni, precum în alte sate româneşti, deşi huţancele aduc la 

morminte şi nişte căni, pe care le dăruiesc doar oamenilor nevoiaşi. 

La mormintele luminate se stă până târziu, apoi, după aprinderea altor lumânări şi rostirea 

rugăciunilor tăcute, nici măcar murmurate, crucile sunt sărutate, iarăşi, de trei ori, familiile 
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îndreptându-se, pâlcuri-pâlcuri, spre casele lor (cei rispiţi prin lume, la casa neamului celui mai 

apropiat), unde are loc, într-un mod instinctiv ritualic, ospăţul îndătinat. Tinerii se adună pe terenul de 

sport, pentru diverse competiţii sportive şi pentru un veritabil spectacol folcloric, la care participă, spre 

seară, şi tinerii din satele megieşe. 

Seara, are loc Balul Gospodarilor, petrecere veche, şi ea îndătinată, la care oamenii, îmbrăcaţi 

majoritar în portul străbunilor, vin cu gustări şi cu băuturi moi, pentru a se distra, precum odinioară, 

până în zorii zilei următoare. Este ca şi cum înşişi străbunii s-ar ridica din morminte şi s-ar înfăţişa, 

veseli şi demni, la o petrecere anuală, ursită şi în veşnicie. 
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Paștele în inimile noastre 

Profesor pentru învățământul primar: Dalaban Elena 

Şcoala: Liceul Tehnologic “Petre Mitroi”, Biled, Timiş 

 

Bucuria sărbătorilor este incomparabilă, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Reprezintă un 

bun prilej de a ne întâlni cu familia, cu apropiații, dar și de a ne apleca asupra laturii spirituale. Fie că 

vorbim despre Crăciun sau despre Învierea Domnului Iisus Hristos, credincioșii pășesc grăbiți și cu 

inima blândă în curțile Bisericilor. 

Pentru copii, Crăciunul este sinonim cu primirea si oferirea de daruri, cu împodobitul bradului 

și cu fredonarea de colinde. Paștele aduce și el seninătate, căci vopsitul ouălor este nelipsit din casele 

românilor. 

La nivelul școlii, cadrele didactice desfășoară împreună cu elevii și părinții acestora, uneori 

chiar și implicând comunitatea locală, activități prin intermediul cărora să pună în prim-plan 

importanța pe care o au acestea pentru sufletele creștinilor.  

În activitățile mele didactice, m-am raportat la crearea unui climat propice, care să permită 

desfășurarea de acțiuni  specifice abilităților practice, activităților artistice sau chiar acțiunilor de 

voluntariat. 

Cu alte cuvinte, am încondeiat ouă în parteneriat cu părinții elevilor, am realizat o serbare 

școlară și am confecționat desene și felicitări de Paște, care au fost concretizate printr-o expoziție. 

Ca în fiecare an, am luat decizia, împreună cu elevii și părinții acestora, de a ne gândi și la cei 

care au nevoie de sprijin. Prin "sprijin" înțelegem atât persoane care duc lipsă de mâncare, 

îmbrăcăminte, cât și aceia care au nevoie de susținere morală. A fost o reală acțiune de voluntariat, 

prin care am fost în vizită la una dintre școlile cu risc ridicat de abandon din județul nostru, din cauza 

imposibilității financiare a părinților. Chiar dacă învățământul este unul gratuit, părinții din aceasta 

comunitate refuză/refuzau să își ducă fiii și fiicele la școală din cauza lipsurilor: nu își permit haine, 

încălțăminte sau caiete.  

Știind despre aceasta situație, am pus mâna de la mâna și am reușit să ajutăm un număr de 12 

elevi. Surprinzător a fost că...deși posibilitățile lor sunt reduse, ne-au așteptat cum au putut ei mai bine, 

cu sufletul deschis și cu felicitări confecționate din materiale proprii. Pe lângă aceasta, au pregătit o 

salată de fructe, pe care au dorit să o împartă cu noi. Bucuria a fost de ambele părți. Am observat 

impactul pe care l-a avut această întâlnire pentru micii mei voluntari. 

Când ne-am întors la școala noastră, am vrut să culeg impresiile pe care le-au avut copiii în 

urma desfășurării acestei activități. Am preferat ca acestea să fie scrise, nu expuse verbal și anonime, 

astfel încât educabilul să spună sincer ce crede și ce părere i-au format ceilalți copii, de aceeași vârstă 

cu ei. 

Într-o proporție foarte mare, elevii au observat că ceilalți copii, deși nu se bucură de atâta sprijin 

financiar din partea familiilor, căci nu au de unde și nici de ajutor pentru teme, sunt foarte fericiți. Au 
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remarcat cât de mare le-a fost bucuria și cum nu este nevoie de prea mult pentru a face oamenii fericiți. 

Au mai văzut cum din puținul lor, acei copii au simțit nevoia să se organizeze și să ne ofere și ei ceva 

la schimb. Unul dintre elevii mei era surprins de faptul că singura modalitate prin care ei se jucau era 

o minge, pe care o împărțeau și pe care nu se certau. Au extras concluzia ca ei, deși au multe jocuri la 

nivelul clasei și acasă, nu știu să se bucure de ele. 

În concluzie, sărbătorile nu sunt doar despre noi, ci și despre cei din jur. Ar fi bine să facem 

din fiecare zi a noastră o sărbătoare, una de neuitat și să ne uităm întotdeauna cât de bogati suntem. 

Dacă remarcăm asta, vom putea împărtăși a noastră bogăție și cu cei din jur. 
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HRISTOS A ÎNVIAT! 

                                                                                                          Prof. Tomele Voichița-Alina 

                                                                                                       Școala Gimnazială Nr.1 Curățele 

 

 

 

Ce sfântă sărbătoare...  

Hristos a înviat! 

El moartea a învins  

şi viaţa-n dar ne-a dat! 

Ce mare bucurie...  

A înviat Isus! 

Prin jertfa de pe cruce 

 salvarea ne-a adus! 

Hristos a înviat!  

Tresaltă duhu-n mine 

Departe sunt regrete  

şi lacrimi şi suspine; 

Căci azi privesc spre ceruri  

cu sufletu-mpăcat 

Şi cânt... şi spun cu zorii:  

Hristos a înviat! 

Te bucură creştine... 

 e-a vieţii sărbătoare 

Natura şi-a pus straie  

de nou şi de culoare 

Chiar vântul ce adie  

aduce un ecou: 

Adevărat e viu  

şi viu va fi mereu! 
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Dimensiuni tematice, oglinzi ale învierii 

                                                                Prof. Tudorie Maricica 

                                                                Școala Gimnazială ,, Sfântul Grigorie Teologul,, Galați 

 

În literatura contemporană pentru copii, întreaga lume este o temă complexă, generoasă cu 

oglinzi care, prin valoarea lor morală, ne formează ca oameni. Călătoria, timpul, familia, iubirea, 

prietenia, istoria, toate acestea sunt teme care ilustrează etape din devenirea lui Isus Hristos și se 

regăsesc în toate scrierile biblice. În fapt, de fiecare dată când analizăm o temă, ilustrăm o secvență 

din bogata experiență a Învierii, iar literatura română contemporană abundă în texte în care se regăsesc 

aceste dimensiuni tematice.  

    Tema călătoriei se îmbină cu cea a timpului și cu motivele literare specifice care, după F. 

Manolescu, sunt: „visul, fenomenul scurgerii timpului în sens invers, elixirul sau rețeta alchimică”1 

etc. „Elixirul” care favorizează această călătorie în timp a eroului este sângele său amestecat cu 

cerneala din caietele „bunucului”, simbolice pentru fuziunea dintre planul prezentului și cel al 

trecutului: „Și cum stăteam așa pe gânduri, am început să-mi scarpin o mică tăietură pe care o aveam 

la degetul arătător și care mă irita în mod îngrozitor, pentru că mă înțepasem într-o capsă a ambalajului 

consolei, grăbit să o desfac; și, neatent, am trecut cu degetul peste scrisul bunicului. Și atunci... fii 

atent, Sergiu, să leșin nu alta...”2. Același sânge apare și în istoria învierii lui Hristos. 

 Aproape în toate scrierile contemporane, cititorul poate întâlni călătoria ca summum de fapte 

și experiențe, o călătorie exterioară dublată de una interioară, exact ca în povestea lui Isus. Plecarea 

eroului la drum semnifică, în viziunea lui V. I. Propp, riturile inițierii în viață3. Mircea Eliade arăta, la 

rândul său, în Aspecte ale mitului că: „S-ar putea aproape spune că basmul repetă pe un alt plan și cu 

alte mijloace, scenariul exemplar de inițiere. Basmul reia și prelungește <<inițierea>> la nivelul 

imaginarului4. Spre exemplu, în  Și v-am spus povestea așa..., Aleodor, preluând statutul lui Harap-

Alb, trece prin mai multe încercări şi, cu ajutorul fetei lui Verde-Împărat, reușește a-l învinge pe 

Jumătate de Om (spânul din Povestea lui Harap-Alb). Misiunea sa nu se oprește aici, pentru că trebuie 

să-l reîntregească pe Jumătate de Iepure Șchiop, un cal năzdrăvan înjumătățit de Jumătate de Om pe 

când i-a fost stăpân. La fel ca  în basmul din care s-a inspirat autorul, eroul are nevoie de ajutoare, de 

aceea va primi sprijin din partea Sfintei Duminici și a unor cai năzdrăvani. Cu ajutorul poveștilor spuse 

de toți cei prezenți la acest „ceremonial al cuvântului sacru”, calul devine complet, Aleodor ajunge 

 
1 F. Manolescu, op. cit. p. 113 
2 Horia Corcheș, Istoria lui Răzvan, Editura Arthur, București, 2014, p. 13 
3 V. I. Propp, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, București, 1973, pp. 46-47 
4 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, București, 1978, p. 189 
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împărat în Valea Plângerii și se căsătorește cu fata lui Verde-Împărat (Catrina).  Un happy-end clasic, 

firesc pentru lumea basmului, care ilustrează și triumful unor valori morale, căci, la sfârșitul călătoriei, 

eroul dobândește înțelepciune, răbdare, spirit de sacrificiu, bunătate și capacitatea de a fi un bun 

prieten.  

 O situație moralizatoare li se oferă lectorilor și la finalul Călătoriei lui Vlad în Celălalt Tărâm, 

căci, după ce face o incursiune pe Tărâmul poveștilor, e ajutat de Andilandi și de toate forțele Binelui 

să se întoarcă acasă, dar nu oricum, ci altruist, dovedind înțelegere față de familia sa. 

            Aceleași valori umane sunt promovate în Ferbonia, de Ioana Nicolaie, unde Luvia e ținută în 

viață cu ajutorul unor „năzăreli” (a se citi povești) din „depozitele”, sferele ce îi sunt aduse de prietenii 

săi. La sfârşitul fiecărei „năzăreli”, fetița bolnavă rămâne cu un „cuvânt-suflet”. Cu ajutorul acestora 

trebuie să rezolve ghicitoarea „Unde e ușa care dă afară?”. Așezând cuvintele în ordinea corectă, Luvia 

obține următorul răspuns: „Recâștigă-ți culoarea, dorințele și curajul. Dacă ai răbdare, poți zbura afara. 

Apoi ajungi la un alt început, adică acasă”5. Prin urmare, călătoria devine garantul unei inițieri a 

eroului. Ea este pretextul unui şir de experienţe pe parcursul cărora protagonistul se poate modela, 

poate evolua sau poate dobândi cunoaşterea de sine şi exprimă „o dorință profundă de schimbare 

interioară, o nevoie de noi experiențe, mai degrabă decât o deplasare locală”6. 

 Prietenia, o temă și o valoare general-umană, valorificată în mai multe texte contemporane, se 

îmbină cu aventura, joc și joacă, timpul, copilăria, istoria ș.a. Caii năzdrăvani din  Și v-am spus 

povestea așa... află că numai dovedind calități de buni prieteni, spunând fiecare câte o poveste, reușesc 

a-l reîntregi pe Jumătate de Iepure Șchiop, Aleodor reușește doar cu ajutorul prietenilor a ajunge la 

finalul călătoriei sale și a împărăți, eroul din Istoria lui Răzvan se bucură de aceeași putere a prieteniei 

lui Sergiu, grație căreia întregul său univers capătă un punct de reper, iar Arik din cărțile Ioanei 

Nicolaie, prins într-un vârtej de întâmplări uimitoare, descoperă amiciția și, odată cu ea, curajul și 

dragostea. 

   

   

 Frecventă în literatura pentru copii și adolescenți e lupta dintre forțele binelui şi forțele răului, 

temă întâlnită mai ales în basme și în scrierile biblice despre Isus Hristos, așa cum se constată în Și v-

am spus povestea așa..., în Călătoria lui Vlad în Celălalt Tărâm, în  O istorie secretă a Țării 

Vampirilor ori în multe fragmente epice redactate de copii și publicate în antologia Cui i-e frica de 

computer? 

 
5 Ioana Nicolaie, Ferbonia, Editura Arthur, București, 2015, p. 230 
6 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, Vol. I, Editura Artemis, București, 1993, p. 269 
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 Lumile aflate în pragul apocalipsei se întâlnesc și în Ferbonia. Într-una dintre „năzărelile” care 

îi dau putere Luviei, Sariile, ideea sfârșitului unei lumi se suprapune cu puterea poveștilor. Pentru că 

în lumea oamenilor nu se mai spun povești, pentru că ei nu mai cred în nimic din ceea ce se poate 

vedea”7, sariile, cele care oferă culoare tuturor din Ținutul de Jos, au început a se stinge, a muri. Tot 

amenințată cu dispariția e și lumea lui Fil, a Luviei și a lui Piper. Datorită depozitelor, acelor „năzăreli”, 

care „pot fi trăite de mai multe ori, nu doar o dată, când sunt performate de năzăritorii lor din piețe”8, 

Luvia i se poate alătura lui Fil în încercarea sa de a salva lumea Ferboniei. Ajungând în încăperea în 

care se află depozitonăzăritorul – în Sectorul 33, un fel de „lume paralelă”, varianta negativă a lumilor 

posibile, cei doi își dau seama că Ferbonia este în pericol. Reușind a desfunda coloana, aceşti instalatori 

devin salvatorii lumii în care trăiesc. 

 În concluzie, tematica textelor contemporane pentru copii este variată, în cadrul unei singure 

opere existând numeroase teme care se întrepătrund (vezi Istoria lui Răzvan). Cu alte cuvinte, în 

literatura pentru copii şi adolescenţi întreaga lume trebuie să fie o temă. 

 

 
7 Ibidem, p. 172 
8 Idem, Ferbonia, p. 202 
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Obiceiuri și tradiții de Paște în Transilvania 

Prof. înv. primar Crișan Georgeta Hortenzia 

Școala Gimnazială ,,Iuliu Grama” Chiheru de Jos , jud. Mureș 

 

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor, prin Învierea lui Iisus 

Hristos. Indiferent de zonă, obiceiurile de Paște sunt multiple și sunt respectate an de an de către 

persoanele care petrec această sărbătoare acolo. De-a lungul timpului, vopsirea ouălor, drobul si mielul 

au devenit reprezentative pentru masa de Paște a fiecărui român. 

Însă, în funcție de zonele țării, sărbătoarea Paștelui are obiceiuri și tradiții specifice, aceasta fiind o 

sărbătoare  foarte respectată de către români. În zona Transilvaniei, datorită existenței mai multor 

influențe orientale și occidentale, de Paști au fost adoptate anumite obiceiuri specifice atât de la sași, 

cât și de la maghiari. 

De obicei, în miercurea, joia si vinerea mare, gospodinele pregătesc mielul, ouăle vopsite și pasca, 

astfel pregătindu-se pentru sărbătorirea Paștilor. Aceste preparate sunt ușor de distins în Transilvania 

față de alte zone ale țării, deoarece se regăsește o mare varietate de culori și modele în realizarea lor. 

În anumite zone din Transilvania, în ziua de sâmbătă, baieții împodobesc brazi cu panglici 

colorate, iar când se lasă întunericul, tinerii se strecoară în curțile fetelor de măritat si le agață brazi la 

poartă.  De asemenea, la fetele frumoase din sat vin zeci de băieti care pun brazi la poartă, iar acestea 

știu pe cine trebuie să răsplătească, deoarece ele pândesc la ferestre toată noaptea. 

Totodată, vopsirea ouălor este o tradiție foarte importantă si este cel mai răspândit obicei creștin de 

Paști. În trecut, ouăle se vopseau doar cu culoarea roșie, însă în prezent gospodinele aleg diverse culori: 

galben, albastru, verde, violet. Referitor la acest obicei există foarte multe legende în cultura 

românească, însa cea mai populară dintre acestea spune că Maica 

Domnului a așezat un coș cu ouă lânga crucea pe care era răstignit Iisus și acestea au fost înroșite de 

sângele lui. 

Ouăle vopsite se ciocnesc la masa de Paști, respectând un anumit ritual: persoana mai în varsta 

ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de cealaltă persoană, în timp ce spune “Hristos a 

Înviat !”, la care se răspunde cu: „Adevărat a Înviat!”. 

Masa din prima zi de Paști este un prilej de reunire a familiei. De pe masa de Paști nu lipsesc 

niciodată ouăle, pasca, drobul, friptura de miel, cașul de oaie și alte preparate foarte îndrăgite de 

români. 

Vă prezint cinci obiceiuri și tradiții de paște, una dintre cele mai importante sărbători ale 

creștinilor, prin Învierea lui Iisus Hristos. Indiferent de zonă, obiceiurile de Paște sunt multiple și sunt 

respectate an de an de către persoanele care petrec această sărbătoare. Numeroase sunt satele din 

Transilvania unde sunt câte trei sau chiar patru biserici de rit diferit și cu enoriași care aparțin de 

religiile catolică, reformată, luterană, greco-catolică sau ortodoxă. De aceea, și sărbătoarea Paștelui a 

cultivat de-a lungul timpului obiceiuri și tradiții specifice atât la sași, maghiari, cât și la români.  

1. Sfințirea bucatelor de Paști 
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În dimineața primei zile de Paști, conform tradiției, după sfânta liturghie se sfințesc bucatele 

așezate în coșuri de nuiele. Acestea sunt acoperite cu ștergare albe sau cusute cu motive tradiționale.  

2. Vopsitul ouălor de Paști 

În tradiţia transilvăneană dedicată Sărbătorilor Pascale, unul din elementele centrale îl ocupă 

oul. Este vopsit în roşu, dar şi în alte culori. Putem găsi rețete naturale tradiționale, cu foi de ceapă și 

frunzulițe de decor, la ouăle încondeiate. Coșulețul cu ouă este garnisit de gospodine cu imaginație, în 

funcție de gustul fiecăreia. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, în Vinerea Mare sau chiar în Sâmbăta Mare, 

în funcție de zonă și de preferințe. 

3. Mielul de Paști 

Religia spune că sunt două legende în ceea ce priveşte sacrificarea mielului în perioada 

Paştelui. Prima legendă este de pe vremea lui Moise. Pentru a-i scoate pe evrei din Egipt, Dumnezeu 

a dat 10 urgii. Ultima era moartea întâilor născuţi, iar pentru ca familiile evreilor să fie ocolite de 

această urgie, pragul fiecărei uşi trebuia uns cu sângele unui miel. Mai târziu, apare cea de a doua 

legendă care se bazează tot pe sacrificiu animalului. Proorocul Isaia vorbea de venirea lui Mesia pe 

pământ, mielul care va fi jertfit pentru păcatele omenirii. Spre deosebire de alte regiuni, importanța 

mielului pe masa românului este mai mare decât în alte părți ale lumii. 

4. Lumânarea şi lumina de la Înviere 

În noaptea de Înviere, credincioşii merg la biserică, pentru a lua parte la slujba de Înviere și ca 

să „ia lumina”. Fiecare credincios poartă în mână o lumânare pe care o va aprinde din lumina adusă de 

preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumină se va ține aprinsă în tot timpul săvârșirii Sfintei 

Învieri. 

5. Stropitul în a doua zi de Paşti 

În a doua zi de Paşti se practică obiceiuri, tradiții de Paște tradiționale, cum este stropitul în 

multe zone din Ardeal. Băieţii stropesc fetele, iar bărbaţii stropesc femeile, de obicei. Înainte se 

stropeau cu găleata, iar după acea lege s-a folosit parfumul pentru stropit. Se spunea şi o poezie: „Eu 

sunt micul grădinar,/ Cu sticluţa-n buzunar, /Și-am venit la dumneavoastră, /C-am auzit că aveţi o fată 

frumoasă, /Care se usucă, /Și am venit s-o udăm, /Să crească şi să înflorească /La dumneavoastră în 

fereastră“. 

Obiceiurile din perioada Paștelui au rolul de purificare, înnoire, comemorare a persoanelor 

pierdute și apropierea de divinitate. Membrii familiei se adună laolaltă și se spală pe față cu apa din 

vasul în care s-a pus un ou roșu, un bănuț de argint și o crenguță de busuioc. 
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CUM LE PUTEM TRANSMITE COPIILOR NOŞTRI CREDINŢA? 

                      Prof. Buzatu Simona- Școala Gimnazială Liviu Rebreanu,Comănești, Bacău 

            Credinţă, religie, rai, îngeri, demoni, rugăciune, toate sunt doar câteva dintre lucrurile pe care 

cu greu le poate înţelege un copil şi le poate imagina într-un fel aparte.Noi nu putem da mai departe 

decât ceea ce noi înşine posedăm. Nu e posibil să vorbim cu copiii despre credinţa în Domnul Isus 

Cristos, dacă nu avem noi înşine viaţă din Dumnezeu. Prin vorbirea şi faptele noastre le transmitem 

mai departe ceea ce gândim noi înşine despre Dumnezeu. Dacă ei observă că, în orice situaţie, noi ne 

adresăm Lui plini de încredere, Îl rugăm şi-l mulţumim, îşi vor da seama că El este demn de încredere. 

Nu contează ca, în primul rând, să-i predăm copilului lecţii de etică creştină, ci să-l facem să înţeleagă 

că omul este o creaţie, iar noi, părinţii lui, acceptăm autoritatea Creatorului asupra vieţilor noastre. 

           Este important ce fel de imagine despre Dumnezeu transmitem copiilor. Este El numai un 

Dumnezeu care mustră, care priveşte cu ochi vigilenţi dacă ei fac ceva greşit, pentru ca apoi să-i 

pedepsească, sau Îl experimentează ei, prin mărturia părinţilor, ca pe un Tată care nu le vrea decât 

binele? Noi avem răspunderea de a arăta copiilor noştri dragostea fără margini a Tatălui ceresc. Această 

dragoste o vor înţelege abia când propria noastră dragoste faţă de ei va oglindi ceva din harul lui 

Dumnezeu. 

           Mulţi părinţi creştini neglijează totodată să ofere răspunsuri întemeiate şi ferme la problemele 

cu care copiii lor se confruntă la şcoală. Cum să venim în întâmpinarea fricii copilăreşti, dacă nu 

suntem convinşi că El, şi nu întâmplarea, guvernează universul?                           

          Specialiştii sunt unanimi când afirmă că vârsta preşcolară, deci în special cel de-al şaselea an de 

viaţă, este de o importanţă hotărâtoare pentru ceea ce copilul va crede mai târziu. Până acum el a crezut 

pur şi simplu, fiindcă aşa l-au învăţat părinţii. Dar acum începe el însuşi să întrebe şi să-şi dezvolte 

părerile. Desigur, educaţia spirituală nu începe abia în acest moment. Copiii pun uneori atâtea întrebări 

încât îi obosesc pe părinţi. Lucrul acesta poate exaspera pe cineva, devenind chiar o povară. Dar ar 

trebui să ne facem în permanenţă timp să răspundem la orice fel de întrebări, chiar dacă ni se par naive, 

pentru a-i dovedi astfel copilului că îl luăm în serios. 

James Dobson, unul dintre cei mai buni consilieri familiali creştini din SUA, a făcut cunoscut un 

program de educaţie creştină care conţine un şir de scopuri esenţiale: 

Conceptul 1: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta." (Marcu 12:30) 
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1. Învaţă copilul dvs. să cunoască dragostea lui Dumnezeu prin dragostea, ocrotirea şi harul părinţilor 

săi? (Acest punct este cel mai important!) 

2. Învaţă el să vorbească despre Domnul şi să-L cuprindă în gândurile şi planurile lui? 

3. Învaţă el să ceară ajutor din partea lui Isus, întotdeauna când este speriat, când îi este frică sau când 

e singur? 

4. Învaţă el să citească Biblia? 

5. Învaţă să se roage? 

6. Învaţă el însemnătatea credinţei şi încrederii? 

7. Învaţă el să cunoască bucuria unei atitudini creştine faţă de viaţă? 

8. Învaţă el să cunoască minunea naşterii şi învierii lui Isus? 

Conceptul 2: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." (Marcu 12:31) 

1. Învaţă copilul dvs. să înţeleagă sentimentele altora şi să simtă împreună cu ei? 

2. Învaţă el să nu fie egoist şi plin de pretenţii? 

3. Învaţă el să împartă cu alţii? 

4. Învaţă el să nu împrăştie zvonuri şi să nu-i critice pe ceilalţi? 

5. Învaţă el să se accepte aşa cum este? 

Conceptul 3: "Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu." (Psalmul 143:10) 

1. Învaţă copilul dvs. să asculte de părinţi, ca pregătire pentru ascultarea sa ulterioară de Dumnezeu? 

(Acesta este punctul cel mai important!) 

2. Învaţă el să se poarte cuviincios în biserică, în comunitate? 

3. Învaţă el să cunoască ambele aspecte ale naturii lui Dumnezeu: dragostea şi dreptatea? 

4. Învaţă el că există multe forme ale autorităţii pline de bunătate, în faţa cărora trebuie să se supună? 

5. Învaţă el însemnătatea păcatului şi consecinţele sale inevitabile? 

Conceptul 4: "Teme-te de Dumnezeu şi ţine poruncile Lui; aceasta este datoria oricărui om." 

(Eclesiastul 12:13) 

1. Învaţă el să iubească adevărul şi să fie sincer? 

2. Învaţă el lipsa relativă de importanţă a materialismului? 

3. Învaţă el importanţa familiei creştine şi încrederea în ea, dorită de Dumnezeu? 

4. Învaţă el să asculte de propria conştiinţă şi s-o urmeze? 
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Conceptul 5: "Roada duhului, dimpotrivă, este... stăpânirea de sine." (Galateni 5:22-23) 

1. Învaţă copilul dvs. să dea o parte din banii săi de buzunar (şi chiar alţi bani) lui Dumnezeu? 

2. Învaţă el să-şi controleze impulsurile? 

3. Învaţă el să lucreze şi să poarte răspunderi? 

4. Învaţă el marea deosebire dintre autoevaluare şi mândria egoistă? 

5. Învaţă el să se încline plin de respect în faţa Dumnezeului universului? 
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Revista “Felicia”, mai 2007 

Donna Habernicht, -Larry Burton “Credința pe înțelesul copiilor”,Editura Review and Harold Publishing, 2000, 
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Ellen White, -“Îndrumarea copilului”, Editura Viață și sănătate,2013,București 
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PAȘTELE – simbol al renașterii și reînnoirii la olteni 

Popescu Claudia 

Școala Gimnazială Nr.3 Rovinari 

Oltenia este regiunea care ocupă S-V României, fiind delimitată de Carpați, Dunăre și Olt. 

Cuprinde teritorii ale județelor Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Teleorman. Deși diveresitatea 

etnică este bogată în această parte a țării, grupurile minoritare sunt mici, iar impactul lor, destul de 

slab. 

Pentru olteni, tradițiile înseamnă o legătură cu trecutul, valorificat prin respectarea și 

transmiterea obieceiurilor pline de semnificații. 

Sărbătoarea Paștelui la olteni are o semnificație deosebită, reprezentând perioada când 

familiile se reunesc, tinerii se întorc pe meleagurile natale, vizitând casele părintești, din care răzbate 

miros de cozonaci și pască. Durata zilei începe să crească și a nopții să scadă, iar natura renaște 

după somnul din timpul iernii. 

Data Paștelui depinde de două fenomene: echinocțiul de primăvară și de fazele lunii și se 

sărbătorește în fiecare an într-o zi de Duminică. 

De Paște, creștinii pun accent pe valorile spirituale, astfel încât pregătirile pentru Învierea 

Domnului constau în post și rugăciune.  

Săptămâna Mare este perioada în care credincioșii țin post, primenesc gospodăriile și își 

amintesc de patimile Mântuirorului. Cea mai importantă zi dinaintatea Paștelui, Joia Mare, este 

dedicată cu precădere morților, în sate îndeplinindu-se obiceiuri specifice. În unele localități, fetele 

și femeile merg la râu și aruncă apa pe mal, pronunțând numele celui trecut în neființă. În Dolj, se 

aprind focuri în curtți și se așează mese cu colaci și căni cu apă, deoarece există superstiția că sufletele 

celor decedați se întorc pe pământ pentru a petrece alături de familie sărbătorile. 

În noaptea care precede Joia Mare, femeile nu au voie să doarmă, astfel vor fi somnoroase tot 

anul. Deasemenea, nu trebuie să spele, deoarece se crede că vor fi blestemate de Joimărița, personaj 

care sperie Paștele.    

În Vinerea Mare, credincioșii țin post negru și se scaldă în apă rece pentru a fi sănătoși tot 

anul. Tot în aceeași zi se pregătesc și bucatele pentru masa de Paște. 
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Simbol aniversal al Paștelui îl reprezintă ouăle roșii. Acestea sunt vopsite în ziua de Joi Mari 

și ciocnite în ziua de Paști.  În unele zone ale Olteniei se obișnuiește ca bărbații să vopsească și să 

încondeieze ouăle cu motive vegetale: frunze de pătrunjel, frunze de leuștean sau foi de ceapă.  

Sâmbătă seara, toți membrii familiei merg la slujbă și iau lumina sfântă care îi apără de rele. 

Înainte de a intra în casă, fiecare trebuie să culeagă câteva fire de iarbă și să le arunce peste prag.  

În prima zi de Paște, oltenii se ospătează cu preparate tradiționale, drob, pască, cozonaci, 

friptură, ciorbă de miel. Finii oferă ouă roșii nașilor, iar flăcăii le dăruiesc fetelor la hora satului. 

Paștele sau Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu înseamnă doar ouă vopsite și bucate 

sfințite pe masă, ci înseamnă trecerea de la moarte la viață, de la păcat la neprihănire, de la blestem 

la binecuvântare. Paștele înseamnă purificare sufletească, refacerea legăturii cu divinitatea și 

întoarcerea la valori autentice. 
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CULTIVAREA INTERESULUI PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE    

 

 

-prof. pt. înv. primar, Onofrei Ana-Maria,  

Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamț 

 

-prof. pt. înv. primar, Onofrei Ciprian,  

Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamț 

 

„Creativitatea este o capacitate complexă şi fundamentală a personalităţii care, 

sprijinidu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi, produce 

ceva nou, original de valoare.”  

( Bontaş. I.) 

 

 

Reforma învăţământului românesc este o reformă multidimensională, deoarece vizează 

transformări profunde la nivelul structurilor instituţionale, al finalităţilor, conţinuturilor şi 

metodologiei de predare-învăţare-evaluare. 

 Cerinţele mereu crescânde ale societăţii, determinate de dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi 

tehnicii, impun învăţământului de toate gradele sarcini importante în scopul înarmării tinerei generaţii 

cu cunoştinţele necesare dezvoltării ei armonioase, pregătirii ei pentru viaţă. 

 Astfel, este necesar ca şcoala, ca factor activ al progresului, să utilizeze în desfăşurarea 

procesului de învăţământ cele mai eficiente căi, cele mai variate metode şi mijloace care să asigure şi 

să stimuleze creşterea ritmului de însuşire a cunoştinţelor, în raport cu cerinţele actuale şi de 

perspectivă ale societăţii. 

 Strategiile interactive stabilesc reuşita demersului educativ, iar accentul cade acum mai mult 

pe activitatea copilului, pe motivaţia acestuia, pe sarcinile problematice ce-i revin, pe stimularea 

competenţelor și a creativității. Ţinând cont de contextul creat, activitățile extrașcolare reprezintă, în 

acest sens, o strategie cu sporite valenţe formative. 

 Literatura de specialitate consultată, precum şi experienţa didactică au demonstrat că 

activitățile extrașcolare au implicaţii pozitive atât în planul motivării elevilor (implicarea lor în efort 

susţinut de rezolvare a sarcinilor), cât şi în planul dezvoltării lor psiho-intelectuale (dezvoltarea 

imaginaţiei, a potenţialului creativ, a gândirii divergente, a memoriei logice). 

 Bine proiectate, organizate şi desfăşurate, activitățile extrașcolare determină elevii să-şi 

valorifice în plan superior cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, în rezolvarea unor sarcini teoretice 

şi practice. Ca strategie interactivă, activitățile extrașcolare pun accent pe activitatea copilului, pe 

motivaţia acestuia, pe stimularea competenţelor, pe dezvoltarea competiţiei şi a cooperării, pe 

exersarea efortului voluntar, a perseverenţei.  

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 

unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă, chiar 

dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de 

cunoaștere şi de creaţie, însuşiri caracteristice copiilor. 
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Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag copilul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi benefice, care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 

aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 

durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 

rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 

didactice şi elevi. 

Astfel, excursiile tematice, drumețiile, serbările, concursurile, vizionarea de spectacole și 

filme, parteneriatele cu unități școlare sau cu diverse alte instituții sau ONG-uri,  influenţează pozitiv 

volumul şi calitatea cunoştinţelor elevilor, ducând la formarea şi consolidarea deprinderilor şi 

priceperilor, a perspicacității şi a potenţialului lor creativ. 
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OBICEIURILOR PASCALE DIN ZONA VORONEI 

                                                                   Ursu Mariana, Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si                  

Sfant “ Vorona , Botosani 

 

         Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se 

controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, 

au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 

instituții.  

        Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul activităților extrașcolare 

putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

        Dacă pe tot parcursul  anului uităm uneori să fim buni cu ceilalţi, să fim înţelegători,  sărbătorile 

pascale ne amintesc de faptul că suntem oameni, deci avem sentimente şi poate de ceea ce este mai 

important, că iubim tot ce este în jurul nostru, inclusiv pe Dumnezeu. 

        Există un ritual de Paşte care se păstrează şi în ziua de azi, deşi o parte din tradiţie s-a pierdut. 

În comuna Vorona, judeţul Botoşani, tradiţia şi obiceiurile sunt conservate însă foarte bine.Această 

comună este renumită prin  creatorii de măşti tradiţionale de anul nou, a micilor dansatori populari şi 

a tradiţiilor  şi obiceiurilor de iarnă. 

          Un obicei important valorificat în zona Voronei  prin  activitățile extrașcolare este 

încondeierea ouălelor.  În şcolile din componenţa comunei Vorona, în preajma sărbătorilor pascale, 

elevii încondeiază ouă, fac icoane pe sticlă, perpetuând astfel tradiţiile populare . Pentru a încondeia 

ouăle elevii  folosesc  o chişiţă. Aceasta este o bucată de lemn îngustă şi scurtă, la unul din capete 

având un fir de păr de porc,  trecut printr-un tub metalic, cu ajutorul căreia se pictează ouăle.  După 

ce oul a fost spălat şi degresat, se pune pe plită, într-o oală, ceară curată, la încălzit şi paralel o oală 

cu fiertura din plante, alese în funcţie de culoarea pe care artista populară vrea sa o obţina. Locul 

unde a fost aplicată ceara rămâne alb. Astfel este realizat, cu ajutorul chişiţei, modelul dorit cu ceara 

de albine, iar la momentul potrivit se introduce oul în oala cu fiertură. Apoi se scoate de acolo şi se 

pune la uscat. În acest mod se închistresc ouăle. 
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         Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 

elevilor. Am reușit ca prin organizarea şi participarea la aceste activități relevante pentru comunitate 

si prin stabilirea unor legături, sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

          Şi, poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui spuse, este că nu trebuie să 

ne uităm tradiţiile, nu trebuie să ne uităm obiceiurile, pentru că altfel ar însemna să devenim un 

popor fără trecut, deci fără viitor.  
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Obiceiuri din județul Hunedoara 

Popescu Natalia Livia, Liceul Tehnologic Transilvania Deva 

 

Noaptea Învierii, masa tradiţională, ieşirea în natură, timpul de calitate petrecut cu familia şi prietenii 

(oaspeţii noştri)…formează un şirag de momente preţioase pe care le savurăm cu drag, în fiecare 

an.De fapt, în toată ţara Paştele are o semnificaţie specială- o sărbătoare a reînoirii care a creat 

nenumărate tradiţii şi obiceiuri. Judeţul Hunedoara nu face excepţie. 

Sunt o serie de obiceiuri standard, cu care toţi ne-am obişnuit, dar şi unele inedite, care te surprind, te 

fascinează sau cel puţin îţi atrag atenţia. Iar ca lucrurile să fie mai interesante…îţi voi povesti despre 

câteva obiceiuri din cele 6 zone turistice-etnografice: Valea Mureşului, Ţara Haţegului, Tara 

Zarandului, Geoagiu-Orăştie, Valea Jiului şi Ţinutul Pădurenilor. 

 
În fiecare se păstrează obiceiuri străvechi, care ne uimesc chiar şi acum, în era digitală. Chiar dacă nu 

mai sunt aşa răspândite şi folosite, ele îmbogăţesc zestrea culturală a judeţului nostru. 

1. Valea Mureşului 

În această zonă sunt sate în care se spune că oamenii care mor în Săptămâna Mare vor ajunge direct 

în Iad, pentru că Raiul are porţile închise. În plus…În noaptea de Paşte, nimeni nu doarme, iar în 

curtea fiecărei gospodar vezi câte un foc aprins, care de regulă e alimentat cu lemne până dimineaţa. 

 

 

2. Ţara Haţegului 
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Un obicei bizar de Paşte se păstrează şi acum în Comuna Densuş, în satele Peşteana şi Peşteniţa: 

Împuşcatul Cocoşului. 

 
Se formează două echipe de tineri din sat. Se aduce un cocoş (în cele mai multe cazuri negru) şi se 

merge la hotarul satului, într-un loc stabilit dinainte. Arbitrul este de regulă pădurarul satului care 

vine şi cu arma de vânătoare, îi învaţă pe tineri să tragă cu puşca şi supraveghează toată activitatea. 

Cocoşul se leagă de un copac, iar echipa care împuşca prima cocoşul, câştigă şi primeşte pasărea ca 

trofeu. Tinerii care pierd organizează hora satului, plătesc lăutarii şi asigură masa şi băutura pentru 

toţi invitaţii. Obiceiul se ţine tocmai pentru a alunga spiritele rele din comunitate. 

 

.  

Obicei bonus: Alergatul Prescurii 

În a doua zi de Paşte se formează două cete de tineri din sat. O echipă alerga pe o distanţă de câteva 

sute de metri, până la biserică. Cealaltă echipă aflată deja acolo trebuia să mănânce prescura (pâinea 

dusă la parastas) înainte să ajungă prima ceată. Echipa care pierde face cinste celeilalte, la crâşmă. 

3. Ţara Zarandului 

În satele zărăndene (exemplu Hondol) există obiceiul steagului. 
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Acesta e confecţionat dintr-o pânză albă (ce simbolizează giulgiul lui Iisus), brodată cu motive 

populare, imaginea Mântuitorului şi alte simboluri ale vieţii minerilor din zonă. Pânza se prinde de 

un băţ lung (3-4 m), decorat cu mai multe fâşii tricolore. 

În prima zi de Paşte steagul se duce la biserică şi la cimitir unde e şi sfinţit de preotul satului. În 

final…steagul se poartă pe la fiecare locuinţă, iar oamenilor li se urează „Hristos a Înviat!”. În a treia 

zi de Paşte se aşează în clopotniţă şi e păstrat aici până în anul viitor. 

Obicei bonus: În Bucuresci, Hondol şi alte sate se practică şi obiceiul instalării tuburilor care 

„puşcau” cu carbit, pentru a alunga spiritele rele. 

4. Geoagiu-Orăştie 

Ceteraşii din Geoagiu au obiceiul de a merge la Certeju de Sus pentru a acompania alaiul care poartă 

Steagul de Paşti. 

 
5. Valea Jiului 

Ţinutul locuit de momârlani (urmaşii dacilor liberi din Valea Jiului) abundă de tradiţii în această 

perioadă. 

Una dintre ele este „Udatul fetelor şi femeilor”. În a doua zi de Paşte, băieţii şi barbaţii din sat merg 

din casă în casă şi udă cu parfum fetele sau femeile care locuiesc acolo. 
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Momârlanii pun mare preţ pe costumele şi straiţele lor. Se spune că cine nu-şi ţese o straiţă nouă în 

post, nu iese prin sat, în prima zi de Paşte. 

6. Ţinutul Pădurenilor 

Când vine Paştele pădurenii merg cu mic cu mare la biserică îmbrăcaţi în splendidele lor costume 

populare. 

 
În Sâmbăta Mare, după masă, în satul Feregi (comuna Cerbăl) are loc sfinţirea apei botezătoare, la 

biserică. Se spune că prima persoană care va fi botezată cu această apă va avea noroc toată viaţa. 

Obicei Bonus: Tot la Feregi, are loc obiceiul aducerii Paştelui în biserică. Cu 2-3 zile înainte de 

Paşte, un sătean se oferă să prepare şi să găzduiască Paştele. Preotul şi sătenii se strâng la el acasă. Se 

ţine slujba religioasă prin care se sfinţesc Paştele (bucate, obiecte religioase etc) şi apoi alaiul întreg 

le duce în biserică 

Chiar dacă am „gătat” lista noastră cu obiceiuri, cu siguranţă lista cu obiceiuri de Paşte din judeţul 

Hunedoara nu se opreşte aici. Scaunul Domnului (Boiu), femeile care îşi bat (simbolic) bărbaţii în 

Bulzeşti…şi multe alte tradiţii interesante aşteaptă să le descoperi, chiar atunci când se întâmplă. 

În concluzie… 

 

Paştele este una din cele mai importante sărbători ale românilor şi hunedorenilor implicit.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=R6YYVXWVf20
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TAINA PAŞTELUI ŞI SEMNIFICAŢII ALE JERTFEI 

 

                                                                                                 Prof. înv. Preșc: ŞOLDAN ANUŢA 

G.P.N „Stejărelul ” Cajvana, jud. Suceava 

 

Jertfa este un act de relaţie şi de unitate prin excelenţă, iar sensurile şi semnificaţiile acesteia 

sunt suprinzătoare. Fără a fi doar o simplă practică de cult transmisă din generaţie în generaţie, jertfa 

este un act de dăruire din partea omului către o Fiinţă care-1 depăşeşte total. 

Persistenţa acestui act de dăruire din partea omului, unei Fiinţe care-1 depăşeşte total, e trăsătura 

fiinţială a firii lui capabilă de a trece dincolo de sine. 

Ideea de jertfa a fost exprimată în chip diferit, unii, interpretând-o din exterior, au văzut în ea 

un simplu lldar rituali, o llmasă sacrăll, calea cea mai înaltă de a-L adora pe Dumnezeu. 

Astfel, jertfa reprezintă efortul de a stabili o punte între om şi Dumnezeu, de a se oferi pentru 

a se depăşi şi a intra în comuniune cu Dumnezeu, cu aproapele şi cu întreaga existenţă. Omul renunţă 

la la aveai pentru a se realiza în la fii, adică în fiinţa lui proprie. 

Dumnezeu, omul şi jertfa sunt cele trei elemente esenţiale şi nedespărţite ale religiei de totdeauna. 

In teologie, este evident faptul că există o legătură strânsă între jertfa care stă la baza oricărei 

manifestări religioase a omului, din cele mai vechi timpuri cunoscute şi până astăzi, şi între Jertfa adusă 

pe cruce de Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru răscumpărarea omului căzut şi care îi dă sensul ei 

deplin. 

Raportarea jertfei în viaţa religioasă a popoarelor la Jertfa de pe cruce a Mântuitorului Hristos 

a determinat pe o mare parte dintre teologii care s-au ocupat cu această problemă, să dea jertfei o 

interpretare expiatorie, limitând-o la un act de ispăşire, la un mijloc exterior de împăcare a omului cu 

Dumnezeu. 

S-a accentuat în felul acesta că apariţia jertfei în raportul omului cu Dumnezeu ar fi o concluzie 

la care omul a ajuns mai mult în urma ruperii comuniunii originare cu Dumnezeu prin păcat şi din 

dorinţa restabilirii comuniunii distruse. Caracterul expiator al jertfei devine pregnant şi în Jertfa de pe 

cruce a Domnului Hristos, dar nu poate fi redus exclusiv la acesta rolul acestui act.Astfel, jertfa este 

un act al relaţiei desăvârşite între om şi Dumnezeu, care se fundamentează pe dăruirea omului lui 

Dumnezeu, ca răspuns la darul făcut de divinitate omului prin creaţie, pe o dăruire liberă, personală. 

Ideea de dăruire are la baza ei dragostea atotprisositoare şi atotdâruitoare. întrucât din dragoste 

a creat Dumnezeu lumea şi pe om. facându-1 pe acesta stăpânul făpturii, tot din dragoste, după căderea 
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omului în păcat, a trimis pe Fiul Său în lume Isă răscumpere pe cei de sub Lege, ca să primim înfierea!, 

căci llatât de mult a iubit Dunnezeu lumea. încât a dat pe Fiul Său cel Unul-Născut. 

Dragostea aceasta atotprisositoare şi atotdăruitoare a constituit esenţa Revelaţiei Fiului lui 

Dumnezeu întrupat şi ea a constituit şi temelia pe care s-a ridicat Crucea răstignirii şi a răscumpărării, 

acesta este sensul adevărat al răscumpărării ca jertfa: dăruirea totală, necondiţionată din dragoste 

pentru reintegrarea lumii în dragoste. 

Această dragoste ridică pe orice muritor la înălţimea Fiului lui Dumnezeu întrupat, îl face un 

adevărat fiu al Tatălui, după har, investindu-1 cu mărire. 

Complexitatea jertfei constă în multiplele sale semnificaţii. Jertfa e revelaţie a adevărului ce-1 

purtăm în adâncul fiinţei noastre şi a forţei imperative de dăruire. Este, în acelaşi timp şi conştiinţă, 

cunoaşterea precisă a unui ţel superior, totdeauna luminată de un adevăr, de un sens şi, de asemenea, 

este şi libertate, înţeleasă ca decizie voluntară în vederea unui scop. 
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Educația  interculturală  

                                                                                                                                                      

Ivănuş Nicolae 

Şcoala Gimnazială, sat Mologeşti 

Ivănuş Romina Maria 

Şcoala Gimnazială, comuna Lăcusteni 

 

 

Aproape toţi suntem de părere că ştim ce este comunicarea,  dar dacă am fi intrebaţi ce 

înseamnă ea cu adevărat,  sigur nu am şti ce  răspuns să dăm. Mulţi au încercat să definească noţiunea 

de comunicarea, americanii Franck Dance şi Carl Larson au strâns 126 definiţii de la diverşi autorii, 

dar cercetarea lor de 20 ani s-a dovedit în zadar. 

  Andra Şerbănescu defineşte comunicarea astfel:” „Comunicarea este procesul prin care se face 

schimbul de informaţii între organisme: celulele comunică între ele asigurând astfel schimbul de 

substanţe, animalele comunică prin sunete, mişcări, mirosuri, oamenii comunică prin intermediul unui 

sistem complex de simboluri.” 

Comunicarea umană se realizează prin trei de limbaje: 

-limbajul verbal (cuvintele scrise sau rostite ); 

-limbajul paraverbal (vocea); 

-limbajul trupului (mimică, gestică, privire etc.). 

Încă de mici parinţii ne învaţă cum să comunicăm, dar pe măsura ce creştem ne dăm seama ca 

limbajul deprins de la ei nu este suficient şi că avem trebuinţa de alte limbaje pe care trebuie să le 

cunoaştem şi pe care trebuie să le învăţăm. 

“Comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacţie valorică, însoţită de înţelegerea 

semnificaţiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac parte din culturi esenţialmente diferite. 

Schimburile se pot realiza la nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, 

organizaţional. Pot fi implicite sau explicite, inconştiente sau deliberate. “ explică Constantin  Cucoş 

în cursul său de “Educaţie interculturală”. 

Educaţia interculturală are ca scop sporirea gradului de atenţie al indivizilor şi a societăţilor 

asupra dimensiunii culturală a existenţei lor. 

Obiectivele şcolii interculturale sunt: 

- menţirerea diversităţii culturare a populaţiei şcolare; 

-păstrarea unităţii şcolii. 

Educaţia interculturală  se face, ca orice tip de educaţie, prin: lectii obişnuite, activităţi 

nonformale şi influenţe informale exercitate în afara şcolii. Trebuie promovată o abordare didactică 

activă şi participativă, trebuie folosite metode active care să solicite interesul şi creativitatea elevilor, 

elevii făcând apel la capacitaţi care le permit să se exprime şi să colaboreze. 

Un rol al educaţiei interculturare constă în pregătirea elevilor pentru acceptarea diversivităţii 

în cadrul unui grup. Elevii trebuie educaţi să evite dispreţuirea unor culturi minoritare,fiecare cultură 

minoritară fiind deosebit de importantă pentru patrimoniul cultural mondial. 

Profesorii trebuie să încurajeze, cooperarea, lucrul în echipă, cunoaşterea şi conversaţia despre 

diferite valori, tradiţii, obiceiuri. De o importanţă mare este găsirea unor modalităţi de schimbare a 

atitudinii parinţilor referitoare la unele aspecte ce le par diferite sau le consideră nepotrivite pentru 
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copiii lor. Elevii, prin intermediul revistelor, planşelor, albumelor , emisiunilor T.V. , recunosc 

diversitatea oamenilor în general. Discutând cu ei şi povestindu-le întâmplari, obiceiuri preocupari ale 

elevilor şi adulţilor din alte ţări sau din alte regiuni ale ţării noastre, pot trage concluzia că mai mult ne 

asemănăm decât ne deosebim. 

În cadrul activităţilor curriculare obligatorii, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare putem 

realiza educaţia interculturală. Putem alege activităţi şi jocuri liber creative desfăşurâdu-le pe diferite 

arii de stimulare ( jocuri de rol, bibliotecă, jocuri de construit, artă şi jocuri de masă), folosind o 

diversitate de materiale care ofera posibilitatea elevilor să-şi promoveze diversitatea culturală 

confecţionâd obiecte de artizanat, pregătind mâncăruri specifice, etc. Copiii au prilejul să-şi educe 

limbajul( înţelegerea limbajului zonei) prin învăţarea de versuri populare, povestirea de întâmplări. 

Activităţile extracurriculare oferă posibilitatea să se manifeste liber şi să se cunoască între ei prin 

excursii, organizarea de vizite, întâlniri cu reprezentanţi ai diferitelor comunităţi şi să organizeze jocuri 

distractive.  

Profesorii au un rol important în crearea unei atmosfere prietenoase, în care domneşte respectul 

între copii şi parinti pentru a reusi în educaţia interculturală. Formarea noastră, a profesorilor, pentru 

interculturalitate ne va ajuta:  să dezvoltăm aptitudinile fiecarui copil; să le recunoaştem nevoile, să le 

asigurăm consilierea de care aceştia au nevoie. 
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  ÎNVIEREA DOMNULUI 

 

Educatoare :Zaharia Valerica  

Grădinița Lizuca Mărășești,  

Județul Vrancea  

 

               Prin învierea din morţi şi înălţarea la cer, Domnul nostru Iisus Hristos şi-a desăvârşit lucrarea 

Sa mîntuitoare de Împărat, Domn şi Stăpân atotputernic in cer şi pe pământ. 

             Învăţătura despre învierea Domnului şi înălţarea Lui la cer, o regăsim în articolul al cincelea 

şi al şeaselea din Simbolul Credinţei-,,Crez,,-,,Şi (Iisus Hristos) a înviat a treia zi, după Scripturi; şi 

S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui,,. 

             Din Sfânta Scriptură a Noului Testament aflăm că Domnul Iisus Hristos,înainte de a pătimi, a 

prezis de mai multe ori ca va fi răstignit şi va învia a treia zi.Având această teamă iudeii au pus la 

mormântul Lui soldaţi care sa stea de pază.Însă minunea s-a întâmplat.A treia zi după îngropare îngerul 

a răsturnat piatra,mormîntul a fost aflat gol şi vestea învierii s-a răspândit ce fulgerul,deşi iudeii au 

plătit pe soldaţi să mintă,adică să spună că Iisus Hristos Domnul nu a înviat,ci a fost furat de Apostoli. 

             Şi la vremea aceea erau mulţi necredincioşi care au spus multe minciuni despre Învierea 

Domnului.Unii au spus ca trupul Mîntuitorului Iisus Hristos nu a înviat,ci a fost furat.Dar nu a putut fi 

crezută,pentru că mormîntul a fost păzit de soltaţi.Pe de altă parte ,giulgiul şi mahrama care au învăluit 

trupul Domnului,erau ramase lângă mormânt,arătând limpede că nu putea fi vorba de furt.Cine fură nu 

are nici grijă nici vreme să desfăşoare trupul şi să împăture mahrama.Giulgiurile şi mahrama (Ioan 

20,5-8), ca şi Apostolii, sunt mărturii ale învierii. 

              Se mai spune ca Iisus a avut o moarte aparentă,dar şi părerea aceasta este contrayisă de  faptul 

că Iisus a fost împuns cu suliţa în coastă,pe cruce şi a ieşit sânge şi apă, dovadă că murise. Apoi a fost 

învelit îi giulgiu,după obiceiul îngropării de atunci şi a fost aşezat în mormânt punându-se o piatră,pe 

care Iisus nu o mai putea ridica.Toate acestea dovedesc că Mântuitorul era mort,când a fost 

îngropat,sau dacă nu ar fi fost încă mort,trebuia să moară înăbuşit sub greutatea pietrei,legat în 

înfăşurături şi scăldat în cele ,,ca la o sută de litre,, de ulei, aduse de Nicodim ( Ioan 19,39-40). 

              Alte dovezi sunt arătările Lui după înviere: 

1.Mai întâi S-a arătat în ziua învierii Mariei Magdalena, femeilor care  se întorceau de la mormînt şi 

apoi Apostolilor; 

 2.Arătarea în călătorie şi la cină cu Luca şi Cleopa (Luca 24,13-25); 

 3.Arătarea în mijlocul Apostolilor, când mănîncă împreună cu ei şi le spune:,,Vedeţi mîinile şi 

picioarele Mele, că Eu însumi sunt: pipăiţi-mă şi vedeţi…Aşa este scris-în lege,în Psalmi şi în 

prooroci,-şi aşa se cădea să pătimească Hristos şi a treia zi să învieze din morţi,,(Luca 24,36-48); 

 4.Arătarea a opta zi după înviere,când încredinţează pe Toma necredinciosul despre înviere şi-l face 

să mărturisească umilit:,,Domnul meu şi Dumnezeul meu,,(Ioan 20,28); 

 5.Arătarea pe malul lacului Tiberiada, când prânzeşte cu Apostolii şi săvârşeşte pescuirea 

minunată(Ioan 21,1-13); 

6.Arătarea când a fost văzut de peste 500 de credincioşi (I Cor.15,6); 
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7.Când s-a înălţat la cer (Luca 24,50-53); 

8.Când s-a arătat Sfântului Apostol Pavel în drum spre Damasc (I Cor.15,8). 

        Domnul Iisus Hristos a înviat şi s-a înălţat la cer cu acelaşi trup cu care a fost răstignit şi 

îngropat.Trup care după înviere,putea să se facă văzut şi nevăzut,putea să intre prin uşile închise,să se 

lase pipăit şi iar să dispară. 
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TRADIȚII SI OBICEIURI SPECIFICE SĂRBĂTORILOR PASCALE PE ÎNȚELESUL CELOR 

MICI 
 

-modalități practice de realizare a activităților educative specifice nivelului preșcolar- 
 

prof. Înv.preșc. Sbîngu Andreea 
 

Grădinița cu P.P. Codruța , Galați 
 
 
 

Paștele este o sărbătoare cu o însemnătate profundă iar explicarea specificului acesteia pe 

înțelesul copiilor necesită multă cumpătare și înțelepciune din partea educatoarei pentru a adapta 

informațiile la nivelul de înțelegere al preșcolarilor. Pornind de la activitatea de bază prin care copilul 

învață la vârsta preșcolarității putem porni de la premisa că cea mai eficientă cale în acest demers este 

organizarea unor activități bazate pe joc , fie că vorbim de utilizarea acestuia în activitățile integrate, 

jocuri distractive, ateliere de creație, activități etracurriculare sau valorificând beneficiile 

parteneriatului grădinița – comunitate , referindu-ne îndeosebi la biserică și reprezentantul acesteia.  
Activitățile pe domenii experiențiale cu siguranță vor asigura cadru formal necesar pentru 

transmiterea unui conținut informațional privind specificul sărbătorii pascale prin toate mijloacele de 

realizare pe care le pot lua acestea : lectura educatoarei , memorizari, jocuri didactice, lectura după 

imagini etc. De asemenea organizarea unor ateliere de creație privind vopsitul ouălelor pot fi 

deopotrivă distractive pentru copii și o cale sigură spre înțelegerea tradițiilor speciice acestei sărbători 

și înțelegerea lor.  
Revenind la activitatea de bază a copiilor , jocul să facem o scurtă trecere în revistă unor 

posibile jocuri pentru această perioadă:  
Cursa cu ouă de Paști:  

Fiecare copil primește câte o lingură de lemn, pentru a evita accidentele. Înainte de a da startul, 

marchează un traseu. Toți piticii vor parcurge traseul ținând în mână o lingură de lemn, în care au 

așezat câte un ou fiert. Cine ajunge primul la destinație a câștigat cursa.  
Vânătoarea de ouă :  

Pentru copiii mai mici (începând cu vârsta de 3 ani) , fiecare copil va primi câte un cosuleț în 

care își va aduna ouăle. Optati pentru oușoare de plastic, pe care nu le veți ascunde, ci le veți așeza 

într-un șir, în care veți intercala și câte un ou mai mare din alte materiale (de exemplu, din lemn, 

ciocolată sau chiar oua golite în interior).  
"Misiunea"   copiilor   va   fi   să-și   pună   în   coșulețe   doar   ouăle   mici   de   plastic   . Copiii mai 

măricei (de la 4 ani în sus) pot fi implicați într-o altfel de "vânătoare". Spre exemplu, ascunde un anumit 

număr de ouă și spune-le copiilor să le găsească afară. Pentru a face jocul puțin mai dificil, dă-le un 

numar minim de ouă (din totalul celor ascunse) pe care ar trebui să le colecteze și roagă-i pe cei mai mari 

să-i ajute pe cei mai mici să-și poată aduna și ei acel număr.Acest joc poate fi adaptat și pentru copiii mai 

mari, complicându-l, devenind mai enigmatic si aventurier.  

De exemplu, oul de Paște poate fi realizat din două părti, iar in interior să conțină 
 
indicii care să îi ajute să descopere o "comoară". Indiciile pot fi sub forma unor desene cu harta comorii 

ori mesaje. Important e sa furnizăm copiilor la fiecare ou găsit indicații pentru următorul ou, care 

conține un nou indiciu, s.a.m.d. Important e ca preșcoalrii să găsească ouăle și să rezolve enigmele 

pentru a ajunge la comoară. 
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Colecționarul de Iepurași : 
 

În loc de tradiționala "vânătoare a ouălor" puteți încerca și o "vânătoare a Iepurasilor". Pentru a o 

putea desfașura veți avea nevoie de un spațiu de joc cât mai larg, de un grup de copii (copii de la 3 ani 

in sus), de galetușe de plastic/săculețe pentru fiecare, precum și de niște iepurasi 

dePaștedinciocolatăsaudejucărie. 
 

Iepurașii vor fi ascunși în diverse locuri. Copiii vor primi câte o găletușă/ coșuleț in care vor 

trebui să colecteze iepurașii găsiți. Cel mai important este ca micuții să respecte următoarea regulă: 

vor porni în căutarea iepurașilor numai dupa ce te vor auzi spunând: "Porniși la vânătoare!". 
 

Va fi câștigător copilul care va gasi cei mai multi iepurași, dar și ceilalți vor avea voie să-și păstreze 

iepurașii găsiti. 
 

Fiecare dintre noi își aduce aminte cu drag de momentele din copilărie când, împreună cu părinții, 

mergeam la biserică în noaptea de Paște, ne adunam la masa de sărbătoare și ciocneam ouă roșii. Vârsta 

preșcoalrității reprezintă un moment propice pentrua începe să le insuflăm celor mii importanța păstrării 

tradițiilor și obiceiurilor de Paște care trebuie să dăinuie peste timp. 
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Invierea Domnului Isus Hristos 

Prof. Cirstea Ioana – SPS Bistrita 

 

         Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mărită, îmbucurătoare şi solemnă dintre sărbătorile 

anului. Duminica Învierii guvernează întocmirea întregului ciclu mobil de sărbători al anului 

bisericesc, amintindu-ne de trecerea noastră de la întuneric la lumină şi de la moarte la viaţă.Potrivit 

tradiţiei liturgice vechi a Bisericii, conservată în Tipicele de origine studită (constantinopolitană), anul 

liturgic începea, ca şi astăzi, în noaptea Paştilor. De data Paştilor erau legate succesiunea şi denumirea 

duminicilor şi a săptămânilor de peste an. 

      Paştele a fost sărbătorit încă de la început în toată lumea creştină, însă nu peste tot la fel. Izvoarele 

amintesc că în Biserica primară au existat mari diferenţe regionale în ceea ce priveşte data şi modul 

sărbătoririi Paştelui. Creştinii din părţile Asiei Mici şi ale Siriei, care aveau ca temei practica veche 

moştenită de la Sfinţii Apostoli Ioan şi Filip, luau în calcul ziua anuală sau lunară şi sărbătoreau mai 

întâi moartea Domnului („Paştile Crucii”) la 14 Nisan, apoi Învierea („Paştile Învierii”) la 16 Nisan, 

indiferent de ziua din săptămână în care cădea această dată.Partizanii acestei practici iudaizante mai 

erau numiţi şi „quartodecimani”, fiindcă sărbătoreau Paştile la 14 Nisan, adică în aceeaşi zi cu iudeii. 

        Iudaizanţii mai moderaţi („protopashiţii”) sărbătoreau Paştile duminica, însă întotdeauna legau 

această duminică de Paştile iudaic, chiar dacă de multe ori sărbătoarea cădea înaintea datei 

reglementare. 

      Cea mai mare parte a creştinătăţii însă (Apusul, Egiptul, Grecia şi Palestina) lua drept normă ziua 

săptămânală. Ei sărbătoreau, aşadar, moartea Domnului întotdeauna în Vinerea cea mai apropiată de 

14 Nisan, iar Învierea – în duminica următoare, care cădea totdeauna după 14 Nisan sau după prima 

lună plină, după echinocţiul de primăvară. 

     Moartea Domnului sau „Paştile Crucii” era zi de întristare şi era sărbătorită cu post prelungit până 

în ziua Învierii. Învierea Domnului sau „Paştile Învierii” era zi a bucuriei şi se sărbătorea, ca şi astăzi, 

prin agape şi cine. Practica aceasta era fondată pe învăţătura Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. 

     O parte dintre creştinii din Galia sărbătorea Paştile la o dată fixă: 25 martie sau chiar 27 martie. 

    Cele două denumiri originare ale Paştelui creştin („Paştile Crucii” şi „Paştile Învierii”) au fost 

conservate de către Biserica Romano-Catolică, ce foloseşte doi termeni diferiţi pentru a indica atât 

„Paştile Crucii” (Pasqua di Passione), cât şi „Paştile Învierii” (Pasqua di Resurrezione). 

    Lumina Învierii de la Sfântul Mormânt din Ierusalim se aprinde, însă, numai la Paştele 

ortodox.Indiferent cum este serbată sau câte tentative de denigrare a celei mai importante sărbători a 

creştinilor au existat, Hristos a izbutit cea mai strălucită biruinţă ce nu i-a putut fi luată. 

     Învierea din morţi a lui Iisus Hristos este semnul biruinţei sale, iar comemorarea acestei Învieri 

rămâne de milenii una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii. 

Învierea din morți este trupească şi duhovnicească. Numai învierea trupească este pentru toţi. Învierea 

duhovnicească este promisă celor care se nevoiesc și se învrednicesc să-și ducă propria cruce până la 

capăt, să învie în duh și adevăr. 

      Vinerea pătimirii fără Duminica învierii ar rămâne o jertfă zadarnică. O cruce care nu duce la 

înviere ar rămâne tot un instrument de tortură. Un om crucificat pentru care nu există nădejdea învierii 

ar rămâne o victimă numai, parte dintr-o statistică sumbră a jertfelor fără de număr și fără de justificare 

ale istoriei. 

    După sfânt învierea sa Iisus se arată ucenicilor săi care iubindu-l și crezând în el l-au urmat apoi 

până la jertfa supremă. Tot aşa şi astăzi Iisus se arată în duh celor care cred în el, care îl iubesc și care 

iubindu-l îl urmează până la moarte și prin moartea întru Iisus înviază ei înșiși întru Hristos. 

    Când necredința și cinismul lumii dimprejur ridică în jurul nostru ziduri de scepticism și îndoială, 

când întunericul ne sapă sub fiecare pas capcanele căderii în prăpastia fără ieșire a mormântului, 
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singura noastră speranţă este lumina învierii. Lumina care învie chiar şi sâmburele cel mai închistat 

din pântecul pământului, lumina care irupe și se manifestă vizibil oriunde este viață, fiindcă lumina 

este viață. Și fiindcă lumina este veșnică și viața care izvorăște din lumină tot veșnică este. 

     Conceptele de înviere și de rai a fost imaginate de egipteni ca explicație a morții și ca loc unde urma 

să meargă faraonii lor după moarte. Era și o chestiune de mândrie națională, imperială. Cum puteau să 

lase egiptenii, care se considerau stăpânii lumii de aici ca faraonul să sfârșească în condiția umilitoare 

de muritor, să fie înmormântat în iadul subpământean așa cum din lipsă de imaginație cosmogonică și 

mitologică erau lăsați să fie înmormântați rivalii faraonilor, regii mesopotamieni? Ultimul faraon 

fericit Ra a trebuit totuși să fie detronat de Osiris, el însuși salvat de la uitarea și amnezia eternă de 

sora sa, Isis, taină, mister și perplexitate a Sfinxului, veșnicul îngândurat. Spre deosebire de toate 

celelalte reprezentări ale imaginației antice cu privire la nemurire, învierea creștină nu este însă 

mitologică ci este reală și istoric adeverită. 

      Un creştin adevărat este ca şi înviat din morţi. El vede spiritual şi trăieşte în dimensiunea unei noi 

realităţi, a realităţii revelate, aşteptând cu o bucurie mistică ziua cea fără de înserare în care învierea 

nu va mai fi o simplă prefigurare desemnând o realitate greu de explicat prin funcțiile raționale ale 

minții, ci o realitate eternă, vizibilă. 

       Învierea în duh a omului începe la botez, anticipare a învierii veșnice de la sfârşitul vecurilor. Prin 

botez sufletul omenesc începe să capete putere duhovnicească, devine capabil să înfrâneze trupul și 

să-l conducă spre desăvârșirea spirituală. 
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  HARTA MENTALĂ / MIND MAPPING 

Cu aplicabilitate la arte vizuale și abilități practice 

Prof. Mitea Mariana 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Satu Mare 

 

 În preajma Sărbătorilor Pascale fiecare profesor pentru învățământul primar pregătește sala 

de clasă, holurile școlii, dar mai mai ales copiii pentru a întâmpina așa cum se cuvine marele 

eveniment. 

 Eu am folosit elemente ale hărții mentale pornind de la următoarea ghicitoare: 

Într-un coşulet gătit, 

Mama mea a pregătit 

Vin, pască si ouşoare 

Pentru o mare sărbătoare 

(Sf.Paşti) 

Copiilor le place foarte mult să picteze și să realizeze lucruri cu mânuțele lor, folosindu-și 

creativitatea și imaginația. Împreună cu copiii am pregătit o scrisoare specială Iepurașului. Cu 

ajutorul unei coli de carton colorat și a guașelor, i-am invitat pe copii să îi realizeze o scrisoare 

iepurașului cu amprentele mânuțelor și apoi să o deseneze ca un iepuraș. În interiorul scrisorii au  

scris iepurașului ce își dorește fiecare și apoi au  pus scrisoarea la ușă, pentru ca ajutorul iepurașului 

va veni să o ia și să o ducă acestuia. 

 

 

Am lecturat „Poveste despre Paşte” (după Traian Dorz) 
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„În fiecare an, în noaptea luminată a Paştilor, când se sărbătoreşte învierea lui Iisus Hristos, 

copiii aşteaptă iepuraşul. Acesta, cu multe zile înainte, ajutat de pitici, veveriţe şi arici, vopseşte ouă 

roşii şi pregăteşte daruri pentru cei mici, cum e datina străbună. Iepuraşul face pacheţele pentru 

fiecare copil, cu hăinuţe noi şi jucării, cu bomboane mititele ca nişte ouşoare de păsări sau ouă 

dolofane, din ciocolată, legate cu panglici roşii. De asemenea, pune în coşuleţ alune şi migdale, 

stafide şi miez de nucă , prăjiturele şi cozonaci. Colacii au formă de mieluşei, simbolul Binelui, care 

învinge Răul. 

Mielul reprezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel născut de Fecioara Maria, pentru a 

învăţa pe oameni să fie buni şi drepţi, să facă doar bine în viaţă. Această învăţătură a lui Iisus nu le-a 

plăcut celor răi şi păcătoşi, de aceea au vrut să se răzbune pe blândul Iisus. 

Duşmanii săi l-au prins şi l-au legat, batjocorindu-l ca pe un răufăcător. I-au pus cunună de spini pe 

frunte, l-au scuipat şi l-au împroşcat cu vorbe urâte, ţintuindu-l pe cruce între doi tâlhari de drumul 

mare. După multe chinuri trupul i-a murit nu însă şi sufletul. Iar precum era scris în biblie, Cartea 

Cărţilor, după trei zile a înviat în toată slava. Era ziua Paştilor, sărbătoarea renaşterii întregii naturi. 

Mare spaimă i-a cuprins pe vrăjmaşii care l-au sacrificat ca pe un miel nevinovat, când au 

auzit că Iisus cel mort pe cruce, este viu. Un înger pogorât din cer a prăvălit lespedea de piatră de la 

gura mormântului, ajutându-l să urce la lumină. „Înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea 

albă ca zăpada” -scrie în Sfânta Scriptură. Cei credincioşi lui Iisus, tare s-au bucurat că iubitul lor 

învăţător a înviat din morţi, după ce s-a jertfit pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor. Vestea s-a 

răspândit pe între pământul.De atunci se vopsesc ouă roşii ca sângele Mântuitorului răstignit pe cruce 

şi se dăruiesc prietenilor. De atunci se frământă colaci cu chipil mielului jertfit, Iar la praznicul 

sărbătorii învierii Lui se bea vin roşu şi se mănâncă friptură de miel. 

Iepuraşul,  care a fost şi el de faţă la Învierea Domnului, pregăteşte în fiecare an tot felul de 

daruri pentru copiii, care cântă împreună cu părinţii lor: 

„Hristos a înviat din morţi, Cu moartea pe moarte călcând, 

Şi celor din morminte 

Viaţă dăruindu-le…” 

Apoi ciocnesc ouă roşii şi vestesc unul altuia cu bucurie: „Hristos a înviat!”, la care se răspunde 

creştineşte : „Adevărat a înviat!” 

Am realizat apoi cu copiii o hartă mentală cu subiect central „Învierea Domnului”, în zece 

pași. În ce constă această tehnică? Harta mentală implică funcționarea la parametri înalți ai 

creierului. Este o mrtodă de generare și organizare a creierului care a fost inspirată inițial de modul 

de a lua notițe a lui Leonardo da Vinci. După cum se știe, creierul uman este compus din două 

emisfere, fiecare fiind responsabilă de anumite funcții: emisfera stângă este responsabilă de logică, 

de cuvinte, de detalii, de analiză, în timp ce emisfera dreaptă este responsabilă de partea creativă, 

de forme, de culori, de spațiu, de sinteză. Aceste emisfere lucrează împreună de regulă, dar prin 

tehnica hărții mentale și partea creativă și partea logică sunt utilizate în mod armonios. În harta 

mentală se folosesc culoarea, forma, structura, cuvintele, detaliile, imaginile, ceea ce reflectă 

funținarea naturală a creierului, favorizându-se astfel formarea legăturilor dintre idei, cu scopul 

unei mai bune înțelegeri a materialului și implicit a evenimentului. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2WibefHZEs
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Și ce poate fi mai frumos pentru un învățător decât ca elevii să-i trimită poze cu felul în care 

au aranjat masa de Paște utilizând suportul ”Iepuraș” pentru șervețel realizat la clasă! 

Bravo, Sebastian! 

Felicitări, copii! 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII SPECIFICE SĂRBĂTORILOR PASCALE LA ROMÂNI 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR: GHERHEȘ-CRUCERU MARIA-LOREDANA, 

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”, CRAIOVA, JUD. DOLJ 

 

 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul 

le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 

experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, fiind 

purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

În secolul XIX-XX tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se 

păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care 

ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. 

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar 

în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 

răscumpărării. 

Sărbătorile pascale, atât de aşteptate de creştini aduc, împreună cu bunătăţile, lumina şi voia 

bună, şi câteva tradiţii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să meargă aşa cum ne dorim. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest 

sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 

Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 

Ierusalimului. De Florii , cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se 

sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da la 

biserică. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de 

taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează 

sângele ucenicilor săi . Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă 

fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în Joia 

Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia populară că este 

zeiţa morţii , ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal respingător , fie cu 

o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit , ce pedepseşte fetele şi 

femeile leneşe. 

Din această zi, ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentează asupra casei, a curţii, pentru 

ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit 

tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din somn în bătaia clopotelor. 

Se spală cu apă curată, îşi pun staie noi, iau câte o lumânare şi pornesc către biserică. Acasă le e 

îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. 

Potrivit credinţelor populare , în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni 

temporar pe pământ , şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul ţării 

( Gorj, Dolj, Olt) în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir , femeile aprindeau în mijlocul curţii focuri 

din ramuri de alun sau buruieni uscate , în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea că morţii 

vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea , atunci când femeile se deplasau la 
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cimitir , unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte , ele îşi plângeau 

morţii , dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial comună 

întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează în spaţiul 

gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în vecini pentru a împărţi 

din pomana sfinţită la biserică (colivă, colaci, sare). 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor , creştinii merg la 

biserică , ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul , ţesutul 

sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri 

seara este a înmormântării lui Iisus. 

Paştele este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. 

Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie diferită, în antichitatea anterioară religiilor biblice. 

Paştele şi-a păstrat până în prezent farmecul şi semnificaţia, fiind un moment de linişte sufletească şi 

de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaţia religioasă - întotdeauna mai 

există o şansă de mântuire - cât şi de tradiţii: oul pictat, iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de 

paste - cozonac, pască, miel, slujba de sâmbăta seara cu luarea luminii. 

Multe dintre tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari sărbători. Una dintre 

ele spune că atât cei care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se spele într-un lighean 

mare unde se află, pe lângă apă proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint sau aur. Toate acestea 

au un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru a le merge bine tot anul, 

să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă se vor vedea pe lumea 

cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos a înviat!”, iar celălalt răspunde „Adevărat a 

înviat!”. O credinţă din bătrâni spune că cel care are oul care se sparge primul, este mai slab şi va muri 

mai repede. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea învingătorului. De aici şi 

ideea că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care ciocnesc cu ouă din lemn sunt 

înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă nu e bine să fie păstrate în casă 

pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. 

În Săptămâna Mare, toţi ai casei trebuie să contribuie la treburile care se pricep. Atât feciorii, 

cât şi fetele, trebuie să le sară în ajutor părinţilor, pregătind cele necesare pentru sărbătoare. Fiecare îşi 

aduce aportul, deoarece nu trebuie ca Paştele să îl surprindă ca un neom între oameni. Apoi, începând 

de sâmbătă, orice lucru de mână încetează. Pe fiecare dintre noi trebuie să ne găsească sărbătoarea 

Paştelui curaţi atât trupeşte, cât şi sufleteşte. Bătrânii mai spun că e bine ca dis-de-dimineaţă pentru să 

ne scăldăm în rău. Astfel, nu ne curăţim numai de toate bolile, dar vom fi tot anul scutiţi de orice boală, 

sănătoşi şi iubiţi. De asemenea, la slujbă se merge în hainele cele mai noi şi mai curate, aşa cum este 

indicat în cazul unei sărbători atât de mari. În noaptea de Înviere, pentru a ne arăta solemnitatea faţă 

de liturghia desfăşurată, trebuie ca fiecare să aibă o lumânare aprinsă în mână. Cei care nu o au, sunt 

consideraţi ticăloşi şi nevrednici. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 

mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. 

La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 

iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biseria de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, 

iar când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 

„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii. 
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Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 

şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 

cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută cu 

,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin    aceste cuvinte adevărul 

nostru de credinţă. 

Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În 

această zi, e interzis şi somnul. 

Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, mergând, în cele mai multe 

cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o săptămână de la Înviere, porţile 

Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele celor care mor în Săptămâna 

Luminată ajung direct în Rai. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 

sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea 

ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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Rolul școlii în valorificarea tradițiilor populare naționale 

 

Prof. înv. primar Demeter Florican Mirabela Corina, 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara 

În epoca contemporană suntem invadați de modernism, emancipare, tehnică și  tehnologie. Deși 

poporul român poartă de secole o moștenire sprirituală,  parcă totuși, s-a pierdut o mare parte a valorilor 

spirituale, morale pe care le-am dobândit de la strămoșii noștri  din generație în generație. Acest popor 

creștin, cu istoria sa puternic ancorată în viața spirituală și morală, a perpetuat de-a lungul timpului 

tradiții, obiceiuri și datini străbune. 

De aceea este important ca învățământul românesc, prin intermediul dascălilor,  să intervină în 

educația copilului, încă de la o vârstă fragedă sub aspectul respectării sistemului de valori morale, 

spirituale, cultural-artistice, istorice, geografice. Este important ca un dascăl să orienteze elevii spre a 

descoperi cu dragoste istoria românilor, spre a perpetua tradițiile și obiceiurile strămoșești, prin 

sărbătorirea cum se cuvine a evenimentelor și sărbătorilor creștin-ortodoxe.  

Învierea Domnului este o sărbătoare de mare însemnătate nu doar pentru români, ci pentru 

întreaga lume. De-a lungul timpului, nu doar în țara noastră s-a sărbătorit cum se cuvine creștinește, ci 

și în alte tări ale lumii, acordu-i-se o mare importanță. Desigur, în funcție de istoria, geografia și cultura 

fiecărui popor, tradițiile diferă de la o țară la alta, de la o religie la alta. Sunt firești aceste diferențe de 

percepție și de manifestare. Însă semnificația sărbătorii pascale este unică. 

Generațiile actuale de elevi din societatea românască au tendința de a trata obiceiurile și 

tradițiile populare, precum și pe cele religioase cu superficialitate. Primează aspectele tehnice și 

tehnologice, în locul celor spiritule, umanitare. De accea am considerat necesar ca în activitatea de la 

catedră să acord o importanță deosebită activităților extracuriculare și extrașcolare care sunt baza 

abordării integrate a acestor aspecte referitoare la sărbători. Pentru a combate tendințele actuale și 

pentru a le dezvolta elevilor latura civică și umană, de nenumărate ori am alocat un loc aparte sărbătorii 

pascale, care nu întâmplător este sărbătorită în anotimpul primăvara, anotimp al frumuseții, reînvierii 

și reînnoirii, al armoniei omului cu natura. În acest anotimp întreaga natură parcă prinde viață, în 

armonie cu sărbătoarea pascală. Acest aspect este benefic pentru realizarea formelor sau laturilor 

educației din România, întrucât trezește în sufletul copiilor școlari mici frumusețe, emoție, empatie. 

Prin participarea la acțiuni caritabile desfășurate în cadrul școlii la târguri sau alte activități similare, 

de pildă, copiii devin empatici, deschiși la nevoile celor din jur, devin conștienți că societatea are 

nevoie de ei să se dezvolte armonios pentru a deveni buni cetățeni, pentru a-și dezvolta spiritul de într-

ajutorare, de creativitate în același timp, precum și de prețuire a valorilor strămoșești, valori în care 

străbunii lor au investit sentimente, pe care le-au transmis mai departe. Într-adevăr, în zonele rurale se 

simte mai pregnant atmosfera de sărbătoare, se păstrează tradițiile și obiceiurile populare, se pune 

accent pe aspectul religios al sărbătorilor, mult mai mult decât se întâmplă în mediul urban. 

Sărbătoarea pascală reprezintă un moment în care fiecare dintre noi se îndreaptă spre biserică, 

spre Dumnezeu, spre tradiții, căutând liniște sufletească, pace, armonie. În funcție de zona georafică a 

tării, tradiția se aseamănă cu un cod de conduită, se aseamănă cu un tezaur la care oamenii apelează la 

nevoie. 
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Rolul școlii în ceea ce privește sărbătoarea Paștelui, sărbătoare apropiată de sufletul românilor, 

este acela de a întregi acțiunile și de a întări trăirile interioare ale copiilor școlari de vârstă mică și nu 

numai, în spiritul promovării datinilor. Prin implicarea copiilor într-o serie de activități educaționale 

dedicate acestei sărbători, se realizează astfel formarea și dezvoltarea deprinderilor de exprimare a 

sentimentelor prin arta frumosului, de exteriorizare a trăirilor interioare, de desărvâșire a personalității 

complexe și creatoare a copilului, de dezvoltare afectivă și emoțională, de formare cultural-artistică 

prin cunoașterea datinilor străbune și valorificarea acestora. 

O abordare multiculturală constă în faptul că trăim într-un spațiu multicultural. Astfel este 

necesară cunoașterea și valorificarea culturii minoriăților naționale, în vederea unei bune conviețuiri. 

Mai mult decât atât, având în vedere globalizarea despre care se vorbește în ultimii ani, educația se 

concentrează pe promovarea culturii naționale și a valorilor proprii, dar și pe raportarea la alte culturi, 

cunoașterea acestora și aprecierea lor.  

Valorificarea și îmbogățirea potențialului creativ al copiilor, precum și cultivarea unor trăiri 

afectice pozitive se produce în cadrul școlii de asemenea, prin schimburi de experiență cu alte unități 

școlare sau de altă natură, prin împărtășirea exemplelor de bună practică, în vederea stimulării 

colaborării copiilor cu alți semeni, în vederea stabilii unor relații sociale. 

Paștele la români este o sărbătoare de suflet, iar școala este cadrul propice în care elevii învață 

însemnătatea unei sărbători sub aspect religios, laic și de ce nu, din perspectiva copilăriei. Paștele, 

privit prin ochi de copil înseamnă bucuria sosirii iepurașului care este asociat cu cadouri. Atmosfera 

de sărbătoare din casă, cu arome care mai de care mai deosebite, reunirea familiei, mersul la biserică, 

vopsirea ouălor roșii, încondeierea acestora, alte nenumărate jocuri și surprize,  toate acestea alcătuiesc 

tabloul armonios al Paștelui. 

Totodată, elevii învață să se comporte în societate, să ia contact cu propria cultură și istorie, dar 

și a diferitelor culturi ale altor popare. Îndrumarea elevilor spre a-și dezvolta o atitudine de promovare 

a valorilor naționale, contribuie la dezvoltarea spiritului civic, de păstrare a identității la care să se 

raporteze permanent. Chiar dacă tendința epocii contemporane este de a ne depărta de datinile străbune, 

rolul nostru de dascăli este acela de a inocula elevilor datoria de a ne cunoaște poporul, cu tradițiile 

sale, în vederea atingerii idealului educațional românesc, care presupune dezvoltarea integră, 

armonioasă, creatoare a copilului, în vederea devenirii sale ca adult capabil să se adapteze cerințelor 

impuse de societate, de a face față solicitărilor acesteia, fiind un om sensibil la nevoile celor din jur, 

contribuind la promovarea la rândul său a virtuților creștine, prin aplicarea unor norme de conduită 

morală, clădind astfel cu încredere statutul de bun cetățean și bun creștin.  
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ASPECTE PRIVIND COMPORTAMENTELE AFECTIV-EMOȚIONALE  LA ELEVII CU 

DIFICULTĂȚI DE INVĂȚARE – MODALITĂȚI  DE PREVENIRE ȘI DIMINUARE A 

MANIFESTĂRILOR DISCOMPORTAMENTALE 

 

PROF.ITINERANT  VIOLETA WIEDERMAN, GRAD 1 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR 1 PLOIEȘTI 
 

„Toată invățarea are o bază emoțională”(Platon) 

 

 In ultimele decenii, școala a suferit mutații neașteptate, rolul său primordial diversificându-se, 

devenind nu doar o instituiție cu scopuri instructive, ci și un mediu propice de socializare și 

culturalizare. Școala de oriunde capătă astfel rol de reglator al comportamentelor prosociale. In context 

educațional, comportamentele disruptive, emoțional- reactive ale elevilor la clasă nu sunt simple acte 

de indisciplină, ci expresia unor conduite particulare invățate, imitate de multe ori, moduri particulare 

ale copiilor/elevilor/ tinerilor de a se exprima. In contextul inmulțirii incidenței acestor conduite in 

mediul școlar și extrașcolar, rolul cadrelor didactice nu este exclusiv de a sancționa abaterile 

comportamentale, ci de a asigura rezolvarea lor, de a elimina sau contracara cauzele acestora. Este 

nevoie ca profesorii să invețe să transforme situațiile disfuncționale comportamental, in situații de 

invățare socială, să consilieze elevii cu probleme comportamentale. Conduitele reactive, emoționale 

sunt evidente, observabile, măsurabile, au o cauzalitate incertă, cu multiple valențe declanșatoare. 

Indiferent de perspectiva din care sunt abordate, trebuie să admitem următoarele adevăruri: 

1. Comportamentele elevilor nu sunt intâmplătoare, au o justificare cognitivă, afectivă, socială, 

combinată de cele mai multe ori 

2. Tulburările emoționale, comportamentale(T.E.C) se manifestă fie prin conduite nepotrivite, 

disfuncționale, fie prin dificultăți specifice de invățare, ori combinat 

3. Profesorii au nevoie să aplice un management al problemelor emoțional- comportamentale    

Este evident că T.E.C (developmentale) descriu răspunsuri comportamentale, emoționale ale unui elev, 

diferite de norme incât influențează in mod negativ, performanțele in arii precum, invățarea / progresul 

academic, autocontrolul, adaptarea psihosocială, școlară, adaptarea la locul de muncă. Cei mai mulți 

din copiii cu perturbări emoționale, comportamentale pot dezvolta dificultăți specifice de invățare, 

asociind in antecedente o serie de cauze, cumul de factori- biologici (genetici, biochimici, afecțiuni ale 

SNC, epilepsie, tulburări senzoriale grave, trăsături temperamentale), sociali (mediul familia, școlar- 

se discută factorii emoționali declanșatori de comportamente disfuncționale – imagine de sine scăzută, 

eșecuri repetate, un mediu familial ce nu asigură suport emoțional real, constant, criticism excesiv, 

pierderea unei persoane importante, abandon, plecarea părinților in străinătate, violență fizică, verbală, 
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emoțională, stiluri parentale defectuoase, comunicare conflictuală părinți- copii etc), factori cognitivi 

(limitări de intelect, abilități scăzute de rezolvare a problemelor, abilități sociale reduse, slabă 

motivație pentru invățare , dezvoltare personală).  

Toate studiile au demonstrat rolul experiențelor din primi ani de viață asupra evoluției 

ulterioare, in sens pozitiv sau negativ. Pentru că in școală se mai manifestă tot mai mult asemenea 

conduite disfuncționale, cadrele didactice au datoria de a monitoriza și preveni, de a asigura un mediu 

stimulativ pozitiv, un mediu suportiv, responsiv, bazat pe ințelegerea cauzelor, pe empatie, un climat 

bazat pe reguli ințelese și asumate de toți elevii, cu oportunități de antrenare in activități care să ofere 

feedback pozitiv elevilor in cauză. Din experiența didactică acumulată, ca și din literatura de 

specialitate se poate observa o prevalență mai mare a cazurilor cu copii având ADHD/ADD, cu o 

frecvență ingrijorătoare statistic 5-8 cazuri/100 copii- cu manifestări negative acasă, la școală- 

impulsivitate, neatenție, iritabilitate, agresivitate, izolare, alterări cognitive ale capacității de invățare, 

se pot adăuga uneori chiar conduite antisociale și o stimă de sine scăzută. O altă categorie relativ 

frecventă in școala actuală o reprezintă comportamentul opoziționist sfidător, marcat de sfidare, 

iritabilitate, nesupunere la reguli, opoziție fațișă față de reguli și autoritate parentală, școlară, socială), 

cu diferența că ostilitatea se poate manifesta mai ales acasă, cu frecvnte izbucniri temperamentale, 

acaracteriale. La toți acesti copii stima de sine e sub nivelul mării și pot apare destul de frecvent 

anxietatea, depresia, cu consecințe pe termen lung in plan școlar, social, personal, profesional. TSA 

(autism) sunt destul de frecvent semnalate in mediul educațional și determină eforturi de integrare in 

invățământul de masă, semnalând o frecvență de 7-14/10 000 cazuri.  

Comorbiditatea psihologică a tulburărilor de invățare și a alterărilor emoționale la copii și 

adolescenți  este binecunoscută. Silver (1997, apud Ross Kidder, 1998) susțin că dificultățile specifice 

de invățare sunt disabilități ale intregii vieți, afectând pe lângă invățare toate fațetele vieții sale 

(Ungureanu, 1998). Cele mai frecvente comorbidități ale DSÎ sunt ADHD, tulburările 

comportamentale, depresia, multe din tulburarile afectiv emoționale fiind intărite de dificultățile 

persistente de invățare, cu puternic impact asupra imaginii de sine. Ele pot genera sindromul eșecului 

(Harwell,1995), similar cu conceptul neajutorării invățate (Seliman). Copilul se percepe pe sine ca 

fiind prost, este imatur, evită să dea răspunsuri chiar dacă stie, nu-și indeplinește sarcinile de lucru, 

abandonează, refuză. Copiii care au experiența eșecului repetat legat de mediul academic sau de 

relaționarea negativă cu frații sau părinții/aparținătorii, colegii și cadrele didactice, pe fondul absenței 

suportului pozitiv, pot dezvolta sindromul profeției autoimplinite in condițiile unei stime de sine 

scăzute. Copiii invață să se aștepte la eșec, nu se implică adecvat in rezolvarea sarcinilor de lucru care 

contribuie la progresul școlar. Eșecul este datorat, spun ei, absenței abilităților, cunoștințelor (eu nu 
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pot...eu nu știu... e greu să fac asta...)și nu implicării reduse sau in absența efortului. Practic acești 

copii caută atenție din partea cadrelor didactice, in modalități nepotrivite- izbucniri emiționale bruște, 

conduite uneori bizare, agresive, discordante, la clasă, retrageri in sine, temeri, blocaje, tristețe, 

existând riscul escaladării acestor conduite și/sau etichetării. In multe alte situații, părinți sau cadre 

didactice evită sau resping eticheta dificultăți specifice de invățare sau comportamentale de teama 

implicațiilor școlare, sociale, profesionale. In mediul formal școlar, in procesul didactic sunt de multe 

ori greu de gestionat aceste devieri de la norma școlară, socială, având tendința de a se accentua.  

Emoțiile sunt importante pentru că ele asigură: 

• supravietuirea –emoțiile sunt un sistem intern de ghidare, ne atenționează atunci când 

lipsește impulsul natural; 

• luarea deciziilor- sentimentele și emotiile noastre constituie o sursă de informații valoroasă, 

ne ajută să luăm hotărâri; 

• stabilirea limitelor- in privința persoanelor al căror comportament ne deranjează; asigurând 

sănătatea fizică și psihică; 

• comunicarea- verbal si nonverbal putem să stabilim relații cu ceilalți și putem să fim mai 

receptivi la problemele emotionale ale celorlalți; 

• unitatea- sentimentele de empatie, compasiune, cooperare, iertare (de exemplu) au 

potențialul de a ne uni. 

In concluzie, emotiile ne armonizează cu mediul și cu noi insine (M. Roco). Problemele copiilor pe 

care incercăm să-i educăm si care duc la scăderea nivelurilor de competență emoțională pot fi: 

• izolarea sau problemele sociale (preferința de a fi singuri, lipsa de energie, sentimentele de 

nefericire, dependența exagerată); 

• anxietatea si depresia (existenta unor temeri si ingrijorări, nevoia de a fi perfecți, 

sentimentul ca nu suntem iubiți, agitația, tristețea); 

• probleme de atenție și gândire (incapacitatea de a fi atenți sau calmi, visarea, incapacitatea 

de a-și lua gândul de la anumite lucruri); 

• delincventa sau agresivitatea (mințitul, trișatul, certurile, răutățile, dorința de a li se acorda 

atenție, distrugerea, incăpățânarea, vorbitul prea mult și in momente nepotrivite). 

Dacă apreciem că scopul principal al profesorului este de a face posibilă invățarea pentru toți 

elevii, atunci orice comportament este considerant disfuncțional in context educațional dacă (1) 

interferează cu invățarea copilului care-l manifestă (2) interferează cu invățarea colegilor, congenerilor 
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(3) dacă împiedică sistematic profesorul să iși desfasoare procesul didactic (predare-invățare-

evaluare). Impactul acestor T.C.E face referire la copilul/elevul catalogat dificil cu colegii, cadrele 

didactice, părinții și la gradul interferenței dintre aceste probleme și capacitatea personală de invățare, 

randamentul școlar. În cazul existeței in clasă a acestor elevi- problemă, datoria profesorului este de a 

sancționa cu tact pedagogic comportamentul, nu copilul. O dată cu apariția specialiștilor in mediul 

școlar (psihologi, consilieri, logopezi, asistenți sociali, mediatori, prof.itineranți/de sprijin), se poate 

schimba semnificativ maniera de abordare a acestor conduite disfuncționale la elevi, asigurând, atât 

cât se poate, facilitarea invățării și evitarea eșecului /abandonului școlar.  

In aceste condiții și in fața acestor provocări, profesorul dobăndește multiple roluri- profesor 

facilitator care asistă elevul in parcursul dezvoltării sale cognitive, sociale, emoționale, profesorul 

consilier- vine in asigurarea suportului emoțional de care are nevoie elevul  aflat intr-o stare sau 

situație de conflict, profesorul manager- organizează procesul didactic, adoptă strategii instructive 

corespunzătoare particularităților elevilor, manageriează relațiile dintr-o clasă, mai ales când apar 

conduite disfuncționale. 

Principiile psihopedagogiei speciale stipulează 3 aspecte aspecte semnificative, potrivit cărora  

(a) dizabilitățile, deficiențele trebuie pe cât posibil să fie prevenite 

(b) trebuie să fie identificate cât mai devreme (dezvoltănd ca și in cazul copiilor integrați cu 

CES o bună comunicare cu elevul, familia, aparținătorii), realizând o bună colaborare cu 

echipa de intervenție  

(c) efectele problemelor emotionale, comportamentale  trebuie să fie pe cât posibil minimizate  

prin intervenții sistematice, psiho-terapeutice,educaționale,invațarea personalizată ca sursă 

de reușită.  

 Pentru ca un elev cu T.C.E cu impact asupra traseului său educațional să nu eșueze  educațional, 

social, comportamental, trebuie să beneficieze de variate metode, strategii de intervenție recuperativ-

integrativă, cu condiția să fie observat, evaluat și orientat adecvat și cât mai timpuriu, cu sprijinul 

familiei, aparținătorilor: 

1.  abordarea psihoterapeutică- apreciind că pe oameni ii tulbură nu lucrurile, ci părerile lor 

despre lucruri(Epictet), se poate apela la variante psihoterapeutice, cele mai utilizate fiind 

terapiile de scurtă durată, terapiile cognitiv-comportamentale, rațional –emotive etc 

2. Managementul comportamentului- incurajarea conduitelor dezirabile, prin metode cognitiv 

comportamentale care vizează cognițiile/ gândurile si răspunsurile comportamentale și 

emoționale ale persoanei. E dovedit că un copil, un tânăr devine mai cooperant dacă i se spune 

ce poate să facă nu doar ce nu poate să facă! 
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3. Intărirea, redirecționarea, metoda time-out/ pauza decisă de adult când copilul incepe să 

manifeste un comportament nepotrivit, apelarea la pedeapsă, in ultimă instanță. 

Aceste metode de intervenție sunt potrivite in majoritatea situațiilor in care elevul are conduite 

emoțional reactive (de tip crize de afect, frică, blocaj, agresivitate, neatenție, stări anxioase, 

depresive). In mediul școlar, limitat in aplicarea acestor metode specializate de ordin terapeutic, 

fiind apanajul psihologilor, terapeuților, psihiatrilor, după caz, utile se dovedesc tehnicile 

psihopedagogice de intervenție- 1. Alcătuire PEI  2. Programe de dezvoltare a abilităților sociale, 

de creștere a stimei de sine (Goldstein, Crawford, 2002). 

Nu trebuie ignorată implicarea părinților mai ales in cazul copiilor cu nevoi educaționale speciale, 

care prezintă un risc sporit de dificultăți școlare, neatenție, dificultăți  cognitive, lentoare in realizarea 

sarcinilor școlare, in rezolvarea temelor pentru acasă, in acumularea cunoștințelor, deprinderilor, slabă 

motivare, voință scăzută, având in multe cazuri probleme emoționale, scor scăzut la inteligența 

emoțională și socială. Intervenția educațională in astfel de cazuri, nu puține in ultimele decenii, constă 

intr-o abordate educațională flexibilă, care să pună accent pe dezvoltarea unor patternuri emoționale 

validate in interacțiunea socială, pe dezvoltarea experiențelor personale, generatoare de progres, 

dezvoltare personală. Managementul clasei și al comportamentelor vizează prioritar incurajarea și 

modelarea conduitelor dezirabile, asigurarea unui climat educațional propice prevenirii conduitelor 

disruptive, disfuncționale. 

Predarea pozitivă este un tip de management al clasei, o strategie dezvoltată cu scopul de a 

sprijini elevii care eșuează in procesul de invățare in mod constant, dezvoltă o reacție de eșec cu 

răspunsurile comportamentale inadecvate, cum ar fi retragerea(manifestare internalizată), 

comportamente provocatoare, externalizate. Indiferent de natura dificultăților școlare și/sau 

comportamentale, in cazul elevilor cu CES se va pune intotdeauna ca prioritare necesitatea adaptării 

curriculare, dezvoltarea la aceștia a abilităților socio-emoționale, formarea deprinderilor de viață 

autonomă, funcțională, valorificarea punctelor tari ale acestora, dezvoltarea autopercepției pozitive. 

     Disciplinarea pozitivă dovedește că inteligența emoțională (Goleman, 1995) este un indicator 

mai relevant al succesului in viață decât inteligența academică, Q.E. corelează comportamental cu 

empatia, cooperarea, autocontrolul furiei, rezistența crescută la frustrare, având strânsă conexiune și 

cu inteligențele multiple (Gardner, 1983). Disciplinarea pozitivă aplicată in sistemul educațional 

american secundar și universitar a contribuit la dezvoltarea la elevi/studenți a abilităților de găndire 

critică și a relațiilor interpersonale. In literatura de profil există o serie de tehnici de disciplinare ce pot 

fi aplicate la clasă elevilor cu comportamente perturbatoare sau problematice, ținând cont de mai multe 

etape: 
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a. Observarea, identificarea conduitelor disfuncționale, atipice 

b. Evaluarea adecvată a acestor cazuri, orientarea in servicii de specialitate 

c. Stabilirea unor limite, reguli in clasă, discutarea, negocierea acestora 

d. Corectarea comportamentelor disfuncționale – manieră nonautoritară, mergând de la ignorarea 

conduitei,  reprimări verbale nonagresive 

e. Așezarea preferențială in spațiul clasei 

f. Notificarea părinților in situații mai grave(violență, bullying, consum droguri, alcool, fumat) 

g. Utilizarea sistemului de intăriri- modelarea și consolidarea comportamentelor dezirabile, in 

plan individual și colectiv 

Pentru a se dovedi eficiente, strategiile directive reactive (admonestarea verbală, pedepsirea) pot și 

trebuie inlocuite cu cele proactive, bazate pe analiză, negociere, conștientizarea consecințelor. Apelănd 

la autoritate excesivă și intervenție inflexibilă, profesorul nu transformă comportamentele nepotrivite 

ale elevilor, nu le inlocuiește cu ceea ce este de dorit in conduită, iar atitudinea proactivă are rol in 

managerierea, gestionarea conduitelor disfunctionale la clasă, având un puternic rol preventiv.  

Stimularea cognitivă se poate realiza mai eficient la elevii cu CES dacă se valorifică punctele 

tari ale acestora, valorizând cooperarea, realizându-se implicarea individuală, interacțiunea directă 

intre elevi, invățând unii de la alții, ajutându-se unii pe alții, impărtășind idei, apare 

interdependența pozitivă (elevii realizează că au nevoie unii de alții, crește empatia, toleranța), precum 

și deprinderi interpersonale(comunicare, sociale, luare decizii). Dintre metodele invățării prin 

cooperare utile elevilor cu CES se pot aminti- Știu vreau să știu, Am invățat, Cubul, Ciorchinele, 

Sinelg, Mozaic, I.A.C etc. Aceste metode sunt benefice pt.că incurajează activismul elevilor, in locul 

pasivismului, valorizează diversității, intărește increderea in sine, comunicarea nonconflictuală, 

vitalizează dinamica de grup, capacitatea de organizare, empatia, socializarea. Experiența in școala 

incluzivă a dovedit că metodele activ-participative, influențează pozitiv calitatea invățării, stimulează 

capacitatea de invățare prin raportarea la realitate, crește motivația și chiar voința de a depăși 

propriile inhibiții, intăresc și dezvoltă puncte forte /tari ale fiecărui elev, facilitează cooperarea si 

acceptarea interpersonală, ajută individualizat adaptarea la societate. Pentru a avea șanse de succes in 

educația copiilor, tipici, atipici, trebuie să urmăm o regulă simplă: dacă invătarea este asociată unei 

emoții percepute pozitiv, se va facilita reușita, la fel cum o percepție negativă a emoțiilor atașate 

invățării implică eșecul și slabe rezultate. Aceasta regulă se poate traduce mai ales prin necesitatea 

stabilirii unui climat propice, plăcut și motivant pentru invățare- participativ, deschis, creativ, 

democratic, flexibil. In locul predării unui șir de date, informații despre un anumit subiect, putem să 

implicăm crearea de imagini, de povestioare, care să antreneze afectiv elevii in activitate și să 
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transforme informația in fapte de viață, in cunoștinte care se regăsesc in experiența personală. 

Activitățile practice in clasă nu reprezintă o soluție pentru implicarea copiilor in ceea ce invață, atâta 

timp cât aceste activități nu sunt corelate cu emoțiile și imaginația copiilor, atâta timp cât nu atrag, nu 

incită curiozitatea și plăcerea de a crea ceva frumos a copiilor/elevilor. 
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 Prof.înv.primar Donici Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.1 Matca, Jud. Galați 

Așteptând Paștele... 

 Sfintele Sărbători  Pascale reprezintă pentru noi toți prilejuri care să bucure sufletele noastre, 

ale celor mari, dar mai ales ale celor mici. Apropierea de aceste momente parcă ne îndeamnă mai mult 

ca oricând la speranță, lumină, dăruire și recunoștință. Este o perioadă când frumosul emoționează, 

sensibilizează și pătrunde tot mai adânc în ființa fiecăruia. 

 La noi în clasă am încercat să întâmpinăm această minune cât mai frumos ne-am priceput noi. 

Activitățile dedicate acestei teme pot reprezenta un sprijin important în formarea și desăvârșirea 

personalității copiilor. Astfel, am căutat cât mai multe informații despre originea, tradițiile și 

obiceiurile specifice acestui eveniment. Am discutat despre faptul că Paștele reprezintă pentru  creștini 

cea mai mare sărbătoare deoarece semnifică Învierea Domnului, iar pentru evrei reprezintă momentul 

când au scăpat de sub robia în care se aflau în Egipt. Ceea ce ne-a surprins a fost informația că a împărți 

ouă în zilele de sărbătoare este un obicei mai vechi chiar decât Paştele. Acestea erau date ca un simbol 

al renaşterii şi al vieţii în multe culturi. Se întâlnea la egipteni, perşi, gali, greci şi romani. 

 A urmat apoi prezentarea de către copii a obiceiurilor pe care le respectă în aceste zile în 

familiile lor. S-a discutat despre felurile de mâncare (ciorba de miel, drobul, pasca și cozonacul fiind 

nelipsite de pe fiecare masă), curățenia din casă și din sufletul tuturor, hainele noi, ciocnirea ouălor(în 

unele familii, din primul ou ciocnit mănâncă toți membrii pentru a fi mereu împreună) și nu în ultimul 

rând despre cadourile pe care le așteaptă copiii de la Iepuraș. La noi în Moldova mai avem obiceiul de 

a ne spăla pe față cu apa dintr-un vas în care se află bani și un ou roșu. Se spune că vom fi rumeni 

precum culoarea oului(sănătoși) și bogați. De obicei cel care se spală ultimul va lua și banii din vas. 

Când se ciocnesc ouăle se rostește,,Hristos a înviat!” și se răspunde ,,Adevărat a înviat!”. Ni s-a părut 

amuzant când am auzit că cel care doarme în ziua de Paște va fi somnoros tot anul. 

 Cele mai complexe impresii estetice sunt produse de artă, care poate să ne trezească sentimente 

și emoții din cele mai puternice, ne determină să reflectăm și ne inspiră în activitățile noastre creatoare. 

Picturile, colajele și desenele realizate în acest interval au putut să cultive elevilor capacitatea de a 

percepe forme, proporții, culori, raporturi, perspectiva, contrastul. Au putut oferi copiilor emoții 

estetice, bucurie, încântare.  Capacitatea lor de a se exprima artistic poate fi considerată ca un prim pas 

spre desăvârșire, o modalitate ideală de exprimare artistică, de eliberare a emoțiilor. 

 

 Decorarea și colorarea ouălor a fost un adevărat prilej de bucurie. Am folosit foarte multe 

tehnici pentru a avea ouă cât mai diverse.  Am avut ouă vopsite în foi de ceapă, sfeclă roșie, hârtie 

creponată, decorate cu frunzulițe, cu ceară, cu floricele, sidefate. Cu imaginația lor, copilașii au reușit 

să așeze cele mai originale ouă pregătite pentru această mare sărbătoare. Un loc aparte însă pentru 

creștini îl are oul roșu care amintește de sângele pe care l-a vărsat Mântuitorul pentru întreaga lume. 

 Ultimele zile le-am dedicat cântecelor și poeziilor. Fiind ajutați și de doamna de religie am 

învățat linia melodică pentru a cânta Prohodul domnului și am cântat câteva pricesne potrivite cu tema 

noastră. Am citit texte literare potrivite, încărcate de emoții și sfaturi pline de înțelepciune și am 

meditat la cei care anul acesta au fost încercați de greutăți mult mai mult decât noi. Cei mai talentați 

au realizat cvintete sau chiar au compus poezii dedicate Învierii Domnului. 
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 La sfârșit, bucuria noastră a fost imensă deoarece am reușit să așteptăm această Sărbătoare într-

un mod atât de frumos și de înălțător. Nu ne rămâne decât să fim recunoscători pentru tot ce am primit 

și să înălțăm rugăciuni pentru cei care au atât de puțin, pentru cei cărora le lipsește dragostea, le lipsește 

un cămin, le lipsește pacea. 
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  Școala Gimnazială ,,Elena Doamna “-Tulcea 

 Prof. Afteni Margareta            

Educația nonformală și   textele literare 

                Educația nonformală o completează pe cea formală, la toate disciplinele,nu doar la Limba și 

literatura română.Profesorul de română poate colabora cu diverse instituții de cultură,de exemplu cu 

Biblioteca Județeană ,unde se pot ține anumite lecții interactive de predare a textelor literare. De 

asemenea,el poate organiza o întâlnire cu un scriitor ,cu care elevii săi să interacționeze. În anul școlar 

2015-2016,am însoțit lotul de elevi calificați , la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață,la Bistrița-

Năsăud ,unde am participat la o serată literară ,cu scriitorul Horia Corcheș ,care a discutat cu 

elevii,cartea sa  Istoria lui Răzvan, elevii adresându-i întrebări interasante despre discursul 

narativ,despre construcția personajelor sale,despre intențiile sale,când a scris această carte.    

      Tot de educația nonformală ține și înființarea unui club de lectură ,în cadrul căruia elevii să 

citească,să discute și apoi,să promoveze  în revista școlii sau în mediul online ,de exemplu creând un 

blog,anumite texte narative. Încă din 2015 și până în prezent,  coordonez la Școala Gimnazială ,,Elena 

Doamna “ din Tulcea ,unde predau,  clubul de lectură Aripi de carte, creat în parteneriat cu Editura 

Arthur și cu Ministerul Educației, elevii având jurnale de lectură și carnete de cititori. Cu codurile 

primite,ei se conectează pe un site ,unde discută anumite texte narative citite. Și la nivelul școlii 

noastre,noi ne-am întâlnit ,fie fizic,fie în mediul online și am discutat operele literare citite. 

   Educația nonformală reprezintă un imbold ,care îi motivează pe elevi,în procesul învățării și are un 

rol esențial în promovarea textelor narative. Ea presupune activități fără note, diversificate,adaptate 

profilului elevilor ,prin care aceștia învață să gândească liber, conștientizează rolul  în societate,nevoile 

lor, dezvoltându-și personalitatea. Un exemplu de educație nonformală este următorul : în anul școlar 

2019-2020, în cadrul Săptămânii Altfel, am desfășurat,împreună cu elevii mei, activitatea ,,Peretele –

vedetă “, în care elevii au avut de împodobit un perete din camera lor,cu citate din textele narative 

preferate, această activitate derulându-se în luna martie 2020,când elevii au intrat în online,învățând  

acasă ,din cauza pandemiei.  
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         Conținuturile , metodele de lucru  și instrumentele folosite în activitățile specifice educației 

nonformale  sunt diferite  în funcție de profilul ,de preocupările,de aptitudinile ,de cunoștințele  și de 

gustul estetic al elevilor. Toate aceste activități sunt   diversificate, flexibile și  centrate  pe învățare, 

nu pe  predare, solicitând în mod diferențiat , participanții. 

           Astfel, educația nonformală dispune de un curriculum la alegere,  variat, bazat pe  activități 

educative  și distractive, care realizează o actualizare rapidă a informațiilor din domenii  diferite 

,punându-se  accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu pe memorarea lor.  De asemenea, 

sunt  antrenate  noile tehnologii de comunicare, având în vedere atât progresul lumii înconjurătoare,cât 

și pandemia , prin care trecem.    

             Utilizând educația nonformală, în receptarea ,în studierea și în promovarea textelor literare,la 

gimnaziu, se poate dezvolta creativitatea elevilor,toate aceste activități fiind centrate pe elevi și ținând 

cont de nevoile acestora de învățare, susținând dezvoltarea lor personală.Astfel,textile narative pot fi 

promovate prin metode interactive de învățare ,creative,având un caracter experimențial, copiii 

învățând prin experiențe noi, în contexte nonformale,acumuluând cunoștințe,competențe și dezvoltând 

atitudini ,îmbinând literatura cu celelate arte: picture,desenul,grafica,muzica etc… 

           În concluzie,oamenii învață toată viața,în contexte formale ,nonformale și informale, 

nonformalul reprezentând puntea între educația formală și cea informală. Educaţia nonformală 

contribuie ,, la dezvoltarea educației formale, fiind determinată de actele educaţionale realizate în afara 

formelor educative oficiale din unităţile de învăţământ Educația nonformală oferă tinerilor posibilitatea 

de a dezvolta valorile lor, abilitățile și competențele, altele decât cele dezvoltate în cadrul educației 

formale. Aceste competențe (numite “soft skills") includ o gamă largă de competențe interpersonale, 

cum ar fi: spirit/ lucrul de echipă (parteneriat fete/ băieți), de leadership sensibil la gen, de gestionare 

a conflictelor și situațiilor discriminatorii multiple, planificarea, organizarea, coordonarea și rezolvarea 
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problemelor practice, încrederea în sine, disciplina și responsabilitatea.”  Toți participanții ( 

elevi,profesori și părinți ) sunt actori implicați activ, la  procesul instructiv-educativ.   
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Obiceiuri și tradiții de Paște  la românii din zona Brăilei 

                 prof.înv.primar Macovei Alina-Mariana,Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea’’,Brăila 

 

Muntenia este teritoriul situat în sudul României, regiunea estică a vechii Valahia (sau Țara 

Românească). După cum îi spune și numele, ocupa ținutul de sub munte, fiind delimitată de lanțul 

carpatic, Dunăre și râul Olt. Cuprinde județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, 

Călărași, Ilfov, Giurgiu, Teleorman și municipiul București. În Antichitate, Muntenia a fost locuită de 

geți, apoi a fost parte componentă a regatului dac al lui Burebista. De-a lungul timpului, valurile de 

popoare migratoare au determinat stabilirea unei populații destul de reduse în această zonă; abia în 

secolul al XIV-lea, când s-au pus bazele Țării Românești, au început să vină grupuri de români sud- 

dunăreni, bulgari și greci. Influența slabă a grupurilor etnice și lipsa efortului de a impune propriile 

valori și obiceiuri au făcut ca în Muntenia să se păstreze mai puține tradiții. Cu toate acestea, dacă 

vizitezi satele, vei întâlni câteva dintre cutumele care au rezistat trecerii timpului. 

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare în calendarul creştin, fiind 

însoţită, în zona Munteniei, de mai puține obiceiuri și tradiții, importante fiind valorile spirituale 

și semnificația lor pentru creștini. În Săptămâna Mare, gospodinele înroșesc ouale și pregătesc 

mâncărurile tradiționale cu care îi vor servi pe musafiri. De pe masa și din coșul pascal nu lipsește în 

niciun an pasca, aliment care face aluzie la trupul lui Hristos. În Muntenia, pasca este deseori 

înconjurată de zimțișori, având forma unui soare care oferă vitalitate oamenilor și naturii. 

Întreaga săptămână a Patimilor are o semnificație aparte în zona rurală a Brăilei. Ziua de luni 

este destinată curățeniei. Ziua de marți nu se lucrează, pentru a nu seca grânele și laptele vacilor. Se 

spune că, dacă se lucrează în această zi, vor apărea boli și dureri de cap tot timpul anului. În ziua de 

miercuri, se încheia torsul cânepei. Legenda spune despre existența unei ființe asemănătoare Mumei 

Pădurii, „Joimărița”, care pedepsea femeile leneșe ce nu terminau până în acest moment treburile legate 

de industria casnică textilă (țesut, împletit etc.). În Joia Neagră, se curăță locurile de veci și se aprind 

focuri, pentru ca celor de dincolo să le fie cald. De asemenea, rudele împart vin, pâine și apă. La denia 

din Joia Mare, fetele și băieții vin la biserică aducând o sfoară; după fiecare evanghelie citită fac un 

nod și își pun o dorință. Sfoara cu cele 12 noduri se pune sub pernă în noaptea de joi spre vineri pentru 

ca tinerii săa-și viseze jumătatea. De asemenea, dacă una dintre dorințe se îndeplinește, nodul 

corespunzător se desface. Mai există obiceiul ca fetele nemăritate să ascundă mătrăguna sub pragul 

bisericii; dacă preotul trece peste ea, vor avea noroc în dragoste tot anul.Vinerea Mare nu se lucrează 

și nu se consumă oțet și untdelemn. Singura activitate permisă este pregătirea pascăi. Tot vineri, 

credincioșii trec, pentru sănătate, pe sub „Sfântul Aer”, o recreare a punerii lui Iisus în mormânt. În 

https://www.beko.ro/blog/2020/10/15/spatii-frecvent-omise-curatenia-generala-de-toamna/
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ziua de sâmbătă, se finalizează treburile rămase. Cei care nu au vopsit ouăle joi, le pot vopsi în această 

zi.În noaptea de Înviere, la miezul nopții, se sting luminile în biserică, iar credincioșii iau lumina de la 

preot. Tot în timpul acestei nopți, se oferă pască înmuiată în vin. În seara Învierii, credincioșii de toate 

vârstele merg la slujbă, încercand să uite de supărări și să-și regăsească pacea sufletească. Se spune că 

fetele trebuie să păstreze lumânarea primită în biserică și s-o aprindă pentru câteva momente în timpul 

evenimentelor fericite din viața lor; respectând tradiția, vor fi bine văzute de ceilalți și vor avea parte 

de reușite. Enoriașii care nu merg la slujbă îndeplinesc în prima zi de Paște un ritual menit să-i purifice: 

se spală pe față cu apă proaspătă, în care pun un ou roșu, un ou alb si o monedă de argint. Această 

datină este considerată aducătoare de belșug, sănătate și energie; abia apoi familia se așază la masă, 

bucurându-se de sărbătoarea pascală, de cadouri și de preparatele delicioase. În a doua zi de Paște, finii 

își vizitează nașii și le duc o sticlă de vin și un cozonac. 

Indiferent de zonă, obiceiurile de Paste sunt multiple si sunt respectate an de an de către 

persoanele care petrec această sărbatoare,fiind una dintre cele mai importante sărbatori,având 

un rol deosebit,acela de a aduce familia împreună. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS 

 

Prof. înv. preșcolar : Ciupercă Cristina Flaviana 

Grădinița cu P.P. Nr.8, Alexandria, Teleorman 

 

Cea mai importantă sărbătoare din an cu o încărcătură emoțională impresionantă o reprezintă 

Paștele Ortodox. Miracolul Învierii Domnului este celebrat peste tot în lume prin tradiții și obiceiuri 

dintre cele mai frumoase, iar slujba Învierii reunește an de an miliarde de oameni. Sărbătoarea aduce 

liniște sufletească, pace și armonie. În prima zi de Paște, după slujbă, oamenii merg la casele lor și se 

strâng în jurul meselor îmbelșugate alături de toți cei dragi. 

După ce creştinii și-au arătat recunoștința prin post şi rugăciune față de patimile şi Răstignirea 

lui Iisus Hristos în Săptămâna Patimilor, iată că duminică, în ziua sfântă a Paştelui, se celebrează 

Învierea lui Iisus, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul Său. 

Învierea Domnului semnifică în primul rând victoria lui Iisus Hristos asupra morții. Este cea 

mai mare sărbătoare a creștinismului, o sărbătoare a bucuriei depline, a luminii divine și a sufletului. 

Atmosfera din noaptea Învierii, pacea și căldura emanate de acest moment, reuniunea familiilor și 

participarea tuturor la serbarea Învierii, toate acestea sunt impresionante și cu adevărat emoționante. 

În noaptea Învierii nimeni nu ar trebui să fie trist sau să plângă. Este momentul în care răul și 

viclenia sunt lăsate deoparte, îmbrăcând haina bucuriei și a adevărului.  

Pentru creştini sărbătoarea de Paşte durează trei zile, perioadă în care au avut loc Răstignirea, 

Moartea şi Învierea lui Hristos, fapte amintite în biserică din Joia Sfântă până în Duminica Învierii. 

Creştinii nu sărbătoresc în fiecare an la aceeaşi dată Paştele şi, de asemenea, există date diferite de 

sărbătorire a Paştelui la catolici şi alte rituri creştine apusene, pe de o parte şi ortodocşi, pe de altă 

parte. 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 

Lumina Sfântă sau focul haric, este considerată de creștinii ortodoxi a fi o minune care se 

întâmplă în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea 

Paștelui Ortodox. Mulți o consideră cea mai veche minune anuală atestată a lumii creștine. În sâmbăta 

de dinaintea Paștelui, la prânz, patriarhul grec împreună cu clerul, urmat de patriarhul armean 

și  episcopul copților, înconjoară de trei ori în Sfântul Mormânt, cântând imnuri. Apoi, Patriarhul 

Ortodox al Ierusalimului citește rugăciunea Pogorârii Sfintei Lumini și intră singur în mormânt. 

Lumina Sfântă coboară și aprinde candela, de unde apoi patriarhul aprinde 33 de lumânări 

(semnificând numărul anilor lui Iisus Christos la răstignire). Patriarhul iese apoi din încăperea 

mormântului și rostind rugăciuni, împarte lumină celor prezenți. Potrivit mărturiilor pelerinilor,  Focul 

Sfânt nu le arde părul sau faţa. Înaintea de săvârșirea minunii, Sfântul Mormânt este verificat pentru a 

nu exista acolo nicio sursă de lumină, iar înainte de a intra în Mormântul Domnului, patriarhul este și 

el examinat de autoritățile israeliene pentru a se arăta că nu poartă asupra sa mijloace tehnice de 

aprindere a focului. 

Slujba de Înviere începe în jurul orei 23.00, în interiorul lăcaşurilor de cult. Învierea 

Mântuitorului este proclamată în afara bisericii pentru că ea îi priveşte pe toţi oamenii - credincioşi sau 

necredincioşi. La miezul nopţii, preotul iese din biserică având lumânarea aprinsă şi îi îndeamnă pe 
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cei prezenţi: "Veniţi de luaţi Lumină!". În multe locuri, Lumina este împărţită credincioşilor împreună 

cu bucăţele de pâine stropite cu vin, denumite Paşte. După ce lumânările oamenilor sunt aprinse, alaiul 

avându-l în frunte pe preot, dascăl şi cântăreţi înconjoară biserica de trei ori, cântând "Hristos a înviat 

din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le". Credincioşii răspund 

într-un glas „Adevărat a înviat”! Apoi, se intră din nou în biserică, unde continuă slujba de Înviere, 

care durează până în jurul orei 03.00 dimineaţa. 

Lumânarea ce a primit lumina sfântă trebuie să pătrundă aprinsă în casele noastre ca să 

o binecuvânteze, iar după ce facem semnul crucii, o stingem de pragul de sus al uşii de la intrare. Se 

cuvine să o reaprindem în orice moment din timpul anului în care ne rugăm pentru rezolvarea unor 

probleme grave sau pentru orice alte nevoi speciale. 

După luarea luminii, cei care au rude ce au părăsit această lume merg la cimitirul în care 

care se află trupul lor neînsufleţit. Se spune că, în noaptea Învierii, mormintele se deschid, iar 

sufletele morţilor se duc înapoi la casele în care au locuit, unde vor sta până în ziua dinainte de Rusalii. 

La morminte, familiile trebuie să împartă către săraci şi către copii din alimentele sfinţite întru 

pomenirea veşnică a sufletelor. 

Mâncărurile tradiționale - un loc important în rândul tradițiilor și obiceiurilor pascale îl ocupă 

mâncărurile tradiţionale, dintre care un loc de seamă îl ocupă bucatele din carne de miel, pasca, ouăle 

vopsite și cozonacul. Sacrificarea mielului reprezintă însăși jertfa Mântuitorului, pasca este trupul lui 

Hristos, iar obiceiul vopsirii ouălor își are originea în episodul biblic în care Maica Domnului a aşezat 

la piciorele fiului răstignit un coş cu ouă, iar acestea s-au colorat în roşu de la sângele care picura din 

rănile acestuia.  

Ciocnitul ouălor este un obicei încărcat de veselie și mult așteptat de fiecare din noi. Tradiţia 

aminteşte şi de câteva reguli după care se desfăşoară acest moment printre care şi cea care ne sfătuieşte 

să ciocnim doar cap cu cap al oului în prima zi de Paşte, cap cu dos în a doua zi şi dos cu dos în ultima 

zi. Cei mai vârstnici de la masă sunt primii care ciocnesc, urmaţi de soţi între ei, după care copiii cu 

părinţii şi, în cele din urmă, aceştia cu toţi ceilalţi prezenţi.  

Începem masa de Paște cu oul fără sare - o superstiție care ne îndeamnă să respectăm acest 

lucru pentru a ne aduce sănătate pe parcursul anului și pentru a ne apăra de necazuri și rele. Se spune 

că dacă mănânci mai întâi un ou roșu, vei fi împreună cu cei dragi și în viața de apoi.  

În ziua de Paște, nimeni nu este trist și nimeni nu plânge. Oamenii se îmbracă cu haine noi, 

curate, de culoare deschisă și întâmpină miracolul Învierii Domnului cu seninătate și dragoste în suflet.  

Legenda iepurașului de Paște - cei mici, dar și cei mari îl așteaptă pe iepuraș să le aduca 

daruri. Iepurașul aducător de ouă roșii provine de pe meleaguri germane și simbolizează fertilitatea, 

simbolul acestuia provenind încă din vremea festivalurilor păgâne dedicate zeiței Eastre. Legenda 

spune că Eastre a găsit într-o iarnă o pasăre rănită pe câmp; pentru a o salva de la moarte, zeița a 

transformat-o într-o iepuroaică, aceasta păstrând însă capacitatea de a depune ouă. Pentru a-i mulțumi 

binefăcătoarei sale, iepuroaica decora ouăle făcute și i le dăruia zeiței. Din această legendă s-a născut 

și tradiția ca iepurașul să aducă daruri copiilor. 

Timp de 40 de zile, între Paşti şi Înălţarea Domnului, creştinii folosesc formula de salut: 

„Hristos a Înviat!”. Răspunsul dat tot de către credincioşi este „Adevărat a Înviat!”. „Hristos a Înviat” 

este un salut al creştinilor şi, totodată, o mărturisire a credinţei că Mântuitorul a biruit moartea şi a 

înviat "a treia zi după Scripturi", aşa cum mărturisesc în Simbolul Credinţei. Răspunsul la salut este 

„Adevărat a Înviat”, adică o confirmare a celei mai mari sărbători a creştinismului. 
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GÂNDURI DESPRE ÎNVIEREA DOMNULUI 

 

Hristos a înviat din morți ca cel dintâi rod al celor adormiți. El era antitipul snopului de legănat, 

iar învierea Lui a avut loc tocmai în ziua de care snopul de legănat trebuia să fie adus înaintea 

Domnului. Timp de mai mult de o mie de ani s-a făcut această ceremonie simbolică. Se adunau din 

câmpurile gata de secerat primele spice de grâu copt, iar, când oamenii mergeau la Ierusalim pentru 

Paște, snopul din cele dintâi roade era legănat înaintea Domnului ca un dar de mulțumire. Numai după 

ce se aducea acest dar se putea secera grâul, ca apoi să poată fi adunat în snopi. Snopul înfățișat 

Domnului preînchipuia secerișul. Tot astfel și Hristos, ca întâiul rod, înfățișa marele seceriș spiritual 

ce trebuia să se adune pentru Împărăția lui Dumnezeu. Învierea Lui este tipul și garantul învierii tuturor 

celor neprihăniți, care au adormit. “Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu 

va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.” (1 Tesaloniceni 4, 14.)  

Atunci când Hristos a înviat, El a eliberat din mormânt o mulțime de captivi. Cutremurul de la 

moartea Lui deschisese mormintele și, când El a înviat, ei au venit afară cu El. Aceștia fuseseră 

conlucrători cu Dumnezeu și, cu prețul vieții lor, mărturisiseră despre adevăr. De astă dată, urmau să 

fie martori pentru Acela care îi înviase din morți.  

În timpul lucrării Sale, Isus readuse morții la viață. Înviase pe fiul văduvei din Nain, pe fiica 

unui bărbat de frunte și pe Lazăr. Dar aceștia nu erau îmbrăcați în nemurire. După învierea lor, erau 

încă supuși morții. Dar aceia care au ieșit din mormânt la învierea lui Hristos erau ridicați la viață 

veșnică. Ei s-au înălțat cu El, ca trofee ale biruinței Sale asupra morții și mormântului. “Aceștia”, a 

spus Hristos, “nu mai sunt robii lui Satana, i-am răscumpărat. I-am adus din mormânt ca cel dintâi rod 

al puterii Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt și Eu, să nu mai vadă niciodată moartea și să nu 

mai guste suferința.”  

Aceștia au mers în cetate și s-au arătat multora, spunând: “Hristos a înviat din morți, și noi am 

înviat cu El”. În felul acesta a fost imortalizat adevărul sfânt al învierii. Sfinții înviați au mărturisit că 

sunt adevărate cuvintele: “Morții Tăi vor învia! Trupurile Tale moarte se vor scula!” Învierea lor a fost 

o ilustrare a împlinirii profeției: “Treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână! Căci roua ta 

este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți.” (Isaia 26, 19.)  

Pentru cel credincios, Hristos este învierea și viața. În Mântuitorul nostru s-a recâștigat viața 

care se pierduse prin păcat, deoarece El are viață în Sine pentru a învia pe acela pe care El voiește. El 

este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața pe care a depus-o în firea omenească o ia din nou și o 

dă omenirii. “Eu am venit”, zicea El, “ca ei să aibă viață, și s-o aibă din belșug.” “Oricine va bea din 

apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va mai fi sete, ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface 

în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.” “Cine mănâncă trupul Meu și bea din sângele 

Meu, are viața veșnică; și Eu îi voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 10, 10; 4, 14; 6, 54.)  

Pentru credincioși, moartea este ceva de mică însemnătate. Hristos vorbește despre ea ca și 

cum ar fi o clipă. “Dacă păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.” Pentru creștini, 

moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere și de întuneric. Viața este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu, și “când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în 

slavă.” (Ioan 8, 51.52; Coloseni 3, 4.)  

Glasul care a strigat de pe cruce: “S-a isprăvit” a fost auzit de cei morți. El a străbătut zidurile 

mormântului și i-a îndemnat pe cei adormiți să se ridice. Tot așa se va întâmpla și atunci când glasul 
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https://m.egwwritings.org/ro/book/11165.37029#37029
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lui Hristos se va auzi din cer. Glasul acela va pătrunde în morminte și le va deschide încuietorile, iar 

cei morți în Hristos vor învia. La învierea lui Hristos, s-au deschis câteva morminte, dar, la a doua Lui 

venire, toți morții cei scumpi vor auzi glasul Lui și se vor arăta la viață plină de slavă nepieritoare.  

Aceeași putere, care L-a înviat pe Hristos din mormânt, va învia și biserica Lui și o va proslăvi 

împreună cu El, punând-o mai presus de toate domniile, de toate puterile, de orice nume care se 

numește, nu numai în lumea aceasta, dar și în lumea viitoare. 
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MEDIUL AFECTOGEN PENTRU COPILUL CU DEFICIENȚE MINTALE 

Teodorovici Cristina  

CSEI Suceava 

Trăirile afective exprimă raporturile de satisfacție ori de insatisfacție ale persoanei față de 

stimulările și situațiile date, atitudinile sale de aprobare ori respingere, de căutare sau evitare a 

stimulilor afectogeni. Procesele afective angrenează în desfășurarea lor o seamă de subsisteme 

neurofuncționale nespecifice, cu ecou în cele mai profunde mecaisme vegetative, în formațiunile 

reticulate, ca și în structurile complexe ale emisferelor cerebrale. 

La fel ca și în celelalte fenomene psihice, procesele afective nu pot fi înțelese decăt din relațiile 

reciproce dintre organism și mediu, din atitudinile omului față de muncă, societate și față de sine însuși. 

Teoriile care consideră procesele afective ca manifestări ale unor forțe interioare sau ca 

reacțiimecanice la stimulenți ai lumii obiective, sunt deopotrivă neștiințifice și sterile. 

Fenomenele afective, ca și fenomenele psihice, sunt condiționate de influențele externe, numai 

că aceste influențe se exercită nemijlocit, reflectându-se prin întreaga structură psihică a personalității. 

Copilul, vine pe lume ca orice pui de animal firav, neajutorat, inconștient și nu caută decât să-

și asigure cerințele instinctuale care îi asigură viața. Legea lui este satisfacerea foamei, culcuș comod, 

liniște și senzație de bine pe care i le asigură îngrijirile și afecțiunea celor din jur. 

În timp ce copilul crește, învață și își dezvoltă, pe rând, capacitatea intelectuală, afectivitatea și 

particularitățile viitoarei sale personalități – care se formează datorită interacțiunii continue între 

factorii interni și cei externi. 

Privită în perspectivă și retrospectivă, câteva din etapele vieții, joacă un rol hotărâtor în 

formarea unui om: 

- copilăria, în care educației i se cere să pună baza viitorului echilibru psihic al adultului, 

evitând greșelile educative care pot fi cauza unor iremediabile deviații mintale și sufletești; 

- pubertatea și adolescența, care prin dezechilibrul organic și neurohormonal menit să 

transforme copilul în adult, produc o schimbare profundă în sfera afectivă. 

Copilăria este într-adevăr ,,vârsta de aur’’, vârsta când acea comoară vie pe care o reprezintă 

copăilul se poate transforma într-o cunună prețioasă sau se poate risipi ,, în cele șapte vânturi’’. 

Meșterii făurari vor fi în prima etapă părinții, ajutați ulterior de dascăli, sprijiniți de marea comunitate 

a oamenilor, a societății și a colectivului. 

Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie fericită, echilibrată 

din punct de vedere psihico-fizic. Familia, privită ca nucleu social, influențează întreaga evoluție de 

viață a omului și își pune amprenta cu evidență pe întreaga personalitate.  

Un cuvânt potrivit spus la timpul său,  o măsură educativă dreaptă, un remediu medical dacă 

este cazul, evitarea stărilor prelungite de anxietate îl pot face pe copil să se dezvolte bine și armonios.  
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Familia se impune ca un factor cu cea mai puternică influență asupra copilului prin continuitate, 

afectivitate și autoritate. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească ce se răsfrânge în sufletul copilului 

mic, ființă neajutorată. 

Căldura afectivă, pe care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală a plămădirii 

unui fond sănătos al sufletului uman, iar autoritatea, pe care în mod normal părinții și-o capătă prin 

demnitate și exigență, este condiția cultivării respectului față de om și societate, sentiment pe care îl 

găsim la temelia celui mai autentic umanism. 

Copiii au nevoie de dragoste, de dragoste deschisă manifestată, dar și de severitate. Unele 

trebuințe bio-psihice ale copilului se înscriu în domeniul afectiv. Satisfacerea sau nesatisfacerea nevoii 

afective lasă urme adânci în cursul vieții omului. Afectivitatea este un stimulent constant și necesar al 

oricărei dezvoltări psihice, dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial 

și cultural. 

Mulți psihologi consideră afectivitatea drept starea psihică cea mai profundă, cristalizată în 

jurul Eului, ca un răspuns dominator și unificator al întregului psihism la modificările unei tendințe 

psihice. Ea avertizează conștiința de starea bună sau rea a organismului biopsihic, ne indică utilitatea 

obiectelor și situațiilor pentru noi și în ce măsură ele convin sau nu trebuințelor noastre. Relația 

organism – mediu, ca și orice modificare a metabolismului și echilibrului endocrin, este înregistrat 

afectiv.  

Deficiența mintală nu este ca fenomen reversibilă, dar are totuși, în planul personalității o 

evoluție pozitivă, dacă mediul cultural, educativ și sistemul de relații afective interindividuale și de 

grup se constituie ca factori și mijloace compensatorii. Recuperarea, în special în direcția principală a 

structurării personalității, asigură și mijlocește deficientului mintal posibilitatea integrării sociale. 

Stă în puterea educației, mai ales în primii ani ai copilăriei, de a contribui la dezvoltarea 

ulterioară a personalității, dependența în mare măsură de regimul de viață din familie, unitatea de 

ocrotire, școala, mediul social, cultural în care elevul își desfășoară activitatea. Copilul nu trebuie să 

simtă lipsa afecțiunii materno-paterne care-i oferă posibilitatea de dezvoltare ca personalitate și îi va 

permite integrarea într-un sistem de relații sociale. 

Din varietatea extremă a formelor de tulburare a comportamentului afectiv evidențiez pe cele 

mai des întâlnite în practica educațională: 

-Crizele de afect sunt descărcări puternice ale afectelor primare care se manifestă prin agitație 

motorie, țipete, răgete, tendința de violență, automutilare; 

-Mânie, furie, pe fondul unei afectivități crescute, crize de râs, de plâns fără motivare; 

-Teamă, frică, comportament de apărare; 

-Inhibiție afectivă, defensivitate, retragere, izolare, negativism; 

-Somnolență, dezinteres, apatie, trecerea rapidă de la apatie la explozii afective: râs-plâns, 

respingere-adeziune, tristețe-bucurie etc; 
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-Enurezis nocturn, onicofagie, anorexie, vise terifiante, agitație motorie; 

-Instabilitate psihoafectivă relațională, hipermotivitate, impulsivitate; 

-Tulburări ale ritmului vorbirii, ale fonației și articulației. 

În urmaaplicării la clasă a unui grupaj de teste, am observat trei tipuri de relații afective care 

pot apărea între membrii grupului: atracție, repulsie, indiferență. 

Testul familiei, al lui Louis Corman, oferă posibilitatea de a surprinde și releva aspecte ale 

afectivității, inteligenței, simbolismului, nivelului grafic și al structurilor formale – elemente 

structurale ale personalității. Testul oferă atât posibilitatea relevării relațiilor afective ale grupului 

familial, cât și explorarea conflictului sufletului copilului. Elementul esențial pe care acest test caută 

să-l scoată în evidență este relația interpersonală în cadrul familiei. Instrucțiunea prevede ca fiecare 

copil să deseneze familia sa. 

Testul mesei festive, al lui C. Păunescu, relevă relațiile afective valorizate ale subiectului cu 

sine și cu societatea. Instrucțiunea prevede: sărbătorești ziua ta de naștere. Cu ocazia acestui eveniment 

important și plăcut din viața ta se organizează o masă festivă. Trebuie să inviți la această masă 13 

persoane pe care tu le vrei. Persoanele se vor așeza la masă pe locul indicat de tine, după voia ta. Tu 

fixezi locul fiecărei persoane, prin scrierea numelui pe scaun. 

Testul de aspirație, tip compunere ,,Ce-mi doresc plăcut ăn viață’’, urmărește a releva 

trebuințe ce corespund motivației superioare, bazându-se pe ipoteza că mecanismul, pentru care 

sistemul afectiv este un amplificator, depinde atât de fondul genetic cât și de rolul factorului social. 

Modul de prelucrare a testelor ne oferă o serie de date care duc la concluzia că familia rămâne 

mediul natural al copilului și de la care acesta așteaptă înțelegere, îngrijire și îndrumare, dar mai ales 

afecțiune – hrana sufletească; factorul afectiv fiind adevăratul drive care se impune în dezvoltarea 

personalității copilului. 

Activitatea de instruire și educare a deficientului mintal trebuie desfășurată într-un climat 

generator de stări afectiv-emoționale(plăcere, bucurie, succes) care duc la acțiunea înțeleasă ca 

trebuință, necesitate, utilitate. Starea afectivă generalizată pe care și-o elaborează individul și care 

definește gradul lui de îndepărtare sau de apropiere și coeziunea psihologică în sistemul relațional dat, 

are o mare importanță pentru comportamentul afectogen. 

Educația, în cadrul normal al vieții sociale școlare, dezvoltă cunoștințe, dar acționează și asupra 

formării trăsăturilor de caracter a intereselor, a laturii morale și proiective ale personalității. Procesul 

educației deficientului mintal trebuie să fie bazat pe relația afectivă cadru didactic-elev, elev-elev, elev-

familie. În cadrul acestui sistem de relații, copilul nu trebuie privit ca un simplu obiect al educației, ci 

un om în formare și dezvoltare, cu nevoile și interesele lui personale. O relație apropiată între educator 

și elev impune cunoașterea și înțelegerea copilului, atitudine caldă și plină de solicitudine față de copil. 

Afectivitatea este un stimulent constant ;i necesarv oricărei dezvoltări psihice, dezvoltare care 

este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

588 

 

 

Bibliografie: 

1. Păunescu, Constantin, Deficiența mintală și organizarea personalității, Editura Didactică 

și Pedagogică, București,1977; 

2. https://ro.m.wikipedia.org>wiki>Afectivitatea.



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

589 

 

 Ouă de Paște - Fișă de lucru 

Profesor-educator Bretan Ioana 

Școala Gimnazială Specială, Baia Mare 

 

1. Unește cu o linie de corespondență, ouăle care au imprimat același model! 
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2. Unește liniile punctate ale celor 4 ouă de mai jos și apoi colorează-le după propria ta imaginație! 
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3. Colorează coșul de mai jos, apoi decupează ouăle colorate și lipește-le pe coș, pentru a obține 

un frumos coș cu ouă de Paște! 
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Tradiții și obiceiuri de Paști 

 

Prof. Matei Elena Mihaela 

Școala Gimnazială Păușești-Otăsău 

 

Una dintre cele mai importante sărbători creștine, plină de tradiții și semnificații străvechi, mult 

mai vechi decât sărbătoarea în sine, alături de Nașterii Domnului- Crăciunul, este Paștele. 

Ziua de Sâmbăta Mare este un moment tensionat în fiecare casă, momentul în care toate 

gospodinele au multe de pregătit pentru ca pe masa din prima zi de Paști să se găsească toate 

preparatele tradiționale: ouă roșii, pască și carne de miel. Daca nu au avut timp, gospodinele vor trebui 

să se trezească sâmbăta dis de dimineață și pregătească, după obicei, cele necesare. 

Pe masa de Paști trebuie neapărat să existe ouă roșii, obicei transmis din timpuri străvechi, cu 

2000 de ani înainte de nașterea lui Iisus Hristos. Una dintre legendele ajunse până la noi spune ca, 

însăși Maica Domnului ar fi pus un coș cu ouă sub crucea pe care fiul ei era răstignit. Erau ouăle pe 

care voia sa le dea soldaților ca să-i înduplece sa aibă milă de fiul ei. Sângele Mântuitorului, simbol al 

vieții, care a curs peste ouăle din coș, le-a înroșit. 

Ouăle de pe masa de Paști, cu semnificație religioasă, cele care simbolizează jertfa 

Mântuitorului, sângele vărsat și bucuria Învierii, trebuie să fie, așadar, întotdeauna roșii. Ouăle se 

ciocnesc din prima zi de Paste pana la Înălțare și se rostește cu bucurie formula tradiționala "Hristos a 

înviat!" la care cealaltă persoană răspunde, cu sufletul pătruns de dragoste si respect fata de 

evenimentul sărbătorit, "Adevărat a înviat!" 

Se crede ca mielul de Paste este bine sa fie sacrificat in Vinerea Mare făcându-se, in acest fel, o 

apropiere intre sacrificiul lui Hristos, care este răstignit, si cel al mielului, care este unul din simbolurile 

sub care, înainte de instituirea oficiala a religiei creștine, era reprezentat Domnul Iisus Hristos. Friptura 

de miel si drobul sunt feluri de mâncare care trebuie să se găsească pe masa de Paste a tuturor 

creștinilor. 

Pasca, alt simbol al Paștelui si Învierii, vorbește prin forma ei si prin ingredientele folosite, de 

ceea ce înseamnă trupul lui Hristos. Pasca are întotdeauna forma rotundă, care o leagă de discul solar, 

cel ce este menit sa crească și sa dea vigoare întregii vegetații si oamenilor. De jur împrejur se face din 

aluat o funie, o împletitură în doua care întruchipează neamurile care se succed. Pe mijloc se află 

crucea răstignirii, făcută din două șuvițe de aluat, iar în cele patru locuri se pune brânza. 

Sâmbăta seara, în ținuta de sărbătoare, îmbrăcați cu haine noi, așa cum cere tradiția, oamenii 

merg la slujba de Înviere, unii din credința, alții din obișnuință. 

Lumânarea, poate cel mai important simbol al Învierii, reprezintă biruința vieții asupra morții si 

a binelui asupra răului. Tradiția spune că, după slujba, lumânarea trebuie adusă acasă aprinsă. 

Lumânarea de la Înviere nu se aruncă, ci este păstrată cu sfințenie pentru a fi aprinsă la necazuri. 

Conform credinței populare, lumânarea de Înviere se aprinde în fata unei icoane in caz de primejdie 

sau necazuri mari, la cutremure si vreme rea. 

https://ziare.com/social/paste/
https://ziare.com/social/carne-de-miel/
https://ziare.com/social/sarbatoare/
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Dimineața, in ziua de Paste, toți ai casei, ca sa fie sănătoși și să aibă spor în tot ceea ce fac, 

trebuie sa se spele pe fata cu apa dintr-o cana in care s-au pus un ou roșu și un ban de argint. De regula, 

cel mai mic al casei sau cel care se spală ultimul ia banul si oul după ce se spală. 

Un moment deosebit de important așteptat, mai ales de copii, este venirea Iepurașului. Se crede 

ca Iepurașul de Paste își are originea in credințele pre-cristiane ale fertilității. Iepurele, cel mai fertil 

animal, era văzut ca un simbol al renașterii întregii naturi in aceasta perioada a primăverii. Pentru ca 

Iepurașul are obiceiul sa lase cadourile pe unde nici nu gândești, copiii sunt trimiși sa le caute pe afara, 

în gradină. 

Bibliografie: Pastele la romani - tradiții, obiceiuri, superstiții 

https://ziare.com/social/paste/pastele-la-romani-traditii-obiceiuri-superstitii-1161741
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ÎNVIEREA DOMNULUI 

- SEMNIFICAȚIA SARBĂTORILOR PASCALE 

 

Profesor psihopedagog Lemni Cristina 

Grădinița Specială Fălticeni, Fălticeni 

    

    Paștele este cea mai importantă sărbătoare religioasă din calendarul creștin. Creștinii sărbătoresc 

această zi în cinstea învierii lui Iisus Hristos după două zile de la răstignirea pe cruce (în Duminica 

Paștelui, considerată cea de-a treia zi, incluzând ziua crucificării), care se pare că a avut loc între anii 

26 sș 36 era noastră. În această sărbătoare au fost integrate multe simboluri culturale fără origini 

religioase, fiind oficiate atât de creștini, cât și de practicanții altor religii.  

        Paștele se referă de asemenea la anotimpul anului bisericesc numit Perioada Paștelui sau 

Anotimpul Paștelui. În mod tradțtional, Anotimpul Paștelui dura patruzeci de zile, din Ziua Paștelui 

până la Înălțare, dar acum durează oficial cincizeci de zile până la Rusalii. Prima săptamână a 

Anotimpului Paștelui este denumită Săptămâna Paștelui sau Octava Paștelui. Paștele marchează de 

asemenea și sfârșitul Postului Mare, o perioadă de rugăciune și penitență.  

Semnificația Paștelui  

    Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină, este o sărbătoare religioasă întâlnită, cu 

semnificaţii diferite, în creştinism şi iudaism. Unele obiceiuri de Paşti se regăsesc, cu semnificaţie 

diferită, în antichitatea anterioară religiilor biblice! El și-a păstrat până în prezent farmecul și 

semnificația, fiind un moment de liniște sufletească și de apropiere de familie. Farmecul deosebit este 

dat atât de semnificația religioasă - întotdeauna mai există o șansă de mântuire - cât și de tradiții: oul 

pictat, iepurașul, masa cu mâncăruri tradiționale de paște - cozonac, pască, miel, slujba de sâmbătă 

seara cu luarea luminii. 

    Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul luiDumnezeu în 

religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștilor 

marchează începutul anului ecleziastic creștin. Există unele culte creștine care nu sărbătoresc Paștile. 

Durata 

Durează 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima duminică de Paști) și 

sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele 

3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. 

Obiceiuri de Paști 

➢ Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paști trebuie să mănânce toți membrii familiei, 

pentru a fi întotdeauna împreună; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Envierea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinerea_Mare
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➢ Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenușuri în prima zi de Paști, pregătește-te de nuntă. O vorbă 

veche din bătrâni spune că ai să te însori foarte curând; 

➢ În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care au 

fost puse flori, bani și un ou roșu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roșu, bogați și 

sănătoși. Potrivit aceluiași obicei, cel care se spală ultimul din acest vas ia banii; 

➢ Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeiate „cap cu cap” în prima zi de Paști. Abia din a doua zi 

ei le ciocnesc și „dos cu dos”. 

➢ În unele sate moldovenești se spune că cel al cărui ou nu se sparge de Paști își va găsi sfârșitul 

înaintea celuilalt. Pe de altă parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul; 

➢ O altă tradiție de pe malurile Prutului cere ca oul de Paști să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate 

neapărat pe drum; 

➢ În Bucovina, fetele tinere merg la biserică în noaptea de Înviere și spală limba clopotului cu 

apă neîncepută. Apoi, în zori, fetele se spală pe față cu această apă fiindcă astfel le-ar face mai 

atrăgătoare pentru flăcăii din sat; 

➢ În mai multe zone din Moldova oamenii pun dimineața un ou roșu și unul alb într-un vas cu 

apă. Apoi se spală cu apa acea se dau pe obraji cu cele două ouă, lăsând apoi câte o monedă în 

acel vas. Cei care fac astfel vor avea obrajii rumeni și pielea albă precum cele două ouă, tot 

anul; 

➢ La întoarcerea acasă, cel care aduce Lumina Sfântă de la slujba de Înviere trebuie să facă o 

cruce din fum pe grinda ușii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele; 

➢ În multe sate din dreapta Prutului, tinerii iau toaca din biserică și o duc în cimitir, unde trebuie 

să o păzească. Dacă aceasta e furată, trebuie să dea o petrecere în cinstea hoților. 

 Lumânarea de Înviere 

 

     În noaptea de Înviere fiecare credincios poartă în mână o lumânare, pe care o va aprinde din lumina 

adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al biruinței vieții 

asupra morții și a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului.  

 

Oul pictat 

 

     Simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea sa din morți. De aceea, când 

sparg ouăle prin ciocnire, dar și când se salută creștinii își spun: “Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”. 

Culoarea roșie a ouălelor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

Există credința că cei care ciocnesc se întâlnesc pe lumea cealaltă. Ouăle simbolizează și reîntinerirea, 

primăvara. În Egiptul antic, oul era simbolul legământului vieții și reprezenta, totodată, sicriul ori 

camera mortuară. 

În tradiția populară de la noi, ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie, te apără de rele. 

Pasca 

    Se coace numai o dată pe an, de Sfintele Paști. Ea are o formă rotundă, la mijloc o cruce și este 

împodobită pe margini cu aluat împletit. 
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Mielul 

    Îl reprezintă pe Iisus Hristos care s-a jertfit pentru păcatele oamenilor și a murit asemeni unui miel 

nevinovat. 

Iepurașul 

     Acesta este un vechi simbol german care provine de pe vremea festivalurilor pagâne. El 

simbolizează fertilitatea, primăvara. 

        Ultima săptămână a postului Paștelui este cea mai importantă perioadă. Ea trebuie folosită pentru 

căință și comemorare. Tot atunci sunt pregătite și bucatele de Paști. Până de Înviere toată casa trebuie 

să fie curată și bucatele să fie gata. În seara de Înviere, conform tradiției, toată lumea merge la biserică 

pentru a participa la slujbă și pentru a lua lumină. La sfârșitul slujbei, preotul împarte tuturor sfintele 

paști, adică pâine sfințită, stropită cu vin și cu aghiazmă. Familia se întoarce spre dimineață de la 

biserică sș gustă mai întâi ouăle și pasca sfințită. 
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PRIMĂVARA-N SĂRBĂTOARE 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ALINA SUCIU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD 

ALINA SUCIU 

 

 
Primăvara iarăși la noi a sosit, 

Natura și iarba,azi au înverzit. 

Păsărele mii,zboară sus în zare 

Fluturi și miresme,flori dar și culoare. 

 

Ne pregătim cu încântare, 

De o mare sărbătoare. 

Sărbătoarea lui Hristos, 

Să ne aduca-n viață-un rost. 

 

Gospodine și copii, 

Pregătesc tot ce-ai dori: 

Vopsesc ouă,cozonaci, 

Și adună flori de maci. 

 

Fac curat și văruiesc, 

Măncare buna ne gătesc. 

Cuib de iarba verde, moale 

Copilașii pregătesc... 

 

Iar seara-pe-nserat', 

Așteaptă cu nerăbdare, 

Cu cadouri încărcat 

Iepurașul vine,oare? 

 

Vine,vine..si le-aduce, 

Jucării și turtă dulce, 

Oua roșii,ciocolată, 

Ca să le manânce odată! 

 

E bucurie și e veselie 

În case,sat..în inimile lor.. 

Și-un glas se-aude acum cântat: 

Astăzi Hristos  a ÎNVIAT! 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI 

    Vancea Ana Sorina 

Școala Gimnazială ”Silvania”, Șimleu Silvaniei 

 

 

 Învierea Domnului este pentru ortodocși cea mai importantă sărbătoare a creștinilor. Scopul 

acestei sărbători este amintirea vie a patimii, a morții și a Învierii lui Iisus Hristos.  

Sfânta Scriptură a Noului Testament spune că Iisus Hristos, înainte de a pătimi, a prezis de mai 

multe ori că va fi răstignit, dar a treia zi va învia. Iudeii au pus soldați de pază la mormântul lui Iisus 

Hristos. Totuși, minunea s-a întâmplat. După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat 

și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt, iar după trei zile a înviat din morți. 

            Termenul ebraic de Paști a trecut în vocabularul creștin pentru că patimile, moartea și Învierea 

Domnului au coincis cu Paștele evreilor din anul 33. Cuvântul Paști (acceptat și ca Paște) provine din 

limba romană din forma latină “Pastihae” a cuvântului de origine evreiască Pesah (trecere), moștenit 

de evrei de la egipteni. Evreii numeau Paseha (Paști) sărbătoarea lor anuală în amintirea trecerii prin 

Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egiptului, celebrare care coincidea cu prima lună plină de după 

echinocțiul de primăvară. Deși semnificația lor este profund diferită, denumirea a fost preluată de la 

sărbatoarea iudaică pentru cea creștină. 

Chiar dacă în orașe oamenii au “modernizat” Paștele, împrumutând obiceiuri și din străinătate, 

țăranul își amintește cu drag de obiceiurile și tradițiile pascale.  

“Sărbătoarea Paștelui a fost receptată mereu în satul tradițional românesc ca un moment de 

cotitură al vieții spirituale. Sărbătoare între sărbători, praznic al praznicelor, Învierea Domnului 

înseamnă triumful vieții întru credință, celebrarea vieții cu Hristos, în Duhul Sfânt. Cu moartea pe 

moarte călcând, Hristos a înviat din morți în această zi, oferind lumii darul cel mai de preț: speranța”. 

În trecut, pentru Sfânta Înviere a Domnului, oamenii se pregăteau sufletește și trupește, dar 

primeneau și casa. Găteau mâncăruri speciale și respectau obiceiurile, pentru că așa se sfințeau toți.  

Sărbătoarea Paștelui este și azi  un moment special în viața satului tradițional. 

Înainte de toate, gospodinele se îngrijesc să fie casa curată și pregătită așa cum se cuvine pentru 

primirea sărbătorii pascale. Acest lucru se finalizează  în ultima perioadă a postului, când se face 

“curățenia de primăvară”. După ce casa era curată, se trece la împodobirea ei, pregătirea interiorului 

casei pentru găzduirea sărbătorii devenind, astfel, o preocupare majoră prin amploarea și diversitatea 

ei.  
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Slujba din noaptea de Înviere este un reper esențial pentru credincioși, iar Sfânta Împărtășanie 

în ziua de Paști desăvârșește primenirea spirituală susținută de-a lungul postului pascal.  

Noaptea, se merge la Înviere, la biserică; în satele unde este  preot, slujba de Înviere are loc la   miezul 

nopții, dar acolo unde un singur preot slujește  în mai multe sate, Învierea se făcea între miezul nopții 

și dimineața primei zile de Paști. 

             În prima zi de Paști se merge din nou la biserică, dar nu înaintea  ca capul familiei să  aducă 

în casă un lighean cu apă curate, iar mama să  pună în el un ban , urzică și un ou roșu. Se aduce apă 

din vale, de la capătul grădinii, să fie curată și în dimineața de Paști ne spălam toți în apă curată în care 

era pus un ou roșu sfințit în biserică. 

În Vinerea Mare se înroșesc ouăle, se ține post și ajun, iar femeile nu coc, nu spală, nu lucrează 

nimic în casă sau la câmp ci doar vopsesc ouă,.  

           Ciocnitul ouălor este dublu dimensionat: se aduce în prim plan simbolul regenerator al oului, 

marcat de data aceasta și religios, prin vopsirea cu culoarea roșie similară sângelui cristic, dar se 

accentuează și acțiunea magico-rituală a ciocnitului. “Prima dată se ciocnesc ouă atunci când se vine  

de la biserică, de la Înviere.  Atunci toată lumea ciocnește ouă din alea sfințite. Se vopsesc multe ouă 

că așa este obiceiulo. 

Copiii trăiesc orice eveniment cu intensitate maximă. Sărbătorile Sfinte sunt pentru ei adevărate 

miracole, pline de lumină, magie și, desigur, eroi de poveste. Pentru unii Paștele este asociat cu 

Iepurașul de Paști care aduce copiilor dulciuri, iar pentru alții Sfintele Sărbători de Paști semnifică 

revenirea la țară, la bunici... Acolo unde totul reînvie, iar iepurașii și găinușele sunt adevărate. 

Şapte paşi în care poţi explica conceptele creştine esenţiale copiilor: 

1. Începe cu naşterea: adu-le aminte de bebeluşul Iisus pe care l-am sărbătorit la Crăciun. 

2. Explică-le că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vorbeşte-le despre scopul venirii Lui pe pământ şi cum 

doreşte să ne apropie de Dumnezeu. 

3. Introdu conceptul de păcat, potrivit cu puterea de înţelegere a copilului. Chiar şi cei mai mici fac 

diferenţa între o fapta bună şi una rea. Le poţi explică că păcatul e că un zid între om şi Dumnezeu, iar 

în vechime oamenii nu puteau să îşi ceară iertare pentru faptele lor rele fără să aducă un animal ca 

jertfă, de cele mai multe ori un miel. Hristos a luat locul mielului pentru că noi să ne putem cere iertare 

fără acel sacrificiu animal. 

4. Vorbeşte-le despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, care L-a trimis pe Iisus pe pământ să 

vindece şi să mântuiască. 

5. Explică-le că oamenii răi L-au arestat şi L-au ucis (în funcţie de vârsta copilului poţi lasă la o parte 

detaliile despre realitatea dură a crucificării). 
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6. Nu uita să le spui că a treia zi a înviat, şi după puţin timp s-a înălţat la Cer. 

7. Încheie reasigurându-i pe copii de faptul că Dumnezeu îi iubeşte, iar rostul sacrificiului Său este ca 

ei să poată primi iertare pentru faptele rele atunci când îi mustră conştiinţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/semnificatia-pastelui-pe-intelesul-copiilor 

 

 

 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/activitate-si-joaca/semnificatia-pastelui-pe-intelesul-copiilor


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

602 

 

Paştele, împreună prin cântec şi lumină 

           Prof. Costache Mirela 

Liceul Teoretic ,,Ioan Petruş’’, Otopeni 

 
 

 

,,Acolo unde mai mulți se vor aduna în numele meu, voi fi și eu", zicea Mântuitorul Hristos 

acum peste 2000 de ani. Poate că ochii noștri fizici, obișnuiți să privească materia și lucrurile grosiere, 

pe care le pot percepe, se vor uita cu speranță ori cu îndoială de jur împrejur. Poate vor implora Cerul 

ca să facă un miracol și să ne arate o minune cel puțin la fel de mare ca apariția luminii pascale de la 

Ierusalim. Ceea ce căutăm însă nu are formă materială, nu se află ascuns în lucruri, nu este în cer, nu 

este pe îndepărtatele planete ale Sistemului Solar, ci cu mult,  mult mai aproape de noi. Este chiar în 

noi. Când ne întâlnim în numele lui Dumnezeu, ne întâlnim într-o stare de conștiință. Când suntem în 

aceeași stare de spirit, devenim Unul. Când mintea, inima și trupul ne sunt în același loc, în numele lui 

Hristos, ne dăm mâinile întru iubire, iertare și speranță. 

Paştele este  sărbătoarea în care devenim ,,Unul" mai mult decât oricând. Suntem împreună 

prin cântec și lumină; suntem împreună în fapt, dar și în cuget, în inimă și în minte. Poate de aceea ne 

gândim mai mult unii la alții și, poate de aceea putem să ne iertăm mai ușor și cu mai mare îngăduință, 

să ne conștientizăm propriile păcate și să uităm greşelile altora. Întâlnirea cugetelor și a inimilor noastre 

izbândeşte să transmită iubirea și iertarea, în interiorul cărora Dumnezeu însuși se revelează. Nu să 

cucerim stelele avem nevoie, ci doar să percepem mișcarea subtilă, lucrarea duhovnicească a divinului 

ce ni se arată   atât de fastuos și de simplu în nopțile pascale. Dumnezeu nu este o putere a izolării, ci 

una a mulțimii. Nu este pentru o inimă, ci pentru toate câte sunt ,,împreună într-un loc". ,,Unul" 

divin înseamnă  mulțimile omenești ce se întâlnesc în același gând, în același sentiment, în aceeași 

trăire și în aceeași mișcare a conștiinței. Poate că de aceea rugăciunea colectivă schimbă cursul 

evenimentelor. Căci acolo unde este iubire, este și pace. Și acolo unde mulți se întâlnesc în iubire, 

Dumnezeu este cu adevărat prezent. 
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Învierea Domnului, minunea minunilor 

                                                                                                  PROF. MUNTEANU MARIANA 

 ȘCOALA GIMN. MAZILIU VIPIE GHEORGHE, VALEA MÂNĂSTIRII, CĂTUNE 

 

 

Învierea Domnului este adevărul suprem şi temelia credinţei noastre creştine. „Dacă Hristos n-a 

înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre” (I Epistolă către Corinteni a 

Sfântul Apostol Pavel, 15, 17). 

…Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii Săi: Ştiţi că peste două zile vor 

fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit” (Sfânta Evanghelie după Matei 26, 1-2). 

Termenul de „Paşti” are în limba română numai forma de plural pentru exprimarea corectă a 

multiplelor lui sensuri, din limba ebraică biblică: „Chag ha’Ppesách” = „Sărbătoarea trecerii” sau 

„Ppesachim” = „a trecerilor” (de la pesách = trecere). În aramaică, dialectul postexilic (vorbit şi de 

Iisus), există termenul peschá, care definea sărbătoarea iudaică târzie a Paştilor, cu ceremonialul ei 

calendaristic. 

În acest context, utilizarea termenului de „Paşte” este incorectă şi reprezintă o eroare de exprimare în 

pronunţarea denumirii biblice a celui mai mare praznic al creştinismului Sfintele Paşti sau Învierea 

Domnului (Protopop dr. Ioan Bude, 2012). 

Sfintele Paşti înseamnă trecerea de la moarte la viaţă şi eliberarea din robia păcatului şi a morţii 

adusă de Iisus Hristos prin Învierea Sa din morţi. 

Cea dintâi reglementare oficială a datei sărbătoririi Sfintelor Paşti a formulat-o Sinodul I ecumenic 

de la Niceea, din anul 325 şi această hotărăre a rămas normativă până astăzi: (a) serbarea Paştilor se 

va face întotdeauna numai în zi de Duminică; (b) această Duminică trebuie să fie cea care urmează 

imediat după luma plină după echinocţiul de primăvară; (c) atunci când sărbătoarea Paştilor creştine 

coincide cu data sărbătorii iudaice, se va amâna cu o săptămână, serbându-se în Duminica următoare. 

De asemenea, Sfintele Paşti ortodoxe se serbează mereu după cele catolice, diferenţa mergând şi 

până la o lună. Conform acestei hotărâri, Paştile urmează să cadă într-un interval de 35 de zile, 

cuprinse între 22 martie şi 25 aprilie (Necula, 1992). 

Iisus spunea: „Dacă nu muriţi, nu veţi trăi”. Noţiunea de înviere este legată de cea de moarte. Atît 

timp cât grăuntele nu moare, el se opune manifestării acestei puteri a vieţii îngropate în el. În om 

trebuie să moară natura sa inferioară pentru a lăsa loc spiritului, acest principiu divin care găseşte 

atunci posibilitatea să se elibereze pentru a acţiona şi a transforma totul. 

Un grăunte care a fost sădit în pământ este comparabil cu o creatură depusă într-un mormânt. Iar 

atunci cînd Îngerul căldurii vine, el îl trezeşte, îl mângâie şi îi spune: „Ieşi acum din acest mormânt!” 

Şi iată că această viaţă începe să se însufleţească: o mică tijă iese din pământ dând naştere unei 

mlădiţe care va deveni într-o bună zi un arbore uriaş. Aceasta e învierea. Dar pentru a învia trebuie să 

deschizi mormântul şi numai căldura deschide mormintele. Căldura înseamnă iubirea (Aivanhov, 

2009). 

Învierea lui Hristos este începutul învierii noastre. Cu fiecare înviere putem deveni mai buni, mai 

curajoşi şi răbdători, mai autentici, mai plini de iubire şi mai întăriţi în credinţă. 

„Avem cinci daruri ale Învierii şi anume bucuria, ne-temerea sau curajul, pacea, binecuvântarea şi, 

pe lângă acestea avem şi iertarea păcatelor. Toate acestea sunt însemnate pentru noi şi le avem în 

vedere pentru noi, pentru viaţa noastră, pentru credinţa noastră, pentru ai noştri, pentru cei apropiaţi 
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de noi…” (Arhimandrit Teofil Părăian, 2011). 

Să petrecem alături de cei dragi acest praznic frumos şi luminat, Învierea Domnului şi cântând 

împreună: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte calcând, şi celor din morminte viaţă 

dăruindu-le”, să trăim bucuria întâlnirii cu Hristos cel Înviat! 

Învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna minunea 

minunilor, iar sărbătoarea Învierii rămâne sărbătoarea sărbătorilor noastre bisericeşti. Faptul 

Învierii este dovada de netăgăduit a puterii Sale dumnezeieşti; prin Înviere, Mântuitorul a 

biruit moartea. 

Învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna minunea minunilor, 

iar sărbătoarea Învierii rămâne sărbătoarea sărbătorilor noastre bisericeşti. Faptul Învierii este dovada 

de netăgăduit a puterii Sale dumnezeieşti; prin Înviere, Mântuitorul a biruit moartea. 

Întreaga învăţătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea Mântuitorului: "Dacă Hristos n-a înviat", 

scrie Sfântul Apostol Pavel, "zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa 

voastră" (I Corinteni 15, 14). 

Înviat din morţi, Mântuitorul S-a arătat mai întâi femeilor mironosiţe, S-a arătat apoi Sfinţilor 

Apostoli, după opt zile S-a arătat iarăşi Apostolilor, de faţă fiind şi Toma pe care l-a încredinţat de 

faptul Învierii, S-a arătat lui Luca şi Cleopa în drumul spre Emaus, S-a arătat la cei peste cinci sute 

de fraţi (credincioşi), S-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului. Apoi, mormântul gol şi 

înfăşurăturile trupului şi mahrama care fusese pe capul Mântuitorului, pe de o parte, şi cuvintele 

îngerului de la mormânt, spuse femeilor mironosiţe: "Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus 

Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi 

ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum 

v-a spus" (Marcu 16, 6-7), pe de altă parte, toate acestea sunt dovezi clare ale adevărului Învierii 

Mântuitorului. 

Sfânta noastră Biserică preamăreşte Învierea prin cântări de o frumuseţe neegalată, arătându-ne 

roadele duhovniceşti ale Învierii Domnului şi bucuria sfintei sărbători: "Acum toate s-au umplut de 

lumină şi cerul, şi pământul, şi cele dedesubt... Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să 

se bucure; să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută Învierea lui Hristos", "Izvorul 

vieţii". Învierea Mântuitorului a adus bucurii întregii creaţii a lui Dumnezeu. Omul s-a împărtăşit de 

faptul Învierii atât cu trupul, cât şi cu sufletul: învierea cu trupul la obşteasca înviere, iar învierea cu 

sufletul în Taina Spovedaniei, în care omul înviază din moartea păcatului mărturisit preotului 

duhovnic şi iertat de Dumnezeu prin cuvintele: "Te iert şi te dezleg de păcatele tale". 

Învierea noastră cu sufletul se petrece mai întâi în Taina Botezului, în care suntem iertaţi de păcatul 

strămoşesc, iar apoi în Taina Spovedaniei. Botezul este Sfânta Taină care, prin întreita afundare în 

apa cristelniţei, preînchipuie moartea, îngroparea, petrecerea celor trei zile în mormânt şi apoi 

Învierea Mântuitorului. Luând aminte la semnificaţia şi realitatea tainică a Sfântului Botez, datori 

suntem să săvârşim Sfânta Taină a Botezului prin întreita afundare a pruncului în apa cristelniţei şi 

nu prin turnare sau stropire. Ţinând cont de importanţa Sfintei Taine a Botezului, pentru o mai bună 

sporire a noastră, a lumii de astăzi, în cunoaşterea, trăirea şi mărturisirea credinţei noastre ortodoxe, 
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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărârea ca, prin cuvântul scris sau rostit privind 

învăţătura Bisericii despre Sfânta Taină a Botezului, să fie vestită atât din faţa uşilor sfântului altar, 

cât şi prin publicaţiile teologice, având în vedere, în primul rând, că prin Sfânta Taină a Botezului ne 

facem fii ai împărăţiei lui Dumnezeu, fii ai luminii dumnezeieşti. În măsura în care suntem 

încredinţaţi de importanţa Sfintei Taine a Botezului, în aceeaşi măsură avem conştiinţa importanţei 

vieţii de familie, pecetluită prin Sfânta Taină a Cununiei, înscrisă şi ea pe agenda Sfântului Sinod 

alături de cea a Botezului. Cei căsătoriţi sunt datori să-şi trăiască viaţa ca fii ai împărăţiei lui 

Dumnezeu; sunt datori ca fiii, copiii lor, să fie botezaţi pentru ca şi ei să fie fii ai împărăţiei cereşti; 

sunt datori să dea naştere la fii, atâţia câţi sunt dăruiţi de Dumnezeu în măsura rodniciei, copiii fiind 

dar al lui Dumnezeu. Părinţii sunt datori să cunoască învăţătura Bisericii potrivit căreia orice 

zămislire înseamnă o persoană, o fiinţă umană care trebuie să devină cetăţean al împărăţiei lui 

Dumnezeu, o fiinţă care trebuie lăsată să se nască şi apoi să fie botezată şi nu omorâtă prin 

întreruperea sarcinii prin mijloacele ştiinţei de astăzi care au ca autori şi înfăptuitori ai omuciderii 

persoane înstrăinate de poruncile lui Dumnezeu, în primul rând înstrăinate de porunca a şasea din 

Decalog: "Să nu ucizi!". 

Botezul şi Sfânta Taină a Cununiei consolidează viaţa de familie în duhul iubirii între membrii ei şi 

iubirii membrilor ei îndreptată clipă de clipă către Dumnezeu. În acest duh trebuie să-şi crească şi să-

şi educe copiii dăruiţi lor de Dumnezeu şi dăruiţi de ei lui Dumnezeu prin creştere potrivit poruncilor 

dumnezeieşti. 

În viaţa de familie are loc bucuria naşterii de copii, dar şi durerea morţii fiilor sau membrilor familiei 

la vârste diferite. Întristarea până la lacrimi pentru cei decedaţi este firească, îndreptăţită, dar, cum 

scrie Sfântul Apostol Pavel, această întristare trebuie să fie împletită cu credinţa şi nădejdea în 

învierea noastră de care ne-a încredinţat Mântuitorul prin Învierea Sa (I Tesaloniceni 4, 13-18). 
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Strategii educaționale folosite in recuperarea elevilor cu CES 

Profesor: Țîmpău Diana Iuliana, 

                                                                  Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Suceava 

Motto:  

”Dacă un copil nu poate învăța în felul în care îi predăm, atunci să îi predăm în felul 

în care el poate învăța.” - Ivar Lovaas 

 

 Introducând viața într-o lume involuntară, sperăm ca printr-un miracol să ajungem să citim și 

să trăim gândurile, sentimentele și frământările ce călătoresc în viața unui copil, ce fără voia lui este 

sortit să ducă greutatea zădufului unei vieți incomplete. Sprijinul moral educativ vine ca un pansament 

sterilce încearcă să vindece rănile din trecut. Conștiința celorlalți stâlpi de sprijin, trebuie să fie una 

reală, pozitivă, constructivă și bineînțeles adaptată copiiilor cu nevoi speciale. Psihologia 

rafinamentului adaptabil, trebuie să fie magnetizat, pentru a favoriza și ușura deschiderea de a privi 

realitatea vieții. Împletirea voinței, rațiunii și a sentimentului să fie una constructivă, scoțând din 

letargia bolii, un viu pentru umanitate.  

 Ajutându-ne atât de vorbe cât și de fapte, încercăm să aducem aportul nostru de educație. 

Sensibilul sublim ajunge la inima fiecărui copil, care din binecuvântate pricini, ajunge să aibă nevoie 

de omul integru ca sprijin.  

 Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi 

specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc  un sprijin 

suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, 

diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice 

om/copil în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, 

complexă şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi 

persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică. 

 Precum praful este neșters așa un copil este neșlefuit. În direcționarea faptelor, stă la bază 

punctul forte, care ajută și sprijină buna conduită și ca o încununare vine strategia didactică. 

 După modelarea gândului și găsirea adecvată a modalităților de prezentare, putem călători în 

sanctuarul labirintului ce îl găsim în viața copilului cu nevoi speciale. Nu este suficientă pregătirea și 

abordarea diferitelor strategii didactice, ci punctul înalt în sprijinul lor vine direct de la creatorul lumii, 

Dumnezeu.  

 Intrând în miezul problemei putem exemplifica câteva modalități de strategii didactice ce le 

abordăm în activitatea de recuperare a elevilor cu CES. 

 Strategia didactica este un termen unificator, integrator, care reuneste sarcinile de învățare cu 

situațiile de învățare, reprezentând un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte 

resurse educaționale care vizeaza atingerea unor obiective. Ea este necesară in orice act pedagogic, 

ocupând un loc central in cadrul activității didactice, deoarece proiectarea si organizarea lecției se 

realizeaza in funcție de decizia strategica a profesorului. Ea este conceputa ca un  șcenariu didactic 

complex, în care sunt implicați actorii predării - învățării, condițiile realizării, obiectivele   si metodele 

vizate. Astfel, strategia prefigureaza traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient 

pentru abordarea unei situații concrete de predare si învățare. In acest fel, prin proiectare strategică se 

pot preveni erorile, riscurile si evenimentele nedorite din activitatea didactica. 
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Cadrele didactice trebuie să cunoască şi să utilizeze o gamă diversificată de strategii didactice 

care să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă. În acest context, profesorul trebuie să 

îndeplinească o serie de cerinţe, precum: 

-să cunoască bine dificultăţile de învăţare ale fiecărui elev, modul lor de manifestare şi 

domeniul în care apar; 

-să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionat aptitudinile prealabile; 

-să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; 

-să procure materialul de sprijin atunci când este nevoie; 

-să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de învăţare 

şi predare; 

-învăţătorul/ profesorul clasei trebuie să organizeze situaţii de învăţare variate la care să 

participe toţi elevii, inclusiv cei cu dificultăţi; 

-învăţarea trebuie să se producă într-un mediu stimulativ şi adecvat pentru toţi copiii, deci şi 

pentru cei care primesc o intervenţie suplimentară în afara clasei. 

Învățarea la copiii cu CES, ca proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de capacități 

cognitive este mult mai eficientă dacă se realizează în grupuri mici, dacă este activ- participantă, 

cooperativă, partenerială și implicată la maximum posibil. 

• STRATEGII DE ÎNVĂȚARE PRIN COOPERARE: 

Învățarea prin cooperare este o strategie activizantă de învățare care presupune un set de modalități 

instrucționale ce angajează mici echipe de elevi pentru a promova interacțiunea colegială si 

colaborarea în abordarea unor subiecte de studiu. Învățarea prin cooperare are loc atunci când elevii 

sunt implicați îimpreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva o problema, pentru 

a explora o tema noua sau pentru a creea idei noi. 

Învățarea prin cooperare îi poate ajuta pe elevi să devina mai puțin dependenți de profesori. Elevii 

sunt încurajați să lucreze în colaborare, sprijinindu-se unul pe altul și căutând soluții pentru problemele 

puse de sarcinile și activitățile lor. 

Cel mai important aspect al învățarii prin cooperare trebuie să fie acceptarea de către membrii 

grupului a faptului că ei își pot realiza propriile obiective doar dacă ceilalți membrii și le realizează pe 

ale lor.Ne putem referi la acest fapt ca la o interdependența pozitivă, ce poate fi realizată în diferite 

moduri în funcție de natura sarcinilor trasate, domeniul ce urmeaza a fi acoperit și experiența anterioara 

a elevilor. 

Strategii de microgrup 

• S.T.A.D.- Student Team Achievement Divisions (Metoda învățării în grupuri mici) 

Metoda S.T.A.D.  are trei etape: 

  În prima etapa  are loc prezentarea problemei. 

În a doua etapa se desfășoara activitatea în grup. Elevii sunt organizați în grupuri eterogene de 

3-4 membri, discuta pe marginea temei predate își pun întrebări uni altora, compara și evaluează 

răspunsurile. Dezbaterea continua până când toți membrii grupului sunt convinși că stăpânesc tema 

respectivă. 

  În a treia etapa are loc evaluarea. Cadrul didactic pune întrebări elevilor pentru a testa 

cunoștințele însușite. Fiecare grup își prezintă pentru evaluare realizările proprii ce pot fi astfel 

comparate, contrapuse, spre o mai buna înțelegere. 

• T.G.T.- Team Games Tourneament (Metoda turneului între echipe) 
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Metoda T.G.T. promovează proceduri similare cu metoda S.T.A.D. Grupurile de lucru, care au 

aceeași sarcină de învățare, sunt anunțate în competiție unul cu altul, pe o secvență dată și strategia 

devine învățarea în grupuri competitive. 

• T.A.I. (Team Assisted Individualisation) 

Sarcinile de învățare per grup sunt elemente componente ale unei sarcini mai mari la nivel de clasa, 

astfel încât strategia devine învățarea în grupuri cooperative. 

• PUZZLE- In cadrul acestei strategii învățarea în grupuri cooperative împinge diviziunea 

sarcinilor de învățare până la nivelul fiecarui membru component, sarcina grupului, respectiv 

a clasei reîntregindu-se din juxtapunerea atent- selectiva a contribuțiilor parțiale. 

• JIGSAW- Strategia se desfășoară în aceleași condiții de sarcini ca si la "puzzle", dar împinse 

până la individualizare la nivel intragrupal, grupuri (sarcina tuturor grupurilor rămânând 

aceeași), se reunesc "omologii de sarcina", rezolva in comun acea sarcina și se reîntorc în grup, 

însumându-și astfel rezolvările. 

• Strategii tutoriale  

  Tutoriatul intre egali (pear touring) presupune organizarea învățării în clasă, dar și în afara ei, prin 

constituirea de perechi, perechi compuse dintr-un copil cu CES si unul normal, perechi stabilite pe 

baza afinităților selective interpersonale dintre cei doi ( buni prieteni, legati unul de altul). 

 Aceasta strategie este facilitată de existența în orice clasa integrata a cel putin atâtor copii normali 

cu mare disponibilitate în a acorda sprijin, îndrumare, în permanență colegilor lor cu nevoi speciale, 

in mod spontan, dezinteresat, neimpus. Când tutoriatul se face reciproc, strategia devine eficienta, 

deoarece are loc inversarea de roluri (reverse role- tutoring),caz în care colegul normal învață de la cel 

cu CES, când în perechea respectivă este cooptat un coleg de vârsta mai mare cu 1-2 ani (de regula cel 

fara probleme), iar celalalt mai mic (de regula copilul cu dizabilitate), in consecința, avem de-a face 

cu tutoriat intre copii de vârste diferite (cross- age tutoring). 

• Strategii de socializare 

        Strategiile de socializare pun accent pe valorificarea antecedentelor si consecintelor. 

Antecedentele reprezinta crearea de ocazii si oportunitati pentru raporturi socio-morale cu influenta 

puternic formativa, iar consecintele reprezinta tocmai intaririle pozitiv/ negative resimtite ca atare de 

copil, care va tinde astfel sa repete sau sa evite comportamentele similare in situatii similare. Strategiile 

de socializare se desfasoara in clasa si in afara ei, fiind bazate pe cercetarile psihologiei 

comportamentale privind conditionarea aparenta, in plan atitudinal si motivational in special, a copiilor 

cu deficiente comportamentale, in general mai dificil de integrat educativ. 

• Strategii de perfectionare 

        Predarea în parteneriat (teaching partenership; Co- teaching) reprezintă strategia 

cooparticipativă a doua cadre didactice prezente activ si colaborativ (simultan sau succesiv) în clasa, 

la lecția propriu- zisa. Strategia predării în parteneriat nu se activeaza automat, ori de câte ori în clasa 

integrata se afla profesorul tutor si profesorul de sprijin sau itinerant, cei doi având, de cele mai multe 

ori, atribuții și preocupări complementare, dar relativ separate sau paralele. Co-teaching-ul presupune 

un parteneriat efectiv, reciprocitate factuala și nu se utilizeaza în mod curent, și mai ales în intenții de 

perfecționare reciprocă in sistemul "in training service" (la locul de munca) în problematica practicii 

integrarii- educative. Cei doi parteneri pot fi și tutorul plus profesorul de sprijin, dar de regula sunt doi 

profesori- tutori sau chiar doi profesori de sprijin care se constituie în parteneriat dupa preferinte. 
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STRATEGII DE ÎNVĂȚARE INDIVIDUALIZATĂ 

Alături de învățarea prin cooperare, învățarea individualizată reprezinta o strategie   importantă 

utilizată în învățarea în clasa integrata. Pentru a oferi elevilor cu CES cadrul cel mai propice învățării 

trebuie cunoscute caracteristicile acestora, sa fie tratați în mod egal, având o comportare pozitivă, dar 

neezitând să-și manifeste dezacordul în fața unor greșeli. Cel mai bun mod de a reduce anxietatea 

elevilor, este de a asigura o învățare individualizată ce se adreseaza cerințelor lor și care face apel la 

evaluarea criterială. Elevii participă și la luarea deciziilor ce îi privesc, discuțiile cu ei bazându-se pe 

cerințele lor intelectuale si afective. Încrederea în forțele proprii și capacitatea de a finaliza ceea ce au 

început sunt comportamente ce se achiziționează în timp.  

 Metodele de predare- învățare utilizate de cadrele didactice care predau la clasele în care sunt 

integrați copii cu CES sunt numeroase si variate.Prezint o metodă de învățare care pot fi eficient 

aplicate in condițiile educației integrate cu mențiunea că strategia de aplicare a fost variabilă în funcție 

de necesitățile și particularitățile contextelor instructiv- educative respective. 

Jocul, în special, jocul didactic îmbină elementele instructive și formative cu elemente 

distractive, stimulând învățarea și motivația pentru învățarea elevilor. Una din formele de manifestare 

a copilului cu CES este jocul. În mod obișnuit o asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acțiune, 

de mișcare a copilului- o modalitate de a-și consuma energia- sau de a se distra, un mod plăcut de a 

utiliza timpul. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alți copii sau cu adultul, astfel că jocul are 

un caracter social. Jocurile sociale sunt esențiale pentru copiii cu deficiențe, întrucât le oferă șansa de 

a se juca cu alți copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă și comentează 

situațiile de joc (loto, domino, cuburi, cărți de joc) 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învățătorul/ profesorul consolidează, 

precizează și chiar verifică cunoștințele elevilor, îmbogățește sfera cunoașterii, antrenează capacitățiile 

creatoare ale acestora, sporind interesul pentru conținuturile lecților la diferite discipline. Folosirea 

jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variație în procesul de instruire a 

copiiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Relevând legătura dintre joc și munca copilului, Jean Piaget 

a pus în evidență aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a școlarului. 

Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacitatea lor de 

a acționa creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă 

istețimea, răbdarea, inventivitatea, spontaneitatea, îndrăzneala. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 prof. Înv. Primar Temeș Carmen Viorica  

Școala Gimnazială Nr.1 Letca -Sălaj 

  

                   Maria Montessori afirma în lucrarea ,,Descoperirea copilului’’   …,, că a-i educa pe copii 

înseamnă, înainte de toate a-i învăţa să se adapteze: societăţii în care trăiesc, vremurilor pe care le vor 

traversa, oamenilor pe care îi vor întâlni, nivelului de cultură şi civilizaţie impus de diferite contexte, 

adică vieţii, în general. Poate, tocmai de aceea, educaţia de dincolo de procesul de învăţământ are un 

loc important în definirea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, în dezvoltarea de sine (de cunoştinţe, 

aptitudini, atitudini, valori, abilităţi etc.) 

              În acest sens, procesul educaţional presupune, pe lângă activităţile şcolare, şi organizarea de 

activităţi extraşcolare, la care elevii sunt îndemnaţi să participe atât pentru o consolidare a nivelului de 

educaţie, de cunoştinţe, cât şi pentru dezvoltarea personală, într-un mediu inedit şi într-o manieră 

relaxată/relaxantă  

                  O trăsătură importantă a activităţilor extraşcolare este aceea că antrenează copiii în 

activităţi diverse, cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, într-un mediu 

care permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. De exemplu, 

formă de activitate extraşcolară care presupune relaţionarea/interrrelaţionarea copiilor (şezători cu 

tematica , ateliere de lucru/creative, vizite, spectacole, acţiuni de voluntariat etc.) ajută la dezvoltarea 

capacităţii de adaptare, de toleranţă şi socializare a copiilor, fără ca aceştia să conştientizeze neapărat 

"efectele secundare" ale participării lor. Aceste tipuri de activităţi vin în sprijinul persoanelor reticente 

în a comunica/relaţiona cu ceilalţi, copiilor timizi sau cu o stimă de sine scăzută sau, de ce nu, a copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale,sau a celor din medii defavorizate, în vederea integrării lor în mediul 

şcolar, prin intermediul mediului extraşcolar. Astfel, ajungem să le cunoaştem într-adevăr şi să 

conştientizăm că există foarte multe lucruri de învăţat de la aceste persoane, iar activităţile extraşcolare 

ajung să funcţioneze în ambele sensuri. 

                  Un rol important în desfăşurarea actelor educative extraşcolare îl are profesorul învăţătorul, 

atât în calitatea sa de organizator, cât şi de îndrumător. Ca organizator, are sarcina de a crea condiţiile 

necesare, de a găsi căile adecvate pentru ca procesul educativ să se realizeze în condiţii optime şi să 

suscite o influenţă permanentă şi complexă asupra elevilor. 

                    Este necesar ca profesorul coordonator să fie un adevărat formator; să aibă cunoştinţe 

psihopedagogice/filozofice relevante, o solidă pregătire interdisciplinară şi să stăpânească 

metodologiile specifice pedagogiei active în abordarea problemelor educaţionale.  

          În acest sens, am  propus activitatea, din cadrul Proiectului de parteneriat cu părinții elevilor  din 

la clasa I , de la Școala Gimnazială Nr.1 Letca, cu titlul ,,Mormântul domnului” 

          Într-o atmosferă caldă  ne-am propus să realizăm, mormântul domnului nostru Isus Hristos.  
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Activitatea a debutat cu pricesne, povestioare și poezii pentru a intra în atmosfera de paște, 

pentru a putea  realiza opere de artă, punând sufletul bun și curat de copil.                          Imaginația 

și creativitatea însuflețesc ambientul și te provoacă să pui în practică cele mai realiste idei. 

Copiii au adus de acasă materialele potrivite și necesare desfășurării activității creatoare: 

seminte, pietre, bețe.  

              În realizarea mormântului s-au crezut meșteri iscusiți, și-au folosit imaginația și creativitatea 

în a aranja, combina, armoniza și alege materiale. 

                    Fiecare lucrare a avut o amprentă personală fiind foarte încântați de lucrările lor, iar 

emoția ne-a copleșit pe toți. 

             La sfârșitul activității unii dintre ei au spus că vor să devină meșteri iscusiți  dându-și seama 

că orice meserie este o artă dacă o faci cu seriozitate și plăcere. Activitatea s-a încheiat într-un ton 

vesel de sărbătoare, fiind mândri  de lucrarea  realizată.  

               Succesul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional este asigurat, dacă ai încredere în 

imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, luându-i ca parteneri în demersul educativ. 
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Sărbătoarea Paştelui în lume. Tradiţii şi obiceiuri inedite 

 

 

Prof. înv. primar, Cadar Ioana 

                       Liceul cu Program Sportiv ,,Avram Iancu” Zalău 

 

Învierea Domnului sau Sărbătoarea de Paște este una dintre cele mai mari sărbători religioase ale 

anului care constituie fundația de bază a credinței și a Bisericii creștine. Fără Învierea lui Isus 

creștinismul nu s-ar fi răspândit și nu ar fi fost crezut, iar Biserica nu s-ar fi format, lumea rămânând 

păgână. 

Sărbătoarea Paștelui simbolizează astfel bucurie, lumină și speranță. Credincioșii din întreaga lume 

primesc marea sărbătoare a Paștelui cu iubire, împlinire sufletească și veselie. 

De asemenea, Sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familei, când se lasă 

deoparte grijile și problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. 

Tradiții și obiceiuri în dimineața zilei de Paște în România 

Cele mai multe tradiții și obiceiuri ale zilei de Paște se referă în principal la cinstirea cum se cuvine a 

acestei sărbători, la bunul mers al vieții și al treburilor, la sănătatea familiei și la sporul casei. 

În ziua de Paști, cum te scoli, să te uiți în cofa cu apă, că vezi bine peste an. 

În mai toate zonele țării există obiceiul ca, în dimineața zilei de Paște, membrii familiei să se îmbrace 

în haine noi, curate și să meargă la biserică pentru a lua “paște”. Fiecare dintre aceștia trebuie să aibe 

ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele ouă roșii în timp 

ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a Înviat”. Se mai 

spune, de asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste toată familia pentru a fi împreună 

întotdeauna. Acest ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în atâtea bucăți câți membri are 

familia. 

La Paști cine merge la biserică să-și pună un ou roșu în sân, ca să fie totdeauna roșu la față. 

Un alt obicei al zilei de Paște, care se respectă cu precădere la sate, este acela de a pune brazde de iarbă 

verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fiecare membru al familiei trebuie să calce 

pe iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios și proaspăt ca verdeața ierbii. 

Se punea iarbă verde în trei locuri: la scară, la ușa de la intrare, în fața odăii de dormit. Când se 

întorceau de la Înviere călcau pe iarba verde, să fie sănătoși. 

În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până la 

răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel de 

https://www.traditii-superstitii.ro/ouale-de-paste/
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boli, răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, sănătoși 

și harnici. 

În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-un vas cu 

apă în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva bănuți de 

argint. Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste an și să 

aibe bani de ajuns. 

În ziua de Paști, dimineața, ne spălăm cu un ou roș și cu un franc în cană. Moneda închipuiește banii 

cu care Iuda L-a vândut pe Isus, iar oul cel roș sângele lui Hristos care s-a vărsat pe cruce. 

De asemenea în anumite regiuni ale țării se respectă și tradiția conform căreia prima persoană care îți 

calcă pragul în ziua de Paște să fie un bărbat. În felul acesta vei avea spor și belșug în toate cele. 

În alte zone din România, după ce se întorc de la Înviere, toți membrii familiei se spală într-un vas 

cu apă în care se află, pe lângă apă proaspătă și curată, unul sau mai multe ouă roșii și câțiva bănuți de 

argint. Oul se pune pentru a fi roșii și sănătoși ca oul, iar bănuții ca să le meargă bine peste an și să 

aibe bani de ajuns. 

În ziua de Paști, dimineața, ne spălăm cu un ou roș și cu un franc în cană. Moneda închipuiește banii 

cu care Iuda L-a vândut pe Isus, iar oul cel roș sângele lui Hristos care s-a vărsat pe cruce. 

De asemenea în anumite regiuni ale țării se respectă și tradiția conform căreia prima persoană care îți 

calcă pragul în ziua de Paște să fie un bărbat. În felul acesta vei avea spor și belșug în toate cele. 

Slujbe şi procesiuni religioase, parade biblice, festivaluri, vânători de ouă, târguri, mese în familie şi 

fel de fel de alte obiceiuri tradiţionale marchează peste tot în lume cea mai mare sărbătoare creştină a 

anului, Învierea Domnului.  

În Italia, Postul Paştelui este precedat de carnavaluri, baluri mascate, parade şi jocuri de artificii. 

În timpul Postului, se pune grâu la încolţit. Astfel vor fi decorate bisericile în zilele dinaintea Paştelui. 

În Duminica Floriilor, oamenii duc la biserică ramuri de măslin şi palmier pentru a fi sfințite. După ce 

toţi oamenii intră în biserică, uşile se închid, ca şi porţile Ierusalimului. Preoţii bat de 3 ori, uşile se 

deschid, iar oamenii flutură ramurile de măslin, comemorând intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. 

În Vinerea Mare, în biserici se reconstituie ritualul spălării picioarelor lui Isus. Sunt aleşi 12 bărbaţi 

săraci din parohie, simbolizându-i pe cei 12 apostoli, iar preotul, ca şi Iisus Hristos, le spală picioarele. 

 Duminica de Paşte este zi a fericirii şi a speranţei. La Vatican, în faţa a mii de credincioşi, Papa 

celebrează mesa de Înviere, în Piaţa San Pietro. De la balconul basilicii, Suveranul Pontif rosteşte în 

zeci de limbi tradiţionalul mesaj de Paşte şi binecuvântarea ''Urbi et Orbi''. Liturghia zilei de Paşte se 

celebrează cu solemnitate. În locul actului penitenţial, se face stropirea cu apă binecuvântată, pentru a 

aminti de botez. 
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De Paşti, aproape toate comunităţile au festivaluri. Familia se adună la masa de prânz şi se mănâncă 

agnellino - miel fript, cu piper şi salată de ouă fierte, iar copiii primesc oul pascal, cu o surpriză 

înăuntru. 

Tot pentru copii se pregăteşte un cozonac în formă de coroană, acoperit cu bomboane colorate, ovale. 

Napolitanii pregătesc o plăcintă specială, umplută cu brânză şi presărată cu fructe zaharisite. 

În Spania, se respectă Postul Mare ca perioada de meditaţie şi rugaciune pentru purificare. În 

Duminica Floriilor, oamenii merg la biserică, iar copiii duc ramuri şi frunze de palmier pentru a fi 

binecuvantate de preot. 

În Sâmbăta Mare, toata lumea merge la biserica, iar duminică se ia masa în familie sau se merge în 

vizită la rude. 

Cele mai multe dintre oraşe şi sate au propriile obiceiuri, păstrate de secole, care combină procesiunile 

religioase şi festivalurile pline de culoare. Participă întreaga comunitate. 

În nordul Portugaliei, în seara de Paşti, un preot trece pe la casele oamenilor cu un crucifix, celebrând 

Învierea. În Ponte de Lima, în fiecare an se alege un "mordomo", care plăteşte masa de Paşti pentru tot 

satul. 

În sud, în dimineaţa zilei de sâmbătă, păstorii îşi duc turmele de oi în centrul oraşului pentru a fi 

binecuvântate. Între specialităţile culinare tradiţionale se numără frigănelele de bacallao, un peşte 

oceanic şi folar, o prăjitură care are un on fiert în mijloc. În Duminica Paştelui se mănâncă miel. 

În ziua de Paşti, clopotele sună cu putere în toată Franţa, vestind Învierea, iar oamenii se îmbrăţişează 

şi se felicită. 

Copiii se trezesc dimineaţă şi caută ouăle împrăştiate prin camere sau în grădină. 

Meniul tradiţional de Paşti include iedul cu garnitură de legume. Familiile se adună pentru masa de 

Paşti, care durează cel puţin 5 ore. 

În gospodăriile din Germania se face curăţenia de primăvară şi se decorează casele cu ramuri 

înmugurite, narcise, salcie şi mlădiţe de grâu, iar copacii sunt împodobiţi cu ouă. 

Copiii se întrec în rostogolirea ouălor colorate prin iarbă sau le ciocnesc la capetele ascuţite. Copilul 

al cărui ou nu s-a spart îl obţine şi pe cel spart. 

În unele regiuni se crede că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia Mare şi pe cele colorate în noaptea 

dinaintea Paştilor. În casele fermierilor există obiceiul ca fetele tinere să ofere ouă roşii băieţilor care 

le plac. 

În Austria se pregătesc ouă pentru decor - unele se agaţă la ferestre pe crenguţe de salcie, şi ouă pentru 

consum. Potrivit tradiţiei, copiii trebuie să găsească ouăle, dulciurile şi micile cadouri ascunse bine de 
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iepuraşul de Paşti în casă sau în grădină şi se organizează concursuri de ciocnit ouă. Se face o prăjitură 

în formă de miel, Osterlamm, pe care naşii o oferită copiilor. 

 În Olanda, la masa ceremonială din Duminica Paştelui, decorată cu ouă colorate şi flori de primăvară, 

se serveşte Paasbrood, o prăjitură cu stafide. În estul ţării, în fiecare sat se aprinde un foc pe un deal 

sau un loc mai înalt. Olandezii adună lemne cu multe săptămâni înainte şi se întrec pentru cel mai mare 

foc. Luni, a doua zi de Paşti, copiii caută ouăle colorate ascunse în jurul casei sau în grădină, iar cei 

mari fac întreceri de spart ouă, numite eiertikken. 

În Ungaria, în Duminica Paştelui, copiii găsesc sub pat cadouri, urmează un mic-dejun tradiţional cu 

ouă de Paşte, şuncă şi kalács - un fel de pâine dulce cu ouă, nuci şi ciocolată. 

Credincioşii poartă prin parohie statuia lui Iisus şi bannere religioase, intonând imnuri religioase. A 

doua zi de Paşti, băieţii stropesc fetele cu parfum sau cu apă parfumată şi îşi urează noroc unii altora, 

iar fetele îi recompensează cu ouă vopsite. 

În Polonia celebrarea Învierii Domnului începe în Joia Mare şi continuă până a doua zi de Paşte. 

Cel mai important moment este micul-dejun din dimineaţa Paştelui, când se consumă mâncarea 

binecuvântată sâmbătă. Coşul tradiţional cuprinde câteva simboluri: mielul, ouăle, cârnaţii. Nu lipsesc 

sarea, hreanul şi pâinea. 

A doua zi de Paşte se celebrează un obicei tradiţional polonez, śmigus-dyngus, Lunea Umedă. Nimeni 

nu rămâne uscat în această zi, iar polonezii pot trăi surpriza unor duşuri neaşteptate chiar pe stradă. 

În Finlanda, Paştele este o culminare a unor succesiuni de festivaluri de primăvară cu date variabile. 

În noaptea de Paşti, în sud-estul ţării, copiii merg prin localităţi însoţiţi de un instrument muzical 

gălăgios. Zgomotul semnifică sfârşitul unei săptămâni tăcute. Cel mai vechi şi mai neobişnuit fel de 

mâncare tradiţional finlandez este mämmi, un terci de ovăz făcut din apă şi secară dulce. 

În Vinerea Mare, în nordul Suediei există obiceiul ca băieţii, echipaţi cu mlădiţe de mesteacăn, să 

meargă pe la fiecare fermă, unde "biciuiesc" fetele până când acestea le dau ceva de băut. 

În seara dinaintea Paştelui, băieţii şi fetele se îmbracă în vrăjitori şi merg în vizită la vecini. Unii lasă 

o felicitare decorată, sperând că vor primi o bomboană sau o monedă în schimb. 

Obiceiul de a face scrisori de Paşti este răspândit în special în partea vestică a Suediei, unde misiva 

este lăsată în căsuţa poştală sau sub uşă, iar identitatea expeditorului rămâne secretă. În provinciile din 

vest, suedezii se întrec să facă focuri în aer liber. 

Tradiţional, în Norvegia, Paştele nu este marcat religios. Casele sunt împodobite cu flori de primăvară 

şi ouă colorate. Se sărbătoreşte în aer liber, se merge în vacanţă sau la schi şi se petrece timpul cu 

familia, din Miercurea Mare până marţi, după Duminica Paştelui. 
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Majoritatea familiilor din Danemarca sărbătoresc Paştele întâlnindu-se la masa festivă, împodobită 

cu decoraţiuni colorate, narcise şi şervete galbene şi roşii. Copiii primesc ouă din ciocolată de la părinţi 

şi bunici. Cine vrea să primească mai multe ouă de Paşti scrie unui membru al familiei sau unui prieten 

o gækkebrev, o scrisoare sub forma unui mic poem, fără numele autorului, care trebuie ghicit de cel 

ce o primeşte. Gækkebrev-ele pot fi decorate cu picturi, fulgi de nea sau colaje. Dacă persoana care 

primește misiva nu ghiceşte identitatea expeditorului într-o anumită perioadă de timp, va trebui să-i 

dea un ou de Paşte. 

În multe părţi ale Angliei, “dansatorii Morris” fac spectacol în Duminica Paştelui pentru a alunga 

spiritele rele ale iernii. Dansatorii poartă pantaloni albi, eşarfe roşii, pantaloni negri şi pălării din paie 

cu multe flori. 

În Grecia, Paştele este mare sărbătoare. Se fac ouă roşii, care pentru greci simbolizează sângele lui 

Iisus şi sunt un simbol al belşugului. 

În Sâmbata Mare se fac pregătirile acasă, iar bisericile sunt decorate de sărbătoare. Seara, oamenii 

merg la slujba religioasă, iar la miezul nopţii iau lumina sfântă şi îşi spun "Christos anesti!", ("Hristos 

a înviat!"). 

În prima zi de Paște, au loc diferite manifestări de bucurie pentru Învierea Domnului. Se consumă 

friptură de miel, ouă, salate și prăjituri speciale. 

De asemenea, grecii mănâncă o pâine rotundă (lipie), ornată cu o cruce făcută din ouă roșii, care se 

numeste Christopsomon. 

În Rusia se merge la biserică în noaptea de Înviere. La miezul nopţii se înconjoară locașul de cult şi 

se intonează cântece religioase. După ce sunt binecuvântați de preot, oamenii se întorc acasă, unde 

servesc masa încărcată cu produse tradiționale. 

În Australia, simbolul Paştelui este bilby, un mic rozător mic cu urechi lungi şi nas lung, care seamănă 

cu iepuraşul. Părinţii ascund ouă de ciocolată şi bilbies în curţile şi grădinile lor, pentru a fi găsite de 

copii în dimineaţa de Paşti. La Perth şi Sydney sunt organizate mari festivaluri de Paşti. 

În Mexic, sărbătoarea se concentrează pe aspectul religios. 

În Săptămâna Mare, cele mai multe dintre comunități au procesiuni religioase şi piese de teatru. În 

Duminica Paştelui se merge la biserică şi apoi se ia masa împreună cu familia. 

În Statele Unite ale Americii, Paştele este sărbătorit în diferite moduri, în funcţie de confesiunea 

religioasă. În marile oraşe au loc parade vesele sau cu temă religioase. 

Sunt foarte populare vânătorile de ouă ascunse în iarbă, organizate în fiecare an pentru copii şi pe 

pajiştea din faţa Casei Albe. 
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SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII- TRADIȚIE AUTENTIC ROMÂNEASCĂ 

Profesor Roxana Jipa 

Şcoala Gimnazială”Al.I.Cuza”Brăila 

În cadrul orelor de religie, elevilor li se explică semnificaţia sărbătorilor religioase, dintre care 

Crăciunul şi Învierea ocupă un loc aparte. Astfel, ei înţeleg ce 

simbolizează oul roşu care se ciocneşte de Paşti, odată cu urarea 

“Hristos a înviat!”. 

 Deseori, elevii participă la diverse activităţi  extraşcolare, 

organizate cu ocazia  Praznicului Învierii (expoziţii, proiecte 

educaţionale, serbări, participări la slujbe religioase). 

În bisericile ortodoxe, în cadrul Proiectului catehetic naţional 

“Hristos împărtăşit copiilor”,au avut loc manifestări religioase 

prilejuite de Praznicul Învierii, urmate uneori de slujbe de 

mulţumire.   

  

 

 

 

 

 

 

Paştile reprezintă marea sărbătoare a creştinilor şi, implicit, a românilor - sărbătoare a bucuriei. 

Primul cuvânt pe care L-a rostit Mântuitorul după Învierea Sa a fost: „Bucuraţi-vă!” Moartea trupească 

şi cea sufletească au fost biruite. 

Ziua de Paşte este Ziua Luminată, începutul Săptămânii Luminate. 

Există foarte multe credinţe şi legende populare în legătură cu Învierea Domnului, la români. 

Spre exemplu, se zice că acela care nu merge la biserică în această zi se va îmbolnăvi, iar cine se naşte 

în ziua Paştilor, în timp ce se trag clopotele la biserică, va fi un om norocos toată viaţa. De asemenea, 

cine moare de Paşti, este iertat de păcate şi va merge în Rai. Aceste credinţe se bazează pe marele 

respect şi deosebita cinstire a zilei de Paşte la români. 
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Între obiceiurile româneşti legate de Paşti se numără şi: păstrarea lumânării aprinse în noaptea 

de Înviere, pentru vreme de furtună sau de necaz, când se aprinde spre ajutor; purtarea de haine noi, 

care simbolizează primenirea sufletească şi trupească în vederea Învierii Domnului. În unele zone din 

ţară s-a mai păstrat chiar obiceiul ca în Postul Paştelui să se ţeasă o cămaşă nouă, împodobită ulterior 

cu alese cusături tradiţionale, pentru ziua de Paşte. În tot poporul, de la Înviere până la Înălţare, creştinii 

se salută cu „Hristos a înviat!” / „Adevărat a înviat!”. 

Bucatele tradiţionale de Paşte sunt: ouăle roşii, mielul, cozonacul şi pasca.  

Există numeroase legende în legătură cu ouăle înroşite de Paşti. 

O primă legendă spune că femeile mironosiţe au adus ouă la Sfânta Cruce şi ele au fost înroşite 

de sângele Mântuitorului. 

O altă legendă, din Bucovina, spune că ouăle roşii se fac în amintirea unei întâmplări când evreii 

au aruncat cu pietre în Domnul, iar El le-a transformat în ouă roşii. 

Tot în Bucovina se spune că evreii necredincioşi se veseleau după înmormântarea lui Iisus. Unul 

dintre ei şi-a amintit că Iisus a spus că va învia şi a grăit râzând: 

- Când va învia cocoşul din ciorbă şi ouăle astea se vor înroşi, atunci va învia şi Iisus. 

Spre spaima lor, ouăle s-au înroşit pe dată şi cocoşul, zburând din ciorbă, a început să cânte. 

Pe lângă ouăle roşii, la români se vopsesc ouă galbene, verzi, albastre, şi chiar negre. Cele negre 

se obţin prin recolorarea ouălor roşii cu infuzie de scoarţă de arin negru sau scoarţă de nuc. 

Ouăle roşii se încondeiază (se împestriţează) în Bucovina. 

Creştinii se spală în ziua de Paşti cu apă proaspătă în care se pun ouă roşii şi un ban, ca să fie 

rumeni la faţă, sănătoşi, curaţi şi bogaţi. 

În legătură cu Pasca, o legendă spune că Iisus, mergând într-o zi cu apostolii, a tras la un om 

sărman, iar acesta i-a ospătat, i-a lăsat să se odihnească şi le-a dat şi bucate de drum. Pe când mergeau, 

apostolii L-au întrebat pe Domnul când vor fi Paştile. Iisus le-a răspuns: „atunci când în desagile 

voastre veţi găsi pâine de grâu”. Uitându-se în desagi, ei au găsit pâine din grâu, dată de acel om bun. 

„Atunci bucuraţi-vă, căci acum sunt Paştile”, le-a explicat Iisus. 
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Semnificația sărbătorii Paștelui 

Stănculeanu-Mitrache Cornelia 

Liceul Tehnologic Ion Popescu-Cilieni, Cilieni, jud.Olt 

 

„Hristos pogorând la luptă cu iadul, singur. 

După ce a luat pradă multă de biruință, S-a ridicat.” 

 

Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după 

spusele românilor de pretutindeni, e sărbătoarea Paștelor, Paștele sau Învierea Domnului, pentru că în 

această zi “Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viața 

dăruindu-le”, iar pre cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului și împăcându-l cu Dumnezeu. Ea 

cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos și mai plăcut, când toate în natură 

învie. Românii așteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor și bucurie, și caută 

în același timp ca locuințele lor să fie curate și cu toate pregătirile facute în cea mai bună rânduială. 

 Sărbătoarea de azi se numește Paști, după cuvântul care în vechea limbă evreiască însemnă 

trecere; fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus, la început, lumea dintru neființă întru ființă. 

În această zi smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean din mâna Faraonului, l-a trecut prin Marea 

Roșie și tot în această zi, S-a pogorât din ceruri și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei. Iar acum, 

smulgând tot neamul omenesc din legăturile iadului, S-a suit Ia cer și l-a adus iarăși la vechea vrednicie 

a nemuririi. 

Dar pogorându-Se la iad Domnul, nu a înviat pe toți câți erau acolo, ci numai pe cei care au 

voit să creadă în El; și sufletele sfinților din veac, ținute cu sila de iad, le-a slobozit și a dăruit tuturor 

putința să se urce la ceruri. 

Dar ce reprezintă sărbătoarea Paștelui pentru un om simplu, pentru un copil?  

Omul simplu, de rând care merge la biserică, așteaptă Pșatele ca pe o sărbătoare a mântuirii, de 

aceea se și împărtășește, după ce a postit cele șase săptămână dinaintea Paștelui.  

În noaptea de Înviere, credincioșii care merg la biserică au grijă să vina cu lumânări pentru „a 

lua lumina”. Din candela aflată pe Sfânta Masă, preotul aprinde o lumânare, apoi, ieșind la credincioși, 

le adresează chemarea: „Veniți de primiți lumină!” Astfel, În noaptea Invierii, toate lumânările aprinse 

din biserica, pe care creștinii le țin în mâini pe toată durata slujbei, sunt, de fapt, o singură lumină, 

Lumina lui Hristos care luminează tuturor. Aceasta este dusa de fiecare la casa sa. Mulți creștini 

păstrează restul de lumânare ramasă nearsă din noaptea Învierii și o aprind în cursul anului în timp de 

furtună sau în cazul în care au un mare necaz în casă. Se poate folosi și la primirea Sfintei Împărtășanii. 

În același timp, semn al jertfei curate pe care omul o aduce lui Dumnezeu, lumânarea însăși 

trebuie să fie curată. Se cuvine ca lui Dumnezeu sa-I oferim nu atât ceea ce este mai scump, cât ceea 

ce este mai valoros, de cea mai bună calitate, ca răspuns față de bunătățile pe care El le revarsă 

permanent asupra noastră. De aceea, ar fi bine ca omul să nu folosească orice fel de lumânare, ci numai 

pe cea din ceară de albine. Aceasta nu întâmplător, deoarece albina rămâne pururea fecioară, iar ceara 

produsă de ea reprezintă materia cea mai pură. Este un lucru intuit și de credincioși care se străduiesc 

ca, cel puțin de Paști, sa aibă lumânări din ceară curată. 
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Dar un copil, ce înțelege el prin această sărbătoare?  

Îmi amintesc că așteptam cu nerăbdare să mergem la biserică să ne spovedim în Ziua de Florii 

pentru ca în sâmbătea Paștelui să ne putem împărtăși. Dis de dimineață ne trezeam și plecam voioși 

spre bisrica din sat pentru a primi „grijania” de la părintele nostru. Eram atât de mândri și ne simțeam 

așa de ușori după ce preotul rostea: Se împărtășește robul/ roaba…parcă Sf Duh se cobora asupra 

noastră. Apoi mergeam spre case unde cioceam ouă încercând să vedem care are oul cel mai tare…. 

Un alt eveniment care mi-a atras atenția în copilărie și care mai există și azi este ” hora de 

pomană”. Aceasta era efectuată în numele celor care au murit fără a fi căsătoriți. Familiile se adunau 

cu toți apropiații la casa celui decedat si cu tabloul acestuia, cu flori, ouă și prăjituri care se imărțeau 

celor adunați la fața locului( pentru că se aduna multă lume). Se juca ca la o nuntă, hora de mână, 

avându-se grijă să fie ținut tabloul celui comemorat în centrul jocului.  

Pentru noi, copiii, care nu aveam alte griji, era un eveniment cand ne întreceam care strange 

mai multe ouă sau prăjituri, apoi ne jucam până târziu. 

Prin urmare, Paștele este sărbătoarea luminii pentru creștini când viața a învins moartea, ceea 

ce se face remarcat și în natură, primăvara când totul recapată culoarea tinereții, dar Paștele este și un 

moment de care sunt legate diferite obiceiuri specifice fiecărei zone și un prilej de bucurie pentru copii. 
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CUM SĂRBĂTORIM ZIUA FEMEII 

CA O PERIOADĂ PREMERGĂTOARE SFINTELOR SĂRBĂTORI PASCALE 

REÂNVIEREA NATURII 

 GRUPA “PITICILOR”DE LA GRĂDINIȚA CU P.P.”ASCHIUȚĂ”CLUJ-NAPOCA 

Prof. pt. înv. preșcolar  Ilea Tecla 

Grădinița cu p.p. ”Așchiuță”Cluj-Napoca 

In acest an școlar, 2021-2022, am defășurat multe activități cu părinții, în cadrul Parteneriatului 

“Gradinită-familie”. 

Pentru diferitele ocazii si evenimente sarbatorite, am organizatactivităâi ca de exemplu: 

”Carnavalul toamnei-Halloween”, “Sarbatorile iernii”,,, CarnavalulFarșang”, 1 -8 Martie 2019- 

“TargulMartisorului”și pregătirea  cadourilorde 8 Martie  pentru mămici, REÂNVIEREA NATURII. 

Copiii suntfoarte entuziaști, deoarece lucrarile lor  sunt apreciate de parinti, fiind chiar cumparate de 

acestia, sub forma unor sponsorizări. 

Am observat o dezvoltare, progres , in activitatea, deprinderile,lucrările realizate de aceștia.  

Ideile copiilor, au fost materializate prin lucrările lor, realizate conform particularităților de vârstă și 

individuale. 

Ca suport in realizarea unor lucrări, am folosit ambalaje (cutii, flacoane plastic, RECICLABILE, sau 

orice lucrusoare ce se regasesc in orice gospodarie), betisoare, seminte, etc. 

Pictura s-a realizat cu acuarele, pastă de dinți, iar desenele cu creioane colorate. 

Prin diversitatea materialului folosit, a multiplelor posibilitati de imbinare si combinare, se dezvolta 

nu numai abilitatile practice si artistico-plastice ale copiilor, dar și gândirea creativă, imaginația 

șisimtul estetic, atât de necesare pentru viața lor, socializarea, integrarea în viitoarea activitate școlară. 

Această inovație artistică presupune o anumită libertate de a face jocuri de combinații și asocieri noi 

de imagini, de tehnici de lucru, în scopul de a exprima o idee, un sentiment, un adevăr, copilul trăind 

intens momentul creației artistice si echivalandu-l cu o victorie personală. 

Astfel copiii invață că ei singuri pot să realizeze niște lucrări deosebite, chiar fără bani, pentru ocazii 

speciale, pentru părinți, frați, surori, rude apropiate,  prieteni și pentru  toate persoanele din anturajul 

lor. Creativitatea si efortul depus, vor fi răsplătite prin aprecierea pozitivă al acestora. 

Cei care până acum nu au indrăznit să creeze ceva deosebit, cu ocazia acestor activități, au inceput să 

prindă curaj.  

Imaginația lor combină, inventează, construiește, creează lucruri noi, răspunzând intereselor si 

nevoilorcopilului de a acționa, ceea ce implică meditație, organizare, cautarea mijloacelor, a 

procedeelor de lucru, gândire, selecție. 
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Erorile sunt sancționate prin eșec, iar noile incercări cer răbdare, tatonări, perseverență. 

Reușitele copiilor în lucrările lor,sunt un success cu atat mai prețios, cu cât a fost obținut mai greu. 

Mândria copilului de a crea este un sentiment tonic, care educă voința și cultivă încrederea în forțele 

proprii. 

Aceste activități, sunt rodul multor străduințe de a crea ceva nou, inedit, atrăgător, care să-I determine 

pe cel mic să lucreze cu plăcere. 

De multe ori inspirația vine pe moment, în timpul lucrului, de aceea, și noi, ca educatoare, trebuie să 

ne folosim propriile inspirații pentru a complete temele propuse spre realizare. 

1Martie și 8 Martie,mai apoi Sfintele Sărbători Pascale sunt un prilej de bucurie pentru copii și mămici, 

realizăm o mulțime de lucrări minunate, care de care mai frumoase, mai interesante.  

Pun mare accent pe creativitate, nu doar colorare, aplicare pe niște pagini printate de pe net. Și acestea 

sunt bune, estetice, dar pentru dezvoltarea creativității, lucrările create după imaginația copiilor, pot să 

fie mult mai interesante, constructive. 

Mărgele pentru mama, ghiocelul, grâul plantat în ghivece mici, udat, observat în creștere, completarea 

Diplomei pentru cea mai bună mamă, o mulțime de mărțișoare, care de care mai interesante, mai 

frumoase, întregesc imaginea și reușita sărbătorii de început de primăvară. 

Pregătirea mai departe a bucuriei Sărbătorilor Pascale. 

Cîntece, poezii,povești, jocuri despre primăvară,despre prospețimea dragostei materne, reânnoită în 

fiecare moment din zi, ocrotitoare, sensibilă și părtinitoare, în favoarea copilului ei. 

Dragostea necondiționată, învățată de la Domnul Dumnezeu. 
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,,ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI” 

Prof. Înv.preșc. Cotora Adriana- Maria 

Căpitănescu Anda Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Eden”, Craiova 

                                                                                           

   

Copiii trăiesc orice eveniment cu intensitate 

maximă. Sărbătorile sfinte sunt pentru ei adevărate 

miracole, pline de lumină, magie și, desigur, eroi de 

poveste. Pentru unii Paștele este asociat cu Iepurașul de 

Paști care aduce copiilor dulciuri, iar pentru alții Sfintele 

Sărbători de Paști semnifică revenirea la țară, la bunei... 

Acolo unde totul reînvie, iar iepurașii și găinușele sunt 

adevărate. 

Nu se poate să vorbim despre Paște fără să amintim 

de icoane și ouă încondeiate. Ideea organizării unor activități artistice în preajma marilor sărbători 

creștine vine din necesitatea de a ne apăra valorile culturale și religioase tradiționale în acelasi timp, 

cultivând în mintea si preocupările elevilor, repere sănătoase ce le vor fi de folos pe parcursul vietii. 

"Invierea Domnului este un moment de bucurie, un moment al luminii ce patrunde în sufletele si în 

casele noastre. 

Dincolo de semnificaţia religioasă, Paştele e sărbătoarea familiei lărgite. Copiii învaţă să 

respecte tradiţiile şi află că aparţin unui grup, unde fiecare îşi are locul său Majoritatea sărbătorilor – 

atât pentru noi, adulţii, dar mai ales pentru copiii noştri – constituie repere în timp care ne permit să ne 

aducem aminte, să ne reunim şi să ne cunoaştem mai bine. 

 Ce iubesc copiii la această sărbătoare?  

Toate pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei 

mici să fie în al nouălea cer. Iar motivele nu sunt puţine. Ei se bucură pentru că se înnoiesc din cap 

până în picioare, pentru că vor sta cu părinţii până târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere 

vor ciocni ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi pască. Şi chiar dacă, de-a lungul anului, tinerii 

sunt mai puţin prezenţi la slujbele religioase, de sărbători şi, mai ales de Paşte, curtea bisericii devine 

neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu lumânările în mână, să ia lumină. 

Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a primi daruri şi de a ciocni ouă 

cu fraţii şi prietenii.  
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Şi-apoi, Paştele înseamnă şi relaxare. Minivacanţele «de primăvară» înglobează, în general, 

zilele de Paşte. Peste tot, vitrinele magazinelor se ornează cu puişori, coşuleţe cu ouă, iepuraşi, ouă de 

zahăr şi ciocolată etc. Copiii simt o adevărată plăcere, înainte de Paşte, să vopsească şi să decoreze 

ouă cât mai frumos, să participe la pregătiri. 

Pregătirile pentru Paşte oferă părinţilor ocazia de a face împreună cu copiii activităţi care să le 

permită să se pună în valoare în ochii tuturor. Li se solicită ajutorul la bucătărie, pentru mici treburi de 

rutină, aleg decoraţiunile pentru masă 

Simbolurile pascale sunt extrem de puternice. Despre miel şi ouăle de Paşte există multe 

legende. Potrivit unei credinţe, acestea, aduse de femeile mironosiţe la Sfânta Cruce, au fost înroşite 

de sângele Mântuitorului. Se mai spune că, venind o femeie la mormântul lui Iisus, află că Acesta a 

înviat. Având femeia un coş cu ouă în mână, neîncrezătoare, spune: „Dacă Iisus a înviat cu adevărat, 

să se facă roşii toate aceste ouă!” Oaltă legendă spune că ouăle roşii se fac în amintirea unui alt 

eveniment: evreii au aruncat cu pietre în Mântuitor, dar acesta le-a transformat în ouă roşii, spre marea 

uimire a duşmanilor săi. Conform altei legende, evreii, aşezaţi la masă după înmormântarea lui Iisus, 

se veseleau. Unul dintre ei, amintindu-şi că Iisus a spus că va învia, a început să râdă, spunând: „Când 

va învia cocoşul din ciorbă şi ouăle astea se vor înroşi, atunci va învia şi Iisus”. Nici nu apucă să 

termine bine vorba că, spre marea spaimă a mesenilor, ouăle se înroşiră şi cocoşul zbură din ciorbă şi 

începu să cânte. Toate acestea hrănesc imaginaţia şi, mai mult, oferă satisfacţie papilelor gustative, 

făcând din copil eroul zilei. 

Prof. Cotora Adriana- Maria 

Preșcolari participanți la proiect: 

                   Medelete Erika Ioana 

                   Militaru Bogdan 

                   Andrei Mario Matteo 

Prof. Căpitănescu Anda Nicoleta 

Preșcolari participanți la proiect: 

                   Niculae Amelia Cristina 

                   Roman Eva 

                   Vintilescu Amalia 
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Tradiții si obiceiuri de Paste 

Liceul Tehnologic Bâlteni   

Nume Profesor:Ghicioi Mirela   

  

Este bine ca preşcolarii să cunoască toate aceste tradiţii şi obiceiuri premergătoare Sărbătorilor Pascale 

deoarece îşi îmbogăţesc orizontul de cunoştinţe , îşi dezvoltă emoţii şi sentimente puternice , contribuie 

din plin la educarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie , mândrie şi respect faţă de comorile creaţiei 

populare .Totodată le cultivă trăsăturile de personalitate caracteristice omului nou de care are nevoie 

societatea noastră de astăzi .  

Pastele inseamna pentru fiecare dintre noi un moment de reintoarcere la traditii, la origini si la 

obiceiurile vechi de sute de ani. Desi traim in secolul vitezei si nu mai avem rabdare sau timp sa ne 

conformam vechilor traditii, exista si zone unde acestea au ramas neschimbate, si anume, la sat.  

Incepand de luni, pentru a fi iertati de pacatele savarsite in timpul anului,oamenii poarta haine de doliu 

pe care le vor schimba in noaptea de Inviere cu unele noi.  

  

Satul pastreaza cateva traditii deosebite pentru joia mare si anume: in aceasta zi oamenii merg la 

biserica pentru a se spovedi si impartasi, iar traditia spune ca cine doarme la pranz in joia mare va fi 

lenes tot anul (mai ales femeile).  

  

Tot joi este si ziua de pomenire a Mortilor (ultima din Postul Mare), iar oamenii duc la biserica mancare 

si bautura pentru a se sfinti si a se da de pomana.  

  

De asemenea, se spune ca mortii se intorc la casele lor iar oamenii aprind focuri mari pentru spiritul 

mortilor. Se coc colacii, pasca si se vopsesc ouale (vor tine tot anul), iar in curti se aseaza scaune pe 

care sa se odihneasca sufletele mortilor. Dar mai presus de toate aceste interdictii aceasta zi este 

deosebita prin Denia Prohodului, una dintre cele mai spectaculoase denii si ducerea de flori la biserica 

pentru Iisus Hristos.  

  

Mai intai tinerii si apoi batranii trec de cate trei ori pe sub masa plina cu flori (mormantul Domnului), 

pe care este asezata o fata de masa pictata cu Punerea in mormant a Domnului (Epitaf), Evangelia cu 

Crucea, iar apoi urmeaza cantarea Prohodului.  

  

Slujba se incheie cu procesiunea de inconjurarea a bisericii de trei ori (inmormantarea Domnului) si 

impartirea de flori sfintite care se pun la icoane.  

  

In Sambata Mare, femeile pregatesc cea mai mare parte a bucatelor traditionale (miel,cozonaci etc), 

dar cel mai important moment al zilei este acela in care se pregateste pasca.  

Eu consider ca toata lumea ar trebui sa stie de aceste traditii si obiceiuri pascale pentru a ne mentine 

obiceiurile.  
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PAŞTELE LA ROMÂNI 

 

NICULESCU TILI 

GRĂDINIȚA CU P.P.  PARADISUL COPIILOR, CRAIOVA 

 

 

         Obiceiurile se nasc şi mor. Unele ajung să străbată secolele şi mileniile. Tradiţiile sunt prin 

definiţie vechi. Le adunăm, le părăsim, le regăsim şi le inventăm din nevoia de autodefinire, de 

apartenenţă, de socializare. 

          Comunităţile, în general, dar cele rurale în special, mai păstrează impresionante valori materiale, 

cu precădere spirituale, cu semnificative mesaje, venind din îndepărtate timpuri, ca mărturie a unui 

mod sănătos de viaţă şi de muncă, a potenţialului creator al neamului românesc.   

        Una dintre cele mai importante sărbători anuale este Paştele, simbolul sacrificiului creştin, al 

iubirii divine, al miracolului Învierii şi al luminii sfinte. Această sărbătoare durează trei zile şi începe, 

conform deciziei Conciliului de la Niceea, din anul 325 e. n., în duminica de după prima lună plină, 

după echinocţiul de primăvară. Sărbătoarea Paştelui este desemnată cu două categorii de nume, foarte 

diferite între ele. În timp ce în majoritatea limbilor latine sărbătoarea Învierii lui Iisus se numeşte Paşti, 

Pasqua, Pâques, Pascua, în ţările anglo-germane sunt utilizaţi termeni care au altă provenienţă: Easter 

(engleză) şi Ostern (germană). Dacă denumirea anglo-saxonă a Paştelui provine de la zeiţa Ostara, 

celălalt nume, utilizat şi în limba română, provine din cuvântul ebraic ,,Pesach’’, care desemnează 

Sărbătoarea Azimelor sau Paştele evreiesc şi celebrează fuga evreilor din Egipt, ilustrată în Vechiul 

Testament. 

       Importanţa acestei sărbători este conferită atât de semnificaţia spirituală, cât şi de numărul 

impresionant de obiceiuri şi tradiţii în care se îmbină simboluri, elemente ale naturii şi superstiţii. 

Dimensiunea religioasă a Paştelui subliniază ideea sacrificiului creştin, profunda mutaţie a sensului 

jertfei pe care Iisus o face cu putinţă: în locul nevinovăţiei animalului. Mântuirea este, în concepţia lui 

Serghei Bulgakov, sacrificiul iubirii lui Iisus, care se oferă pe sine pentru mântuirea lumii. Sărbătorile 

pascale prezintă diverse aspecte ale vieţii sociale ale omului integrate în viaţa spirituală. Lumina 

lumânărilor din noaptea Învierii, ouăle roşii sau încondeiate, mielul sunt doar câteva dintre simbolurile 

asociate Paştelui. Ouăle roşii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea omenirii 

şi miracolul renaşterii Sale, devenind unul dintre cele mai importante simboluri ale sărbătorilor 

pascale. 

     Ouăle roşii se fac în Joia sau Sâmbăta mare. O legendă spune că :  

 “Zice că pe când se afla Domnul nostru Iisus răstignit pe cruce, Maica Domnului a luat o 

cosarcă plină de ouă şi se duse cu dânsa la jidovi şi închinându-le-o îi rugă să înceteze a-l chinui şi 

necăji pe Iisus. Maica Domnului puse cosarca cu ouă lângă cruce şi începu a plânge. Stând cosarca 

lângă cruce şi curgând din mâinile şi picioarele lui Iisus sânge, în scurt timp o parte din ouă se inroşiră, 

ca şi când ar fi fost vopsite. Domunul Iisus văzând ouăle umplute de sânge, îşi aruncă privirile către 

cei de faţă şi le zise :  

- De acum inainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut 

şi eu astăzi ! 

După ce a înviat Domnul nostru Iisus, Maica Domnului a fost cea dintâi care a facut ouă roşii şi pască 

şi a dat fiecărui om pe care l-a întâlnit câte un ou roşu şi câte o păscuţă şi i-a zis “Hristos a înviat!” 
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       Oul este simbol al perfecţiunii, al regenerării, al fecundităţii, al belşugului, un microunivers ce 

poate fi sursă de miracole. În urma influenţelor occidentale, copiii primesc acum ouă de ciocolată pe 

care le aduce Iepuraşul. Acesta nu este doar o imagine comercială, deoarece iepurele era considerat în 

lumea pre-creştină un simbol al fertilităţii şi învierii naturii. 

         Fără a se înscrie în tradiţia autohtonă, iepuraşul de Paşte a fost preluat din tradiţia germană în 

jurul anului 1500. Tradiţia spune că această sărbătoare vine de la zeiţa Eostre, simbolizată prin iepuraşi 

şi asociată cu fertilitatea.  

        O legendă veche spune că zeiţa Eostre a găsit într-o iarnă o pasăre rănită. Pentru a o salva de la 

moarte, a transformat-o în iepuroaică, oferindu-i posibilitatea de a mai depune ouă. În semn de 

mulţumire, iepuroaica obişnuia să îi dăruiască zeiţei ouăle făcute. Astfel a luat naştere tradiţia 

iepuraşului care împarte daruri de Paşte.  

        În multe culturi, iepuraşul este asociat cu viaţa. Pentru budişti reprezintă o creatură selenară, la 

americani, iepuraşul este văzut un personaj de legendă. Deşi reprezintă renaşterea primăverii şi bucuria 

de a avea urmaşi, iepurele nu are totuşi legătură cu istoria biblică a morţii şi Învierii lui Iisus. 

      De Sfintele Sărbători de Paşte, apare ,,floarea Paştelui’’, o floare mică, albă, care seamănă puţin 

cu margareta. Creşte în locurile cu umiditate peste medie. Apare cu o săptămână, poate două înainte 

de Paşti. Mulţi copii, o culeg şi o duc în Vinerea Mare la biserică, unde o pun pe masa specială, sărută 

icoana şi trec pe sub această masă încărcată cu flori, de trei ori. Astfel ei devin imuni bolilor şi relelor, 

şi îşi pun trei dorinţe, câte una la fiecare trecere. Florile aduse în Vinerea mare sunt date după Denia 

Prohodului, către toţi credincioşii care au înconjurat biserica de trei ori. Ele sunt puse la icoane, să 

aducă bucurie şi bunăstare, să apere de rele.  

     Influenţele occidentale nu fac decât să completeze numeroasele tradiţii regionale româneşti, printre 

care pot fi amintite: obiceiul aprinderii pe dealurile şi colinele Bucovinei a unor focuri puternice, 

numite şi focuri de veghe, deoarece ard toată noaptea Învierii. 

     Cu profunde implicaţii mistice, focul de Paşte este simbolul luminii sfinte de la Biserica Sfântului 

Mormânt, de unde întreaga creştinătate vine să ia lumină. Celebrat încă din anul 1106, momentul 

constituie, prin urmare, cea mai mare minune a creştinătăţii. 

    Moment unic in lume, aprinderea miraculoasă a luminii sfinte în Biserica Sfântului Mormânt din 

Ierusalim, a atras atenţia cercetătorilor, care nu au reuşit să găsească încă o explicaţie. Aprinderea 

subită a lumânărilor la slujba de Înviere, focul sfânt, îşi gaseşte originea în ceea ce teologia dogmatică 

numeşte ,,energiile divine necreate" sau mai simplu minune divină. 

     Pentru noi, creştinii, lumina din seara de Înviere, preluată ca părticică a Focului Sfânt, vine să 

confirme cuvintele Crezului conform cărora, un Adevăr e sigur: “lumină din lumină , Dumnezeu 

Adevărat din Dumnezeu Adevărat, Născut şi nu Făcut..." aşadar fără început şi fără sfârşit. 

      În Transilvania, a doua zi de Paşti, tinerele fete sunt stropite cu parfum de către feciorii îmbrăcaţi 

în haine tradiţionale; în Ardeal, în noaptea de Paşti, toaca de la biserică este dusă în cimitir, unde 

trebuie să fie păzită de către feciorii din sat. Dacă nu reuşesc să o păstreze în siguranţă şi este furată, 

paznicii care au dat greş vor oferi, a doua zi, o masă bogată. Dacă aceia care au încercat să fure toaca 

nu au reuşit, ei vor fi gazdele ospăţului. În Banat, în dimineaţa zilei de Paşti, copiii se spală pe faţă cu 

apă proaspătă de la fântâna în care s-au pus un ou roşu şi fire de iarbă verde. În Muntenia, există 

obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de înviere. În Maramureş, se 

spune că, în prima zi de Paşti, e bine ca prima persoană care intră în casă să fie bărbat, altfel, vor fi 

certuri în casă în acel an. 
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       Una dintre cele mai mari bucurii ale copilăriei de altă dată, era mersul la denie. Denia de joi, când 

stăm în genunchi şi ne rugăm de douăsprezece ori, şi facem noduri unui şnur, este un prilej de bucurie.  

        Nodurile fie sunt dorinţe, fie le facem pentru că suntem prevăzători şi pentru a le putea desface 

când avem o problemă în care îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Toate acestea ne umplu sufletul de 

bucurie. Sfintele Paşti, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii este mult mai vastă atât în semnificaţii 

cât şi în obiceiuri. Să nu uităm câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil în clipa în care ciocneşte un 

ou roşu! Şi jocul cu cine are cel mai tare ou roşu stârneşte competiţia şi păstrarea tradiţiei.  

        Apoi, forma covrigului făcut special de Paşti în unele zone ale ţării, pasca ( produs care se face 

doar la Paşte ), împărtăşania, pregătirea pe care o fac gospodinele, totul să fie curat, aranjat, ne fac să 

ne bucurăm că lumea serbează şi că există lucruri care ne fac mai buni şi mai frumoşi.  

      Deoarece Învierea din morţi  este semnul biruinţei Sale şi garanţia mântuirii noastre, era firesc ca 

incă de la inceput comemorarea acestei Învieri să constituie una dintre sărbătorile cele mai importante 

ale creştinătăţii. La câteva zile după intrarea Sa solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat şi 

răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt. După trei zile, adică duminica dis-de-dimineaţa, 

El a înviat ca un biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca să plineasca Scriptura şi cele hotărâte de 

iconomia divină pentru mântuirea neamului omenesc. Cultul creştin, îndeosebi cel ortodox, împlineşte 

prin aceasta “a sâmbetelor împărăteasă şi doamnă, al praznicelor praznic şi ”, nu numai o simplă 

comemorare istorică, ci retrăieşte întreaga dramă zguduitoare a morţii şi învierii lui Hristos, ca prin 

aceasta creştinii să-şi însuşească învăţătura Domnului şi lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu 

întrupat. Acest caracter special al sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos se observă foarte 

bine în slujbele legate de această sărbătoare. Dupa părerea celor mai multi exegeţi şi istorici bisericeşti 

învierea Domnului a avut loc în prima duminică de după Paştele iudeilor din anul 33 al erei creştine. 

E ştiut că Paştele evreilor (Pascha) se serbau în seara zilei de 14 Nisan. Nisan sau Abib fiind prima 

lună a anului evreiesc, care începea la luna noua de dupa echinocţiul de primăvară, data de 14 Nisan 

coincidea deci cu prima lună de după echinocţiu. Obiectul acestei sărbători creştine este, deci, încă de 

la început, amintirea vie a patimii, a morţii şi Învierii lui Iisus Hristos, care s-a făcut “începătură a 

învierii celor adormiţi.” 

       Întoarcerea la obiceiurile şi tradiţiile noastre poate fi o condiţie foarte importantă pentru păstrarea 

identităţii noastre culturale. Limba, folclorul, istoria, obiceiurile şi tradiţiile ne definesc ca popor, ca 

entitate în spaţiul cultural european. Lucian Blaga afirma că ,,veşnicia s-a născut la sat’’, spaţiul rural 

fiind păstrătorul acelei culturi arhaice, ancestrale, aproape mitice. Viaţa spirituală a satelor încă este 

legată de valorile culturii populare, însă este nevoie de efort pentru păstrarea tradiţiilor, într-o eră a 

tehnologiei, în care valenţele obiceiurilor străvechi sunt subminate. 

             În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porţile cunoaşterii cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în lume.  
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTI 
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 Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul 

le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 

experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară , fiind 

purtătoarele unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

 În zilele noastre tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul , acestea reuşind 

să se păstreze cu precădere în lumea satului,  fiind adevărate surse de cultură și  originalitate, în care 

ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. 

 Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos, și își are originea în Paștele evreiesc, 

numit Peasch.Această sărbătoare durează opt zile și,spre deosebire de Paștele creștin care  nu are o 

dată fixă și poate să înceapă în orice zi a săptămânii.Prin Pesach evreii sărbătoresc eliberarea din robia 

egipteană. 

 Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Ea are darul de a aduce familia 

împreună și este plină de obiceiuri tradiționale pe care le pot pune în aplicare mămicile, tăticii și copiii 

. Începutul acestei sărbători e văzut chiar în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul 

trupului şi al sângelui, ca preţ al răscumpărării. În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o 

dată cu postul de şapte săptămâni,numit,,Postul cel Mare.”Satele noastre româneşti au rămas din 

fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta 

Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din 

Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii , cum sunt 

denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează 

porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da la biserică. 

 Joia Mare are ca specific Denia în care se citesc cele doisprezece Evanghelii ce reprezintă 

fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în Joia 

Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească 

pasca şi să vopsească ouăle. Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii dintre sâmbătă şi duminică, oamenii se 

trezesc din somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun staie noi, iau câte o lumânare şi 

pornesc către biserică. Acasă le e îngăduit să rămână doar celor foarte bolnavi. Potrivit credinţelor 
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populare , în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni temporar pe pământ , şi 

pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje 

 Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor , creştinii merg la 

biserică , ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii. Este ziua de doliu a 

creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri seara este a înmormântării lui 

Iisus. 

  Multe dintre tradiţii au legătură cu ouăle de Paşte, simbolul acestei mari sărbători. Una dintre 

ele spune că atât cei care merg la Înviere, cât şi cei care nu merg, trebuie să se spele într-un lighean 

mare unde se află, pe lângă apă proaspătă şi curată, ouă roşii şi bănuţi din argint sau aur. Toate acestea 

au un rol: spălarea cu oul, pentru a fi uşori, roşii şi sănătoşi, iar cu bani, pentru a le merge bine tot anul, 

să fie curaţi şi să aibă bunăstare. Tradiţia mai spune că cei care ciocnesc ouă se vor vedea pe lumea 

cealaltă. În momentul ciocnirii ouălor se rosteşte „Hristos a înviat!”, iar celălalt răspunde „Adevărat a 

înviat!”. O credinţă din bătrâni spune că cel care are oul care se sparge primul, este mai slab şi va muri 

mai repede. Fiecare ciocnitor căruia i s-a spart oul, este obligat să i-l dea învingătorului. De aici şi 

ideea că cei ce au ouăle mai tari, câştigă tot mai multe. Trişorii care ciocnesc cu ouă din lemn sunt 

înşelători şi săvârşesc un mare păcat. Bătrânii spun că găocile de ouă nu e bine să fie păstrate în casă 

pentru mult timp, pentru că se ascunde dracul în ele. 

 Noaptea Învierii Domnului reprezintă , pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 

mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. 

 La biserică, preotul – cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi – 

iese cu lumânarea aprinsă (Lumina) şi înconjoară biseria de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, 

iar când preotul va rosti „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios vor spune 

„Adevărat a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii. 

Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, 

afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. 

 Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea 

şi vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

 Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 

cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută cu 

,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin    aceste cuvinte adevărul 

nostru de credinţă. 
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 Cu siguranţă obiceiuri şi tradiţii există cât mai divere,acestea rezultând şi din zona de 

provenienţă a fiecăruia dintre noi.Cert este că Paştele a fost şi este cea mai mare şi importantă 

sărbătoare a creştinităţii care trebuie păstrată cu sfinţenie. 
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TRADIŢII DE PAŞTI 

 

                                                                                                  Prof.în înv.preşcolar: Holban Lidia, 

                                                                                         Școala Gimnazială ”Marin Preda”, Piteşti  

 

            Vopsirea sau încondeierea ouălor, înnoirea hainelor şi oferirea de cadouri aduse de Iepuraş sunt 

cele mai cunoscute obiceiuri de Paşte, alături de datini din unele regiuni, cum ar fi stropitul fetelor 

pentru a rămâne frumoase tot anul şi împodobirea porţilor caselor în care sunt fete nemăritate. Pentru 

români, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. De "curăţenia 

de Paşte" orice gospodină trebuie să se achite în timp util şi să aibă casa lună pentru primirea 

musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. Preparatele de Paşte care în general nu lipsesc de pe 

masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-

se un păcat mare orice lucru făcut în casă vineri, când la biserică are loc Prohodul. Tradiţia spune ca 

ouale ce urmează să fie înroşite de Paşti trebuie adunate din cuibar în miercurea din cea de-a patra 

săptămână a Postului Mare, pentru ca nu se vor strica. Chiar dacă ouăle sunt strânse în "Miecurea 

Paresimilor", vopsitul lor se face în joia din săptămâna dinaintea Paştelui si niciodată vinerea. 

Ciocănitul  se face după nişte reguli nescrise, dar arhicunoscute. Astfel, barbatul mai în vârstă ciocneşte 

capul oului ţinut în mână de partener şi roşteşte formula "Hristos a înviat", la care i se răspunde 

"Adevarat a înviat!". La ţară, românii aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă 

(ouăle proaspete cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele 

mai vechi "condeie" au fost lumânarea - cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne 

- şi pana de gâscă. Oamenii topesc ceara de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază 

ouăle cu motivele dorite şi le pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Local, se folosesc metode 

noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă pictate, decorate în relief, 

încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele. 

           În comunităţile tradiţionale, ciocnitul ouălor se face după reguli care diferă de la o zonă la alta, 

dar, oricum, respectarea lor este obligatorie: cine are prima lovitură (de obicei, bărbatul mai în vârstă), 

ce părţi ale ouălor să fie lovite, ciocnitul să fie "pe luate", "pe schimbate", "pe văzute" sau "pe 

nevăzute". Ciocnesc mai întâi soţii între ei, apoi copiii cu părinţii, după care părinţii cu celelalte rude, 

cu prietenii şi vecinii invitaţi la masă.  Şi în Bulgaria, ca şi în România, se obişnuieşte ca ciocnitul 

ouălor să se transforme într-o competiţie între meseni, cel mai rezistent ou fiind numit "borak" 

("luptător", în bulgară - n.r.).   În unele zone, cojile ouălor sunt aruncate pe pământ pentru fertilizarea 

holdelor, viilor şi livezilor, se păstrează pentru vrăji sau descântece sau se pun în hrana animalelor. 

            După slujba de Înviere de la miezul nopţii, are loc prima masă de Paşti în familie.  În prima zi 

de Paşti, exista obiceiul ca toată familia să se spele într-un lighean în care au fost puse ouă roşii şi bani 

de argint sau de aur, crezându-se că toţi vor fi astfel sănătoşi şi prosperi. Pasca este coapta o singura 

data pe an si are forma rotunda, deoarece se crede ca scutecele Mantuitorului au fost rotunde. Mielul 

pascal îşi găseşte explicaţia prin aceea ca la ieşirea evreilor din robia egipteană, aceştia au făcut o jertfă 

animală. Sacrificarea mielului pascal a prefigurat jertfa mantuitorului la Golgota, iar credincioşii 

creştini au preluat gestul sacrificiului. Simbolistica ouălor de Paşti se regăseşte înainte de Hristos, când 

oul era dat în dar, fiind considerat simbolul creaţiei, fecundităţii şi reînnoirii naturii.  

           La ţărani, există obiceiul ca în duminica de Paşti să îşi spele faţa cu apă neîncepută, în care au 

pus un ou roşu. Se spune ca vor fi frumoşi şi sănătoşi ca un ou roşu. 

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/Decoratiuni-de-Paste-realizate-manual-cu-copiii-400.html


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

636 

 

           În prima zi de Paşti există obiceiul ca familia să se adune în jurul mesei îmbelşugate, de pe care 

nu pot lipsi drobul şi friptura de miel, ouăle roşii, pasca umplută cu brânză şi smântana şi cozonacii. 

Masa are semnificaţie ritualică şi se desfăşoară după reguli ancestrale. Totodată, există obiceiul ca 

mesenii să poarte haine noi, ca omagiu pentru această sărbătoare, dar şi pentru a sublinia curăţirea 

sufletului şi a trupului. 

          În zona Transilvaniei există o serie de obiceiuri specifice, unul dintre acestea fiind stropirea 

fetelor şi femeilor de către băieţi şi bărbaţi, în a doua zi a Paştelui. Scopul este ca acestea să rămână 

frumoase tot timpul anului. Grupuri de săteni colindă prin sat până seara târziu, pentru ca nicio fată să 

nu rămână nestropită. La origine, pentru stropit se foloseau găleţi cu apă de izvor, simbolul purificării 

încă din precreştinism, acestea fiind înlocuite în prezent cu sticluţe de parfum. În unele sate există şi 

obiceiul împodobirii fântânilor cu ouă colorate de Paşte.  

   În Ardeal, tinerii obişnuiesc să împodobească, de sâmbătă noaptea, cu crengi de brad porţile 

caselor unde locuiesc fete nemăritate. Fetele care au pândit toată noaptea la ferestre ştiu pe cine să 

răsplătească, astfel că flăcăii primesc în ziua de Paşte bucate sau bani. 

            În Cehia şi Slovacia, stropitul femeilor poate fi înlocuit cu aplicarea unor lovituri uşoare, cu un 

bici special, împletit din opt, 12 sau chiar 24 de ramuri de salcie şi decorat cu panglici colorate. Se 

crede, şi în acest caz, că femeile "curţate" astfel vor rămâne frumoase şi sănătoase, iar cele care au fost 

neglijate se pot simţi jignite. 

              Obiceiurile de Paşte nu diferă mult de la o zonă a lumii la alta, ci ţin în special de specificul 

gastronomic. Peste tot se prepară mâncăruri tradiţionale, cum ar fi pasca la ruşi şi români, Osterstollen 

în Germania, Baba Wielancona la polonezi. Cel mai des, aceste mâncăruri sunt binecuvântate la 

biserică, alături de ouă şi carne. 

              În creştinismul timpuriu, cei care se botezau în timpul slujbei de Paşte erau îmbrăcaţi în alb. 

Ei purtau aceste veşminte întreaga săptămână, ca pe un simbol al noii lor vieţi. Cei deja botezaţi nu 

purtau haine albe, ci numai noi, pentru a arăta că împărtăşesc noua viaţă a lui Hristos. În acest fel, 

obiceiul de a purta haine noi a devenit o tradiţie de Paşte. 

            Iepuraşul de Paşte este un simbol păgân, emblemă a fertilităţii, asociat de creştini cu apariţiile 

lui Iisus după Înviere. Prima menţionare a iepuraşului ca simbol pascal apare în Germania, pe la 1590. 

În unele regiuni din această ţară se credea că iepuraşul aduce ouăle roşii în Joia Mare şi pe cele 

colorate altfel în noaptea dinaintea Paştelui. Printre alte simboluri ale Paştelui se mai numără liliacul, 

expresie a purităţii, şi fluturele, a cărui ieşire din crisalidă în altă formă aminteşte de Învierea lui Iisus 

Hristos. Şi pentru că românilor Paştele li s-a părut foarte important, au mai imaginat şi alte "feluri" 

de Paşti. Peste o săptămână după duminica Paştilor, în prima zi de luni o parte din creştinii ortodocşi 

obişnuiesc să sărbătorească Paştele Blajinilor. Această sărbătoare mai este numită şi Prohoadele, 

Paştele Morţilor sau Lunea Morţilor, fiind dedicată spiritelor moşilor şi strămoşilor.  Şi tot aşa a fost 

"inventat" Paştele Cailor, sărbătoare cu dată mobilă (ziua de joi din a şasea săptămână care urmează 

după Paşte), când se crede că, pentru un ceas, o singură dată pe an, se satură caii de păscut iarbă. 

Importanţa sărbătorii s-a diminuat treptat, căpătând un înţeles peiorativ: a nu înapoia ceea ce ai 

împrumutat, a amâna până la "Sfântul aşteaptă", a nu te ţine de cuvânt. În legende şi în unele colinde, 

sensul nou al sărbătorii este pus pe seama blestemului aruncat asupra cailor, animale nerumegătoare, 

în permanenţă nesătule, de către Maica Domnului, care a fost incomodată de tropotul, nechezatul, 

mâncatul şi ronţăitul nutreţului în timpul naşterii lui Iisus, în ieslea din grajdul lui Crăciun. Cu variante 

şi credinţe locale, sărbătoarea a fost atestată pretutindeni în România. 

http://imparte.ro/comunitate/poll.php?user=Imparte&poll_id=170


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

637 

 

 

Bibliografie:   

• Bocşe Maria, Obiceiuri tradiţionale româneşti din Transilvania: sărbători, credinţe,                                             

rituri, mituri, Turda, Hiperborea, 2006, pag. 314; 

• Gorovei Artur, Ouăle de Paşti – studiu de folclor, Bucureşti, Paideia, 2001, pag.54  

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

638 
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Paştele este cea mai mare sărbătoare creştină şi una din principalele sărbători religioase ebraice 

a fost şi a rămas Paştele (Pesah)9. Această sărbătoare, Pesah, oricare ar fi originea sa, s-a impus, încă 

din cele mai vechi timpuri, ca sărbătoare care celebrează ieşirea poporului lui Israel din Egipt (Ieşirea 

12, 5-11). Cu acest prilej, Yahvé a instituit jertfa mielului pascal, cu sângele căruia trebuiau unşi 

„uşorii” şi pragul de sus al casei pentru ca primii născuţi ai evreilor să nu fie ucişi.10. 

Cea mai veche şi mai larg răspândită ipoteză apropie numele Pesah de verbul psh „a şchiopăta, 

a sălta, a trece peste”, probabil o etimologie populară cu referire la ritualul trecerii pe lângă casele 

însemnate cu sângele mielului sacrificat divinităţii. Această interpretare apare în traducerea grecească 

, aparţinând lui Flavius Iosephus (< gr. ̃ „a trece peste”) şi a termenului 

englez Passover, consemnat în secolul al XVI-lea11. 

Forma latină ecleziastică este Pascha (Pascha, -ae, la declinarea întâi sau Pascha, = atis la 

declinarea a treia), iar cuvântul românesc Paşti reproduce genitivul latin al lui paschae, subînţeles 

duminica, echivalentul popular al lui dies resurrectionis12. Româna şi franceza folosesc acest cuvânt 

la plural (Paşti, Pâques), în timp ce grecii, italienii, slavii îl folosesc numai la singular: gr. , 

it. pasqua, prov. pasca, sp. pascua, port. pascoa, acestea două din urmă fiind influenţate de pascuum 

„păşune”13. În aromână se întâlneşte forma paşti, paşte; în mgl. paşt (paştu); în istr. păšti (au şi 

termenul de origine croată, Vozăm < cr. Vazam ); în alb. påshkë14. 

În limba română, forma mai veche Paşte reprezintă un plural feminin (< lat. Paschae), de la 

care s-a refăcut un singular neutru Paşte, cu pluralul Paşti15. Evoluţia fonetică este, după opinia lui Al. 

Rosetti, cea firească: grupul latin [sc] urmat de [e], [i] este redat prin [Št ], ca şi în dr. creşte, ar. creaştiri 

< lat. crescere, dr. deştinde < lat. descendere, dr. peşte, ar. peaşte < lat. piscis”16. 

Forma de singular a cuvântului pascha s-a păstrat în dacor. pască, mielul pe care îl sacrificau 

evreii, conform ritualului de la sărbătorirea zilei de Paşti; „prăjitura cu brânză sau smântână pregătită 

special pentru Paşti”, o pâine binecuvântată împărţită de către preot credincioşilor cu ocazia Paştilor”; 

„pâine azimă”17. 

Din ngr. , lat. pascalia s-a format rom. Pascalie, -ii: „calendar special cu ajutorul 

căruia se poate stabili data Paştilor şi a altor sărbători religioase care nu au loc la date fixe; carte 

astrologică cu ajutorul căreia se crede că se poate ghici viitorul cuiva”18. 

 
9 Cf. Ene Branişte, Liturgica generală..., p. 172. 
10 Ibidem , p. 173. 
11 Cf. Carlo Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia, 1963, p. 235-236. 
12 Cf. Ion M. Stoian, Dicţionar…, p. 201. 
13 Cf. I.-A. Candrea şi Ov. Densusianu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Elemente latine, Librăria Socec & 

Comp., Bucureşti, 1914, p. 204. 
14 Cf. H. Mihăescu, La romanité dans le sud-est de l’Europe, Bucureşti, 1993, p. 300; Al. Rosetti, Istoria limbii române, 

(de la origini până în secolul al XVII-lea), Bucureşti, 1968, p. 300. 
15 Al. Cioranescu, Diccionario etimólogico rumano, Universidad de la Laguna, Tenerife, 1958-1966 (Biblioteca 

filologică), p. 6188. 
16 Rosetti, Istoria limbii române(de la origini până în secolul al XVII-lea), Bucureşti, 1968, pp. 347-397. 
17 H. Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea, Bucureşti, 1966, p. 58; Rosetti, 

Istoria limbii române…, 1986, p. 139. 
18 Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, p. 757. 
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Numele acestei mari sărbători creştine a avut ecouri timpurii în plan antroponimic. În textele 

latineşti din apusul Europei, încă din secolul al IV-lea, „sunt atestate formele Paschalis, Paschalius, 

alături de Natalis, Epiphanius şi Epiphania”19. 

Numele de familie Pascu, şi astăzi foarte răspândit la români, în secolele trecute fiind nume de 

botez, reprezintă o abreviere a lui Paskal. Astfel, Al. Graur preciza: „Pascu, care e scurtat din Pascale, 

având originea ultimă în ebraică”20. Frecvenţa acestui nume în onomastica românească, în comparaţie 

cu alte limbi, este motivată de faptul că românii au legat numele de sărbătoarea creştină a Paştelui şi, 

ca urmare, numele (de botez) s-a dat în multe regiuni copiilor născuţi la Paşti21.  

În prezent cea mai răspândită formă cu valoare de nume de familie, îndeosebi în Transilvania, 

Crişana şi Banat, este Paşca, în timp ce în Moldova, mai ales în judeţele unde se află români de origine 

catolică, este Paşcu22.  

Pregătirea bucatelor tradiționale, vopsirea ouălor sau aprinderea focurilor de pe dealuri sunt 

doar câteva din obiceiurile specifice satului tradițional, amintite inclusiv în documentele nemțene. De 

asemenea, curăţeniei generale i se acordă  importanţă deosebită. Se face curat prin curte, prin livezi, 

pe la animale, pentru ca tot ce există pe pământ să simtă că suntem într-o sărbătoare mare: Învierea. 

Curăţenia spirituală, interioră, trebuie să fie însoţită de o curăţenie exterioară, materială. Tot în această 

perioadă, nu este bine ca mormintele răposaţilor să nu fie îngrijite; şi aceştia din lumea de dincolo 

trebuie să ştie că Hristos a Înviat, de aceea în Noaptea Sfântă cimitirele sunt pline de mii de lumânări 

aprinse. 

Sâmbătă seara, înaintea Învierii, se făceau focuri pe la toate casele din sat. Prin sat se mai făceau 

și alte focuri mari, cel puțin câte unul la fiecare cot de sat. Se spune că în noaptea de Înviere ard 

comorile prin păduri şi lunci. În vechime, mulţi oameni dornici de înavuţire cutreierau pădurile sau îşi 

căutau un loc mai înalt prin pustietăţi, de unde să vadă flacăra comorilor. Şi în ziua de astăzi mai sunt 

visători de comori, bineînţeles dintre oamenii mai bătrâni care cunosc această legendă. 

Fiecare credincios, cap de familie, duce la sfânta biserică, înainte de a se începe slujba 

vecerniei, o pască şi patru ouă roşii, pentru a fi sfinţite şi a se consuma după terminarea slujbei, 

împreună cu familia şi cei apropiaţi acesteia. 

În judeţul Neamţ, obiceiul vopsirii ouălor a fost transmis din generaţie în generaţie, ouăle de 

Paşti fiind un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. Culorile sunt naturale şi se obţin din 

plante, fierbându-se frunzele, florile, coaja sau tulpina acestora. 

În zona Neamţului, gospodinele obişnuiesc să culeagă frunze de forme diferite. Frunzele (de 

pătrunjel, trifori, de măr etc.) unse cu ulei se lipesc pe ouăle fierte cât acestea sunt încă fierbinţi. Apoi, 

oul se pune într-un ciorap de damă care se strânge bine, pentru ca frunza să rămână fixată pe ou în 

timpul colorării. Apoi, ouăle se pun la fiert în vopsea, la sfârşit rămânând pe coaja lor întipărită forma 

frunzei. Tot la noi, mai există şi obiceiul vopsirii ouălor în coji de ceapă. 

În trecut, gospodinele strângeau vara plante cu floarea purpurie, pe care le uscau, folosindu-le 

de Paşti pentru a obţine culoarea roşie. Cea mai frumoasă culoare roşie se obţinea din cojile de ceapă 

roşie, din frunzele mărului pădureţ sau din şovârf. Din flori de tei sau frunzele de mesteacăn se obţinea 

culoarea galbenă, cu ajutorul viorelelor se vopseau ouăle în albastru, iar pentru verde se întrebuinţa 

răchiţica. 

Ciocnirea ouălor vopsite pare a fi un rit moştenit de la primii creştini care îşi dăruiau câte un 

ou roşu de Paşti, se sărutau şi spuneau „Hristos a înviat!”. 

În fiecare sat în acestă perioadă apăreau scrânciobele fără de care nu se puteau concepe 

sărbătorile pascale. Prilej de idile şi împrieteniri, legănatul a fost ţinut în viaţă de tineri, obicei ce se 

 
19 Eugène Vroonen, Les noms de personnes dans le monde. Anthroponymie universelle comparée, Bruxelles, 1967, p. 

258. 
20 Al. Graur, Nume de persoane, Bucureşti, 1965, p. 62. 
21 Cf. Ştefan Paşca, Nume de persoane şi nume de animale din Ţara Oltului, Bucureşti, 1936, p. 298. 
22 Cf. Simona Goicu, Termeni creştini în onomastica românească, Timişoara, 1999, p. 74. 
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practică şi acum în multe sate din această parte a Moldovei. În vechime, prezenţa unui flăcău alături 

de o fată în scrânciobul pascal echivala cu o cerere în căsătorie. E iarăşi adevărat că a existat o vreme 

când în satele româneşti toate categoriile de vârstă considerau că este bine şi sănătos să se dea în orice 

fel de scrânciob măcar o dată pe an. Mai există şi astăzi în satul Nemţişor un astfel o scrânciob, dar 

tinerii de astăzi nu mai sunt foarte interesaţi de acest obicei şi probabil că nici nu îi cunosc semnificaţia. 

Acum, din păcate, scrânciobul tradiţional vertical cu patru băncuţe, numit şi dulap, a fost înlocuit cu 

„lanţurile“ care de Ispas apar în obor pe prundul Humuleştiului şi în zgomotul asurzitor al 

megafoanelor fac să dispară o tradiţie de veacuri. 
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                                         Ouă tradiţionale împistrite din Bucovina 

                   Împreună cu aspectele religioase, în România, sărbătoarea Paștilor simbolizează renașterea 

și înnoirea vieții de zi cu zi. Curățarea casei, înnoirea hainelor și o baie rituală înainte de mersul la 

biserică sunt toate mărci ale noului început. Toată lumea, bogată sau săracă, se îmbracă în hainele sale 

cele mai bune (multă lume poarte costumele naționale) și merge la slujba de la miezul nopții. 

                   Lumânări sunt aprinse pentru fiecare persoană în timpul acesteia, iar oamenii pleacă cu 

lumânările încă aprinse, pentru a aduce lumina în casele și apartamentele lor. Se spune și că lumânările 

aprinse opresc fulgerul și tunetul de la rănirea oamenilor pe drumul spre casă. 

                   Odată ajunși acasă, românii continuă sărbătoarea tradițională, cu o masă care include 

specialități ca pască, cozonac, drob (măruntaie de miel tocate, amestecate cu verdețuri și 

condimentate), friptură de miel, brânzeturi sau pandișpan (pain d'Espagne). Măiestria încondeierii 

ouălor de Paști este o tradiție din cele mai vechi timpuri ale românilor. 

Credința că ouăle reprezintă sursa vieții, a dus la legarea ouălor de anumite ritualuri de înviere a naturii 

și în cele din urmă la legarea Paștelui de acestea. Românii pictau ouăle în mod tradițional cu roșu și le 

decorau ornamental. În timp, alte culori au început să fie folosite, transformând vopsirea ouălor într-o 

formă de artă și un talent pentru experți. Astăzi, ouă adevărate sau din lemn sunt pictate cu desene 

complexe, sau decorate cu diverse podoabe și puse la vânzare pe durata întregului an. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tradi%C5%A3ii_rom%C3%A2ne%C5%9Fti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Miezul_nop%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cozonac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Oua_impistrite_bucovina.jpg
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                  Împistritul ouălor este un obicei practicat în zona Bucovinei. În Săptămâna Mare, începand 

cu ziua de marți până vineri, pe lânga simpla vopsire, se practică fie încondeierea cu pensula, 

fie împistritul, folosindu-se ceară. Cu timpul, tehnica încondeierii ouălor a ajuns la nivel de artă. Deși 

femeile sunt cele care se ocupă de înfrumusețarea lor, există, însa, și excepții când, familii întregi 

cunosc și practică acest mesteșug. În zona Bucovinei tradițiile supraviețuiesc cu greu schimbărilor însă 

exista oameni care duc mai departe meșteșugul împistritului și care iși invată cu drag și cu răbdare 

copiii tainele încondeierii ouălor. 

                   Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind singura minune 

care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi. 

 

                  Scopul acestei sărbători creştine este amintirea vie a patimii, a morţii şi a Învierii lui Iisus 

Hristos. În acest sens,şi copiii din gradinita noastra îndrumaţi de doamnele educatoarele au desfăşurat 

activităţi diverse (încondeierea ouălor, învăţarea unor colinde şi versuri de Paşte), acestea încercând 

să-i pregătească sufleteşte pentru Sărbătorile Pascale ce vor urma. La această bucurie le-a fost alături 

şi Părintele Paroh Cristian Rusde la Biserica “Izvorul tamaduirii”care, în cadrul parteneriatului “Micul 

creștin” le a vorbit  copiii despre aceasta mare sarbatoare si importanta acesteia . 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
http://cronica-gaestiului.ro/wp-content/uploads/2017/04/g1-1.jpg
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Cum văd copiii Paștele? 

 

                                                                                         Profesor învățământ primar Antohi Adriana 

                                                                                         Școala Gimnazială nr. 206 București  

                                                                                 

        Sărbătoarea Pascală aduce mare bucurie în sufletele școlarilor. Întrebați fiind ce reprezintă 

pentru ei această sărbătoare, elevii clasei mele au vorbit despre ouă frumos vopsite, culori nenumărate 

și abțibilduri minunate, iepurași veseli și flori parfumate. Timpul petrecut în familie e de poveste, toți 

zâmbesc și bunicii povestesc aventurile de demult, familia se reîntregește și nicio distanță nu mai este 

așa mare față de casă. Toți se întorc acasă.  

       Copiii încă mai vorbesc de bunicuțele care viețuiesc la țară, au grijă de animăluțele lor, chiar 

și de iepurașii iubitori de morcovi și varză. Tot ele sunt cele care în pragul sărbatorii Pascale frământă 

aluatul pentru a obține niște cozonaci pufoși cu nucă și cacao. La țară e minunat să te joci în vacanța 

de primăvară, să alergi, să vezi animalele crescute de bunici. Pomii sunt înfloriți, e cipripit și e soare. 

Toți oamenii din sat care se întâlnesc pe stradă își spun ”Hristos a Înviat!” și răspund ”Adevărat a 

Înviat!”, chiar dacă nu se cunosc, iar în seara de Înviere, când clopotele bat, se aud în tot satul, răsună 

hăt departe și te grăbești să ajungi și să iei lumina. Sunt veseli toți, cu ochii luminați și sufletul curat. 

Dar înainte de a ajunge acasă cu lumina, de a așeza masa cu bucate alese și a ciocni ouă roșii așa cum 

e obiceiul, ei merg în cimitir să ducă lumina celor adormiți din familie. Pentru cei mici e ceva magic 

fiindcă e multă lumină, e forfotă fiind oameni mulți, și încă se aud glasurile pline de bucurie ale celor 

ce cântă în biserică și străbat aerul nopții prin difuzoare. E interesant și când își doresc să identifice, 

alături de părinți, mormintele bunicilor sau străbunicilor, mai ales când locuiesc la oraș și nu prea au 

mai fost pe acolo. Nu își dorește nimeni să plouă sau să fi plouat cu o zi înainte.   

 Frumos e și momentul în care se vopsesc ouăle, asta bineînțeles înainte de Înviere. Mamele 

sunt cele care conduc această operațiune magică de trasformare a ouălelor în mogâldețe viu și frumos 

colorate, folosind culorile curcubeului și abțibilduri de diferite forme și modele. După vopsire, ouăle 

sunt așezate în coșulețe alături de iepurași, puișori, alte ouă și chiar buburuze, toate de ciocolată.  

 Sărbătoarea Pascală e pentru cei mici doar bucurie: e muzică, frumusețe, ciocolată, iepurași, 

flori și joacă. Abia așteaptă să înceapă! De aceea se și pregătesc cu mult înainte să le facă o surpriză 

celor dragi. La ora de arte vizuale și abilități practice au lucrat o felicitare în care au pus toate gândurile 

lor bune. 

Hristos a Înviat! 
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşte 

                                                                                         Tănăsoiu Florentina- 

                                                                                         Scoala Gimnazială Marin Preda Piteşti 

 

              Sărbătoarea Pascală este probabil cea mai mare sărbătoare creștină. Din punct de vedere 

religios ea semnifică învierea Domnului Iisus din morți. Deoarece coincide cu primăvara este o 

sărbătoare mult așteptată, după lunga iarnă. 

Ziua de Paște este tot timpul duminica. Luni și marți este ziua a doua și a treia de Paște. Săptămâna de 

după Paște o numim „săptămâna Paștelui” sau „săptămâna luminată”. Luminată, deoarece înviind din 

morți, Iisus Hristos a luminat lumea. Săptămâna de dinaintea Paștelui se numește Săptămâna Patimilor. 

        Pregătirile pentru Sărbătoarea Paștelui. În lumea traditional românească, oamenii se 

pregăteau cu mult sârg atât din punct de vedere spiritual (prin post) cât și din punct de vedere lumesc. 

În Săptămâna Patimilor se definitivau pregătirile. Pentru sfintele Paști totul trebuia să fie în bună 

rânduială, locuințele să fie îngrijite și curate. Se termina curățenia, se împristeau ouăle, se făcea pasca, 

se tăiau mieii. 

In mod tradițional până înainte de joia mare bărbații lucrau munca câmpului. Odată cu joia 

mare, începeau și lucrările de pe lângă casa. Se tăiau mieii sau după caz purceii, se mătura curtea și 

strada din fața casei și se pregăteau hainele de sărbătoare. 

Cateva tradiții de Paște sunt: 

• În Transilvania și Banat se credea că în Joia Mare n-ai voie să dormi ziua. Cel care va dormi 

va fi „puturos, leneș și netrebnic” tot anul. 

• Tot omul avea pentru ziua de Paste cel putin o piesa de imbracaminte noua. 

• În vinerea mare se ține post negru, nu se mănâncă, nu se bea și nu se lucrează nimic. 

 

Obiceiuri și tradiții de Paște culinare: pe lângă bucatele coapte la cuptor (pască, cozonaci), majoritatea 

țăranilor pregăteau pentru masa de Paște friptura si dropul de miel. I se zicea și Mielul Pastilor. 

pasca este cea care a dat numele sărbătorii. Este coptura din făină de grâu, din aluat dospit, cu sare 

și lapte de vacă. Are forma circulară cu impletituri pe margine sau chiar pe mijloc. Împletiturile din 

mijloc au forma crucii, pe care a fost răstignit Iisus. 

Pasca se duce de sâmbătă în biserică, pentru a fi sfințită in dimineata Sărbătorii Pascale. Pasca se 

coace în joia mare sau sâmbăta, dinainte de Paște. În Transilvania pasca se cocea miercurea și se 

sfințea la biserică în Joia Mare. 

https://www.travelguideromania.com/ro/obiceiuri-si-traditii-in-cultura/
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Tradiția ouălor de Paste provine dintr-un obicei premergător creștinismului. A fost prezent atât la 

popoarele europene cât și la cele asiatice. ”Oul se zice că reprezintă Creatorul lumii…Oul era emblema 

universului, opera divinității supreme.” 

Ouăle colorate, în special roșii erau oferite cu ocazia Echinopțiului de primăvară încă de pe vremea 

romanilor. 

Despre proveniența religioasă a ouălor de Paști sunt multe legende. Una dintre ele povestește despre 

Maria care s-a dus la Iisus când acesta era răstignit pe cruce. În marea ei durere, Maria începu să plângă 

și puse un coș cu ouă la picioarele lui Iisus. S-a scurs sânge pe ouă, așa că ele s-au înroșit. Văzând 

ouăle roșii Iisus a spus: „deacum să faceți și voi ouă roșii împestrițate în aducere aminte despre 

răstignirea mea”. 

Se zice că după învierea Mântuitorului, Maria a făcut ouă roșii și Pască pe care le-a împărțit fiecărui 

om pe care îl întâlnea pe stradă și-i zicea „Hristos a înviat!”. 

Înroșirea ouălor se face în zilele noastre cu prafuri chimice. În anii de demult însă, înroșirea se făcea 

cu scoarță de arin roșu. 

Pentru fierberea plantelor și înroșirea ouălor se foloseau doar vase noi iar în oală se mai punea puțină 

piatră acră. Cantitatea de plante folosită era stabilită pe parcurs, pentru a nu face ouăle prea întunecate. 

În Bucovina ouăle roșii mai poartă denumirea de merișoare. 

Bibliografie: “Simion Florea Marian – Sărbătorile la români” 
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La joacă în câmpia primăverii- versuri pentru  

întâlnirea de dimineață 

 
  Roată Iulia-Nicoleta, Prof. înv.preșcolar 

                                                                              Grădinița Hillary Clinton, București 

 

Calendarul naturii: 

            Tili-bam, tili-bum, 

Ciuliți urechile acum! 

Iepurașul e atent, 

Să vadă cine-i prezent. 

Urechilă face haz, 

Nu știe ce zi e azi. 

Rilă către geam privește, 

Să afle vremea cum este. 

Urechilă strigă-n drum: 

Ce anotimp e acum? 

Bunny multe a aflat... 

Gata! E vremea de jucat! 

Nu putem sa țopăim, 

Fără să ne încălzim. 

 

Moment de mișcare: 

Merge pe câmpie iepurașul. 

(mergem tiptil) 

Se aude un zgomot. 

(privește în jos/în sus) 

Privește în toate direcțiile.  

(răsucim capul) 

Se ridică pe vârfurile lăbuțelor. 

(sus/jos cu mâinile la piept) 

Sare, sare iepurașul pe campie. 

(numără de la 1 până la 8) 

Își sapă un culcuș cu lăbuțele. 

(mișcăm degetele) 

Se odihnește apoi. 

 (stăm ghemuiți) 

Și în fiecare zi continuă să țopăie. 

(sar în direcția dorită) 

 

Calendarul naturii: 

Acum ceru-albastru s-a întunecat, 

Azi la mine este înnorat. 

Azi la mine plouă, plouă, plouă, 

Azi la mine plouă, pic, pic, pic. 

Acum vântul suflă, suflă tare, 

Acum vântul suflă vu, vu, vu. 

Azi la mine este clar furtună, 

Sunete răsună bum, bum, bum. 
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Dar un soare blând și luminos, 

Își trimite raze, ușor, în jos. 

(copiii bat din palme atunci când versurile ilustrează  

vremea din momentul respectiv) 

  

 Moment de mișcare: 

Un cioc mic, răsunător, 

Bate tac, tac, tac de zor. 

Un vânt, supărat de fel, 

Suflă vu, vu, vu și el. 

O morișcă merge-n vânt, 

Repede, ca și-al tău gând. 

Aripioare mari și mici 

Fâlfâie încet pe-aici. 

Iar un fulg, trecând agale, 

Bate din mâini și picioare 

C-a ajuns, la întâmplare, 

C-un anotimp mai la vale. 

                          

 Calendarul naturii: 

1, 2, 3 

Zboară cu noi, dacă vrei! 

1, 2, 3, 4 

Și-a făcut cineva patul?  

4, 5, 6, 7 

Ați băut cana cu lapte? 

6,7,8, 9 

Fugi la geam, vezi dacă plouă! 

7, 8, 9, 10 

Cântă dacă soare este! 

O la munte s-a dus, 

Haideți toți și jos și sus! 

Numerele- am terminat, 

La cine e înnorat? 

 

Bat ca ploaia, 

Țac, țac, țac, 

Strig ca broasca, 

Oac, oac, oac, 

Pumnișorii îi rotesc, 

Anotimpul îl numesc.  

  

Moment de mișcare: 

Știm, mișcarea face bine! 

Exersați și voi cu mine: 

Primăvara-ncet pășește, 

(merg pe vârfuri) 

Pe domnul Soare îl trezește. 

(fac un cerc din brațe) 

El câmpia luminează, 
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Brațele le-nviorează. 

(închid și deschid cercul) 

Floricele ies, sfioase... 

Degețele curioase! 

(mișcă repede degetele) 

Vântul crengile le mișcă, 

Hai să facem o morișcă! 

(fac morișca înainte și înapoi) 

Norul, furios, când vine, 

Fugi din calea lui, copile! 

(aleargă pe loc) 

Curcubeul, dacă apare, 

Stăm cu toții întinși la soare. 

(se întind pe spate și se relaxează) 

 

Tranziții: 

Tic-tac, tic-tac, 

Răsună către drum. 

Ce oră e acum? 

E ora de trezire 

Și de încălzire! 

 

 

Așa zboară rândunica, 

Uite-așa merge furnica, 

Barză stă într-un picior 

Și broaștele sar de zor. 

Toți copiii strigă acum: 

Bună dimineața! 

Poftiți la dans, 

Bum, bum (bătăi din picioare)! 
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La joacă în câmpia primăverii- versuri pentru  

întâlnirea de dimineață 

 
  Roată Iulia-Nicoleta, Prof. înv.preșcolar 

                                                                              Grădinița Hillary Clinton, București 

 

Calendarul naturii: 

            Tili-bam, tili-bum, 

Ciuliți urechile acum! 

Iepurașul e atent, 

Să vadă cine-i prezent. 

Urechilă face haz, 

Nu știe ce zi e azi. 

Rilă către geam privește, 

Să afle vremea cum este. 

Urechilă strigă-n drum: 

Ce anotimp e acum? 

Bunny multe a aflat... 

Gata! E vremea de jucat! 

Nu putem sa țopăim, 

Fără să ne încălzim. 

 

Moment de mișcare: 

Merge pe câmpie iepurașul. 

(mergem tiptil) 

Se aude un zgomot. 

(privește în jos/în sus) 

Privește în toate direcțiile.  

(răsucim capul) 

Se ridică pe vârfurile lăbuțelor. 

(sus/jos cu mâinile la piept) 

Sare, sare iepurașul pe campie. 

(numără de la 1 până la 8) 

Își sapă un culcuș cu lăbuțele. 

(mișcăm degetele) 

Se odihnește apoi. 

 (stăm ghemuiți) 

Și în fiecare zi continuă să țopăie. 

(sar în direcția dorită) 

 

Calendarul naturii: 

Acum ceru-albastru s-a întunecat, 

Azi la mine este înnorat. 

Azi la mine plouă, plouă, plouă, 

Azi la mine plouă, pic, pic, pic. 

Acum vântul suflă, suflă tare, 

Acum vântul suflă vu, vu, vu. 

Azi la mine este clar furtună, 

Sunete răsună bum, bum, bum. 
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Dar un soare blând și luminos, 

Își trimite raze, ușor, în jos. 

(copiii bat din palme atunci când versurile ilustrează  

vremea din momentul respectiv) 

  

 Moment de mișcare: 

Un cioc mic, răsunător, 

Bate tac, tac, tac de zor. 

Un vânt, supărat de fel, 

Suflă vu, vu, vu și el. 

O morișcă merge-n vânt, 

Repede, ca și-al tău gând. 

Aripioare mari și mici 

Fâlfâie încet pe-aici. 

Iar un fulg, trecând agale, 

Bate din mâini și picioare 

C-a ajuns, la întâmplare, 

C-un anotimp mai la vale. 

                          

 Calendarul naturii: 

1, 2, 3 

Zboară cu noi, dacă vrei! 

1, 2, 3, 4 

Și-a făcut cineva patul?  

4, 5, 6, 7 

Ați băut cana cu lapte? 

6,7,8, 9 

Fugi la geam, vezi dacă plouă! 

7, 8, 9, 10 

Cântă dacă soare este! 

O la munte s-a dus, 

Haideți toți și jos și sus! 

Numerele- am terminat, 

La cine e înnorat? 

 

Bat ca ploaia, 

Țac, țac, țac, 

Strig ca broasca, 

Oac, oac, oac, 

Pumnișorii îi rotesc, 

Anotimpul îl numesc.  

  

Moment de mișcare: 

Știm, mișcarea face bine! 

Exersați și voi cu mine: 

Primăvara-ncet pășește, 

(merg pe vârfuri) 

Pe domnul Soare îl trezește. 

(fac un cerc din brațe) 

El câmpia luminează, 
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Brațele le-nviorează. 

(închid și deschid cercul) 

Floricele ies, sfioase... 

Degețele curioase! 

(mișcă repede degetele) 

Vântul crengile le mișcă, 

Hai să facem o morișcă! 

(fac morișca înainte și înapoi) 

Norul, furios, când vine, 

Fugi din calea lui, copile! 

(aleargă pe loc) 

Curcubeul, dacă apare, 

Stăm cu toții întinși la soare. 

(se întind pe spate și se relaxează) 

 

Tranziții: 

Tic-tac, tic-tac, 

Răsună către drum. 

Ce oră e acum? 

E ora de trezire 

Și de încălzire! 

 

 

Așa zboară rândunica, 

Uite-așa merge furnica, 

Barză stă într-un picior 

Și broaștele sar de zor. 

Toți copiii strigă acum: 

Bună dimineața! 

Poftiți la dans, 

Bum, bum (bătăi din picioare)! 
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TRADIȚII DE PAȘTE PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

 

Profesor Constantin Lenuța 

C.Ș.E.I. Maria Montessori Constanța 

 

 

Fiecare copil trebuie să cunoască principalele tradiții și obiceiuri de Paște, deoarece îl ajută să 

perceapă  partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială, în care se primesc cadouri de 

la iepuraș și se ciocnesc oua roșii. Copilul trebuie ajutat să pătrundă în spiritul sărbătorii pascale, 

explicandu-i câteva tradiții și învățându-l să respecte câteva obiceiuri populare, pentru a trăi trup și 

suflet acest moment important din religia creștină. Numai întelegând obiceiurile populare și tradiția 

acestei sărbători, copilul poate înțelege sensul înroșirii oualelor, a mersului la biserică după lumină sau 

a hăinuțelor noi pe care le poartă  în Duminica Paștelui, lucruri pe care, în lipsa unor informații și 

explicații pe înțelesul lui, le acceptă și le tratează ca atare. 

Obiceiurile si datinile din Saptamana Mare. Această săptămână este cea care precede 

sărbătoarea Învierii Domnului, adică Paștele. Se mai numește și  Săptămâna Patimilor, deoarece este 

cea în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Există mai multe datini care se respectă în această 

perioadă, pe care copilul este bine să le cunoască. 

Este săptămâna în care curățenia generală  este terminată în gospodărie și copilul a fost și el implicat  

și se gătesc toate bunătățile, lucruri la care micul lui ajutor trebuie valorizat. 

       În Joia Mare din Săptămâna Patimilor se vopsesc ouăle roșii. Ritualul se face înainte de momentul 

în care a fost răstignit Iisus pe cruce, adică Vineri, care mai este numită și Vinerea Neagră. Un mod 

particular de realizare a ouălor este așezarea de fire de iarbă pe ouăle spălate, învelirea lor în tifon și 

fierberea lor în frunze de ceapă, turmeric, sfeclă sau varză roșie, care le va da culoarea maro-roșu, 

glaben și albastru.  Copii sunt bucuroși să participe la această activitate care presupune culori și 

creativitate. O altă activitate care leva face plăcere este scrisul cu ceară: odată ce ouăle sunt fierte și 

sunt încă foarte calde, cu o lumânare ”scriem sau desenăm” diverse modele pe ou, după care 

scufundăm oul în vopsea. Datorită cerii, vopseaua nu va prinde pe suprafața incizată astfel încât după 

ce scoatem oul vopsit și îl ștergem de ceara topită, vom găsi desenele realizate, de data aceasta având 

culoarea oului (alb, beige etc). 

Ouăle roșii simbolizează sângele pe care Mântuitorul l-a vărsat pe cruce pentru omenire. Ei 

trebuie să știe că se vopsesc în Joia Mare și se ciocnesc în  Duminica Paștelui, ciocnitul 

ouălor marcând bucuria Învierii Domnului. 

Tot în Joia se frământă cozonacii și se face Pasca. Este un dulce tradțional care se consumă numai 

cu ocazia sărbătorilor pascale (de unde și numele). Este în fapt un dulce cu brânză și stafide, ornat, după 

priceperea fiecăruia, cu simboluri pascale realizate din baghete împletite din aluat (aluat de cozonac). 

Cei mici sunt foarte încântați de bucătărit așadar implicarea lor în realizarea cremei de brânză, 

în frământarea aluatului, în împletirea baghetelor din aluat vor fi cu siguranță primite cu entuziasm. 

 

 Sâmbătă noapte toată lumea merge la biserică, deoarece este momentul în care Domnul Iisus 

Hristos a înviat din morți, moment care este marcat de primirea Sfintei Lumini de la preot. Copilul 

este impresionat de marea de lumini ce se revarsă in curtea bisercii și pe străzi, si este momentul care 

marchează primirea Luminii în case și în suflete. 

            Tradiționala strigare ”Hristos a înviat!” are loc doar la Învierea Domnului și reprezintă salutul 
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pe care și-l dau oamenii timp de 40 de zile după Paște, moment în care Iisus Hristos se înalță la ceruri. 

Se strigă "Hristos a Înviat" și în momentul în care se ciocnesc ouăle, iar cel cu care ciocnești răspunde 

cu "Adevarat a înviat!". Tradiția spune că persoana care "ciocnește" prima oul este întotdeauna cea 

mai în vârstă. 

Hainele noi cumpărate de Paște reprezintă respectul pentru această sărbatoare, pentru nou, iar 

tradiția spune ca așa cum primăvara natura revine la viață, așa și noi trebuie să ne primenim cu haine 

noi de Paște. 

            Spălatul pe față cu ou roșu este un alt obicei popular care se ține și în ziua de astăzi în multe 

zone ale țării, în dimineața Paștelui, cu apă în care se pune un ou roșu peste noapte. Se spune că cine 

se spală cu această apă este sănătos tot restul anului. 

”Udatul” este un obicei unguresc, foarte des întâlnit în Transilvania. În a doua zi de Paști băieții se 

strâng cu mic cu mare și pleacă ”la udat” fetele; în trecut ele erau udate cu apă, astzăi ele sunt udate 

cu parfum. La început băieții spun o poezie: 

Eu sunt micul grădinar 

Cu sticluța-n buzunar. 

Am auzit că aveți o floare, 

Vreau să o ud să crească mare. 

…după care stropesc cu parfum fetele din gospodărie. Această tradiție este foarte iubită de băieți iar, 

când sunt mici. și de fete, dar pe măsură ce cresc fetele încep să fie tot mai reticente la a fi udate.  

            Toate aceste tradiții și obiceiuri ne definesc ca și creștini și copilul trebuie învățat să le repecte 

și să le transmită la rândul lor mai departe.  
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Tema Învierii în literatura română 

 

Prof. Ana-Ioana Vornicu 

Liceul Tehnologic „D. Mangeron” Bacău 

 

Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare din tot calendarul creştin. Înainte de 

Învierea Sa, Domnul mai înviase din morţi pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain şi pe Lazăr. Acum, 

însă, este vorba de Învierea Celui ce-a spus despre Sine: „Eu sînt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în 

Mine, chiar de va muri, va trăi” (Ioan 11, 25), făcîndu-Se chezăşia învierii noastre, după cum 

mărturiseşte Sf. Apostol Pavel, „Căci dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 

noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14). Dacă Părinţii Bisericii şi teologii ei au 

dedicat pagini nenumărate acestui măreţ praznic, poeţii nu puteau rămîne mai prejos, şi cu atît mai 

puţin poeţii români care au fost inspiraţi să scrie despre cutremurătoarea Răstignire şi luminata Înviere 

a Domnului Hristos. Mulţi dintre autori au reuşit capodopere. Literatura română are un număr 

impresionant de poeți, care au inclus în colecția lor de poezii, scrierile tematice religioase, care sunt 

atât de valoroase pentru literatură și pentru lumea noastră. Sărbătorile pascale au reprezentat şi 

reprezintă o temă abordată de foarte mulţi autori care încearcă să îşi exprime gândurile şi trăirile legate 

de semnificaţia acestor sărbători într-un mod pios sau aducând la lumină tot felul de datini întâlnite în 

popor. 

În literatura română, întâlnim texte literare de inspiraţie religioasă care tratează sărbătorile 

Paştelui („Paştele”, „Hristos a înviat”, „Floriile”, de V. Alecsandri, „Învierea”, de M. Eminescu, „La 

Paşte”, de G. Coşbuc, „În Vinerea Patimilor”, de O. Goga, „De Paşti”, de T. Arghezi, „De Paşti”, de 

I. Pillat, „Copacul lui Iuda”, de V. Voiculescu, „Noaptea Învierii”, de Nichifor Crainic, „Pe Cruce” şi 

„În Grădina Ghetsemani”, de V. Voiculescu, „Floarea lacrimilor”, de Emil Gârleanu) sau sunt dedicate 

sărbătorilor de iarnă (Sf. Neculai, Crăciunul, Sfântul Vasile şi Anul Nou sau Botezul Domnului, 

Boboteaza: Colinde, Teatru popular - Irozii, Vicleimul). În general, cele mai multe texte dedicate 

sărbătorilor de iarnă sunt de factură populară, dar elevii studiază şi texte din literatura cultă - „Colinde, 

Colinde”, „Rugăciune”, de M Eminescu, „În seara de Crăciun”, de G. Coşbuc, „Colindă”, de O. Goga, 

„Iisus”, de Panait Cernea, „Maica şi Pruncul”, de Ion Pillat. 

Fiecare autor îşi pune amprenta sa, în funcţie de stilul şi curentul literar de care a aparţinut sau 

pe care l-a iniţiat, elementele prezente sau descriptive fiind specifice autorului. Astfel, Mihai Eminescu 

anunţă „triumful” prin răsunătoare versuri: 

“…Un clocot lung de glasuri vui de bucurie... 

Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor, 

Cum din mormânt răsare Christos învingător, 

Iar inimile toate s-unesc în armonie:…” 

Momentul acestor sărbători coincide cu anotimpul primăverii, o înviere a naturii, aspect care 

nu putea scăpa poeţilor care au încercat o paralelă între cele două evenimente. 

„Hristos a Înviat în firul ierbii, 

A înviat Hristos în Adevăr; 

În poieniţa-n care zburdă cerbii, 

În florile de piersec şi de măr.” – “Hristos a înviat”de Vasile Militaru 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

 

655 

 

Există numeroase exemple de parabole studiate de copii, dintre acestea se cuvine să amintim „Floarea 

lacrimilor” de Emil Gârleanu, parabola biblică „Fiul risipitor, „Parabola semănătorului”, de G. Coşbuc, 

parabola „Grăuntele care creşte fără ştirea omului”, „Pilda bogatului nemilostiv”, „Parabola viţei de 

vie şi a mlădiţelor”, „Parabola samariteanului milostiv”, „Psalmii” lui T. Arghezi, „În Grădina 

Ghetsemani” de V. Voiculescu. De altfel, miturile biblice la Vasile Voiculescu se regăsesc în expresii 

tulburătoare în volumul „Pârgă”, apărut în 1921, volum în care scenele şi motivele biblice devin 

alegorii ale neliniştilor omului în aspiraţia sa către Dumnezeu. 

Exemplul „Grădinii Ghetsemani” a lui Voiculescu este relevant, aflăm încă din primul vers 

măreţia jertfei pentru mântuirea lumii - „Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul”. Urmează, treptat, 

elemente care subliniază existenţa duală a lui Iisus, aceea de om şi divinitate, alte elemente care 

reliefează zbuciumul omenesc în lupta cu destinul; Mântuitorul care, deşi ispitit şi mistuit de o „sete 

uriaşă”, Îşi asumă suferinţa pură, paharul care i se întinde fiind cel al păcatelor omenirii, ce trebuie 

răscumpărate prin jertfă. Aşadar, mesajul transmis prin aceste versuri solemne şi de profundă rezonanţă 

spirituală se referă la credinţa în posibilitatea salvării sufletului omenesc, printr-o imensă suferinţă. În 

poezia Pe cruce, descrie o atmosferă dogoritoare, ca în preajma unui vulcan: ”Isus murea pe cruce. 

Sub arşiţa grozavă/ Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii./ Pe stâncile Golgotei tot cerul 

Palestinii/ Părea că varsă lavă”. Suntem introduşi plastic în atmosfera imediat următoare momentului 

crucificării, în care Maica Sfântă veghează la picioarele Fiului, iar mulţimea se retrage încet spre oraş. 

Pare că totul a intrat în adormire, deşi omenirea a trecut pe lângă momentul cel mai important al istoriei 

sale. Poemul se încheie magnific: ”Pe cruce somnul morţii dormea de-acum sublimul/ Isus, vegheat 

de oaste!”. Era singurul somn din univers care a ascuns în sine trezirea întru Înviere. 

Un alt poet, Ion Minulescu, considerat uneori frivol, a scris şi poezie de inspiraţie creştină, 

publicând chiar un volum cu titlul Strofe pentru Cel-de-Sus. Într-un final de poezie spune: ”Dă-mi, 

Doamne, binecuvântarea Ta/ Să pot muri ca şi Christos, pe Golgota”. La mai puţin cunoscutul 

poet Mihai Codreanu (1876–1957), considerat unul dintre cei mai prolifici sonetiști români, suferinţa 

de pe Golgota apare frecvent. Domnul este mesagerul care vine în blonda primăvară şi îi transmite 

esenţa învăţăturii: ”Atunci mi-a spus cu vocea lui cea clară/ Că oamenii sunt buni, deşi l-au dus/ Să-l 

bată-n cuie pe Golgotha sus,/ Fiindcă i-a iubit din cale-afară”. 

Foarte sugestiv arată momentul trădării versurile lui Ion Gheorghe: ”Isus, bărbos ca un 

sihastru,/ poartă doar un hanteriu albastru./ Iuda ca un negustor de coloniale/ are două rânduri de 

ţoale. […] Îl iau apoi plângând soldaţii drăgani/ să-L mâie două mii de ani – pân-or ajunge să-I facă 

vânt,/ a doua oară – pe pământ.” (Prinderea). Monahia Teodosia Laţcu (Zorica) a scris multe poeme 

în care jertfa Domnului este subiect central, dar remarcabile sunt cele din ciclul Via dolorosa. Iată o 

strofă cu rol de sinteză: ”Aşa porneşti spre Golgota,/ pe calea de durere,/ Cu crucea tuturor şi-a mea,/ 

Spre moarte şi înviere”. Bucuria Învierii a fost cântată de Alexandru Vlahuţă în versuri ca acestea: ”S-

au veselit necredincioşii/ C-au pus luminii stăvilar,/ Ci ea s-a întărit în focul/ Durerilor de la Calvar 

[…]/ Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric/ Şi nimeni nu v-a mâgâiat,/ Din lunga voastră-ngenunchiere,/ 

Sculaţi… Hristos a înviat!”. 

Autorul celei mai frumoase poezii dedicate limbii române, Alexei Mateevici, a abordat şi tema 

pascală: ”Cântaţi cu bucurie acelui ce-a scăpat/ Pe om şi omenirea de moarte sufletească./ E Paştele! 

Vieaţă! Hristos a înviat!/ Iubire între oameni şi pace să domnească”. 
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În acord cu cântările din slujba nopţii de Paşti, Octavian Goga scria: ”E sărbătoare pe câmpie,/ Şi-n 

suflete e sărbătoare,/ Învie firele de iarbă sub ploaia razelor de soare.// Sunt Paştile cele frumoase,/ 

Şi-n fire zvonul lor străbate,/ Clopotniţa-şi îndoaie trudnic încheieturile uscate”. 

În vremurile noastre, Dan Verona, poet cu un discurs aparte, aseamănă trăirea din vechiul regim, ateu, 

cu o prelungă răstignire: ”Hristos a înviat din morţi/ Uluit să vadă câtă rană pe rană/ Are de vindecat 

la ruginitele porţi/ Din Europa Răsăriteană”. 

Radu Cârneci se ruga şi înălţa laude: ”Nu mă lăsa! – eu vin îngenunchind –/ Altarul meu cu 

proaspătul jăratic! –/ E timpul trupului: a şaptea zi/ şi vreau să mă purific! Aleluia…”. 

Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, prezintă în poezia „Înviere” viziunea cosmică 

a nespusei bucurii pascale: „Un clopot lung de glasuri vui de bucurie,/ Colo-n altar se uită şi preoţi, 

şi popor/ Cum din mormînt răsare Christos biruitor,/ Iar inimile toate s-unesc în armonie./ Cîntări şi 

laude-nălţăm/ Noi, Ţie, Unuia./ Primindu-L cu psalmi şi ramuri,/ Plecaţi-vă neamuri,/ cîntînd Aleluia./ 

Christos a înviat din morţi/ Cu cetele sfinte/ Cu moartea spre moarte călcînd-o,/ Lumina ducînd-o/ 

Celor din morminte”. 

Așadar, de la Vasile Voiculescu şi Radu Gyr, până la Ioan Alexandru şi Daniel Turcea, poezia 

românească oferă numeroase exemple de autentică dăruire, în sens de facere de sacru. Cuvintele  

constituie probe de încercare pentru aceia care vor să privească în sus şi aspiră verticala. 
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                                                                                                         Profesor Ban Crina 

                                                                                C.S.E.I. ,,Orizont” Oradea 

 

Importanța activităților extracurriculare 

în stimularea creativității elevilor. 

             

 

“Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.”                                                                                                   

           (T. Carlyle)     

 

  Zestrea genetică a fiecărui om poate fi stimulată, cu bune rezultate, în şcoală, cu condiţia 

să fie cunoscută la timp şi să fie dirijată în folosul societăţii.  

        Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 

generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

 Cultivarea și dezvoltarea capacităților și potențialului creativ al elevilor poate fi considerată 

o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă există şi poziţii sceptice care susţin că  

învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, susținându-se că el cultivă mai ales 

memorarea, disciplina, conformismul, toate acestea nefavorizând imaginaţia creatoare.  

        Dascălul trebuie să cunoască nivelul de dezvotare cognitivă, potenţialul creativ, aptitudinile 

și pasiunile elevilor săi, să identifice şi să monitorizeze manifestările creative ale elevilor, nu 

numai în timpul orelor desfăşurate în clasă, dar şi în activităţile extraşcolare, sau chiar în 

recreaţie. Activitățile educative, dar mai ales  cele extrașcolare, trebuiesc organizate și gândite 

în așa fel încât, să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 

exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze 

încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.  

        Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizată 

la clasă, care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, atrag elevul spre viaţa socială, spre 

folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii lui. De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  

forme: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice, etc. Pot fi activităţi 

extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în 

cercuri de elevi; pot fi proiecte educative desfăşurate în parteneriat, în cadrul şcolii, sau cu alte 

şcoli şi instituţii publice: biblioteca, teatru, Agenţia de mediu, Direcţia de sănătate, Centre de 

voluntariat, alte ONG-uri.              

Desfăşurarea activităţilor extraşcolare permite cunoașterea elevilor, a exprimărilor și 

trăirilor acestora și într-un alt mediu diferit de cel școlar. De asemenea, aceste activități creează 

un mediu propice legării unor prietenii, coeziunii grupului, manifestarea creativităţii de grup, a 

relaţiilor creative, iar pentru pofesor ele pot constituie un  cadru de afirmare a spiritului său 

novator, a creativităţii didactice.  

          În sistemul de învăţământ românesc, legislaţia ulterioară a stabilit:  

                     -cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

                     -spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale;  

           -continua actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice     centrate 

pe elev;  

           -monitorizarea şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării;   

             Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este strâns legată    de 

grija de a le respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în 

propriile posibilităţi şi respectul pentru ceea ce cred şi cum se exprimă colegii.  
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 Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovator. În educarea creativităţii există numeroase 

disponibilităţi psihice şi cognitive ale copilului: nevoia de a lărgi experienţa cognitivă; 

curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere; dezvoltarea competenţelor lingvistice; constituirea 

formelor voluntare ale unor procese psihice;problematizarea unor situații noi care necesită 

inventivitate pentru rezlvarea lor, câştigarea și dezvoltarea anumitor abilităţi; apariţia 

competitivităţii ca factor catalizator al tuturor activităţilor desfăşurate şi ca expresie a creşterii şi 

implicării în colectivitate, toate acestea fiind  premise ale unui mediu creativ.   

 Activitatea personalităţii creative este dependentă de factorii de mediu, acest aspect este 

subliniat în lucrările multor autori care s-au ocupat de creativitate. C. Rogers (1959) arată, de 

exemplu, că între cultură şi creativitate există o strânsă legătură: culturile în care copiii sunt 

educaţi în spirit inovativ, obişnuiţi să pună probleme, să gândească creativ vor da naştere unor 

personalităţi creatoare. De aceea activităţile extracurriculare educă în acest sens elevii, şcoala 

devine deschisă spre familie şi spre comunitate, manualele, băncile şi tabla sunt înlocuite de 

parcuri, natură, săli de expoziție , muzee,  de mediul vieţii cotidiene.  

 Creeându-le un mediu relaxant, plin de stimuli și noutate, la care se adaugă marea 

disponibilitate a elevilor de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte curiozitatea lor vie, 

finalitatea va consta în dobândirea unor comportamente creative: de a fi mai buni; mai sensibili 

unii față de alții și față de mediul în care trăiesc; mai plini de solicitudine; mai responsabili; mai 

plini de iniţiativă.  
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Învierea  Domnului 

Prof. Zgorobete Mariana 

Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” - Giurgiu 

 

Paștile este cea mai mare sărbătoare deoarece ne amintește  de cea mai mare minune, minune 

săvârștă asupra propriei Persoane, Învierea Sa din morți. Importața acestei sărbători este subliniată și 

prin durata acesteia de trei zile. 

 Denumirea de Paști este de origine evreiască (Pesah = trecere)  și amintește de Sărbătoarea 

azimilor, sărbătoare ce amintește de trecerea de la robia egipteană la libertate, spre Țara Făgăduinței. 

 Pentru creștini, Pesah este trecerea de la robia morții, la libertate, prin jertfa lui Hristos, care 

,,cu moartea pe moarte călcând, celor din morminte viață dăruindu-le.”  

 Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: ,,Iată Hristos, Paștile nostru, S-a jertfit pentru noi; să 

prăznuim deci, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimile curăției 

și ale adevărului ”(1 Cor. V,7-8). 

 Dar cum se calculează data  Învierii?   

Se ține cont de două fenomene astronomice: unul cu dată fixă (echinocțiul de primăvară, 21 

martie) și unul legat de mișcarea de rotație a Pământului și a Lunii. 

 Prima duminică după luna plină ce are loc după echinocțiu este data serbării Paștilor. Acesta 

poate să fie cel mai devremela 4aprile, iar cel mai târziu la 8 mai.  Această uniformizare a  serbării 

Paștilor a fost stabilită la Sinodul  I Ecumenic de la Niceea, în anul 325. 
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Învierea Mântuitorului Iisus Hristos 

 Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinismului, fundamentul credinţei 

creştine, în acest sens, Sfântul Apostolul Pavel spunea: “Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.” (I Corinteni, 15,14). Este o 

sărbătoare a bucuriei şi a luminii. 

Sărbătoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paşti îşi trage denumirea de la cuvântul ebraic “Pesah” al 

vechilor iudei, care înseamnă “trecere“. Mai întâi, cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de 

către Dumnezeu dintru nefiinţă întru fiinţă, iar mai apoi, trecerea poporului israelitean din robia 

egipteană la libertatea deplină, scăpat de la moarte prin sângele mielului pascal. 

Dacă mielul pascal a prefigurat, încă de atunci, sacrificiul şi jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus 

Hristos, sărbătoarea Paştilor a continuat să reprezinte, pentru fiecare om în parte şi pentru întreaga 

omenire, o trecere, atât de la moarte la viaţă, cât şi o trecere de la robia păcatelor la starea de libertate 

a fiilor lui Dumnezeu. Trecerea de la rău la bine, de la păcat la virtute, se face printr-o stăruinţă 

continuă din partea omului, ajutat de harul dumnezeiesc, pentru purificarea şi transformarea sufletului, 

pentru abandonarea patimilor şi dobândirea curăţiei inimii. 

Modul sărbătoririi Paştilor a fost diferit de-a lungul timpului, deşi în esenţă s-a păstrat ca în primele 

veacuri. Pentru creştinii primelor secole, Învierea Domnului era cel mai mare eveniment din istoria 

mântuirii noastre, care stă la temelia Bisericii creştine. Noaptea Paştilor era petrecută în biserici în 

priveghere şi rugăciune. 

Data la care se sărbătoresc Paştile depinde de două fenomene naturale (astronomice), dintre care unul 

cu dată fixă, legat de mişcarea aparentă a soarelui pe bolta cerească (echinocţiul de primăvară, care 

cade întotdeauna la 21 martie), iar altul cu dată schimbătoare, legat de mişcarea de rotaţie a lunii în 

jurul pământului (luna plină de după echinocţiul de primăvară). 

Astfel, Paştile sunt serbate întotdeauna în prima duminică după luna plină de după echinocţiu. Când 

luna plină coincide cu echinocţiul şi este o zi de sâmbătă, Paştile pot fi serbate chiar a doua zi, 

duminică, 22 martie; aceasta este data cea mai timpurie a Paştilor. 

In Sfanta Noapte a Invierii credinciosii merg la biserica pentru a primi lumina. Preotul aprinde o 

lumanare din candela aflata pa Sfanta Masa, spune de trei ori: “Hristos a inviat!” iese afara la 

credinciosi si le adreseaza chemarea:”Veniti de primiti lumina!”. Apoi toti credinciosii primesc lumina 

si o dau mai departe, este lumina lui Hristos care lumineaza tuturor credinciosilor si care este dusa de 

fiecare la casa sa. 

Să urcăm pe Golgota sufletului nostru și să-L primim pe Mântuitorul cu emoție! 

Hristos a înviat! 

 

 

 

Prof. Marilena Domokos-Belciug 
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LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS, REVĂRSATĂ ÎN SUFLETELE ȘI TRUPURILE 

OAMENILOR 

 

Prof. Timaru Oana- Gabriela 

 

   Sărbătoarea învierii Domnului nu este numai un fapt instoric al Învierii Sale, ci și ,,vedere 

duhovnicească’’ a Învierii tuturor oamenilor, din toate timpurile. Învierea Persoanei supreme ne-a 

trecut din spațiulacesta limitat șiefemer, supus slăbiciunilor, într-un ,,orizont eternizat’’, înveșnicit de 

prezența atotiubitoare a Luminii  Dumnezeiești. Legătura dintre adevărul Învierii lui Hristos și 

adevărul învierii de obște este atât de puternică, încât cine respinge Evanghelia Învierii lui Hristos 

respinge și adevărul învierii universale, iar cine crede în învierea lui Hristos, trebuie să mărturisească 

și învierea morților.În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor ,, Dacă nu este învierea 

morților, nici Hristos n-a înviat din morți. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci 

propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Și dacă nădăjduim în Hristos numai în viața 

aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii’’ ( I Corinteni 15,12-14, 18-19). 

   Vedem așadar, că originea învierii lui Hristos este trăirea Evangheliei propovădiuită de Apostoli care 

stă la marturisită de Biserică. 

    Lumina Învierii Domnului Hristos dă sens întregii creații, pentru că ea îndreaptă tot universul spre 

un cer și un pământ nou, în care moarte nu va mai fi. 

    Strălucirea veșnică a lui Hristos este acum tainic prezentă în Biserică, fiind adunată în sufletele 

credincioșilor prin ecourile glasurilor apostolice răspândite în lume prin slujitorii lui Dumnezeu, preoți 

și episcopi. Prin acestă iubire, firea umană intră în dimensiunea spirituală a Crucii pentru că sufletele 

și trupurile noastre să învie împreună cu Hristos. 

   Se pune întrebarea  ce simbolizează crucea spirituală? Sfinții părinți ne spun că verticalitatea ei 

simbolizează iubirea lui Dumnezeu față de lume. Pentru a răspunde iubirii lui Dumnezeu, omul trebuie 

să-și curețe sufletul și trupul de ,,zgura’’ păcatelor pentru a putea percepe tainele dumnezeiești. Pentru 

a-și spăla sufletul de murdăria păcatelor, ființa umană este datoare să accepte crucea, căreia îi urmează 

nepătimirea sau învierea sufletului. 

   Așadar, este o legătură profundă între Taina Crucii și cea a Învierii, între taina morții noastre în 

suferințele pricinuite de oamenii care se comportă urât și taina vieții veșnice.  

    Prin învierea duhovnicească a sufletului omenesc,  trupul purtator al acestui suflet, se înfășoară în 

lumina dumnezeiască. Simțurile, care mai înainte de cunoașterea lucrurilor dumnezeiești erau în umbra 

morții spirituale, acum sunt patrunse de strălucirea cea dumnezeiască. Cele cinci ferestre ale sufletului 

sunt purificate de lumina ,,dătătoare de viață’’ a Sfântului Duh. 

   Orizontalitatea crucii reflectă responsabilitatea, dragostea noastră față de făpturile lui Dumnezeu, 

dragoste care depășește orice graniță. Astfel, oamenii devin prietenii  naturii, pentru că  are imprimată 

în ea taina crucii ( înclinația spre desăvârșire) și a învierii ( atingerea desăvârșirii). 
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  Așadar, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne sensibilizeze sufletele spre cele dumnezeiești, pentru 

a arăta și a vesti celor din jurul nostru lumina din lumina Învierii Domnului Hristos. Să privim fața 

fiecărui om în lumina acestei învieri ca pe o sfântă lumânare de Paște aprinsă în lume din Iubirea 

dumnezeiască, care s-a pogorât până la noi îmbrăcând trup omenesc pentru noi oamenii, trezindu-ne 

din somnul morții, prin Persoana Cuvântului. 

 Să vedem fiecare om ca pe un ,,împreună călător cu noi spre învierea de obște, la venirea în slavă a 

Mântuitorului Hristos’’. 
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Importanţa activităţilor ludice in predarea integrată la nivelul învăţământului primar 

 

Autori: Prof.înv.primar Ciurte Amelia 

Școala Gimnazială  ,,Luciana Blaga”  Jibou,Sălaj 

 

         „…jocul  este  pe deplin joc  în măsura  în care seriosul  îşi  are  locul  lui   în  cuprinsul  

acestuia : prin urmare, a  juca  înseamnă  întotdeauna ˝jocari serio ˝ 

                                JULIAN  VAMANU 

 

 Prima vârstă a omului stă sub semnul jocului,   care însă îl fascinează şi pe adult, prin frumuseţe 

şi libertate. Vocaţia pentru joc desăvârşeşte condiţia omului de făuritor şi înţelept, probându-i 

imaginaţia şi spiritul creator. 

 Este o legătură strânsă între artişti, copii şi jocuri. Deoarece artiştii creează din plăcere, actul 

creaţiei poate fi considerat totodată şi un joc. Îi seamănă foarte mult, deoarce, creatorul  dacă nu 

pictează, nu scrie  sau nu sculptează, se simte ca un copil pedepsit căruia i s-a interzis jocul. Devine 

frustrat, trist, un om căruia i s-au închis toate orizonturile.  

 Copiii, dar şi artiştii îşi văd  „ joaca  „ precum ceva serios, care trebuie pus înaintea altor lucruri.  

 În măsura în care jocul implică riscul şi aventura, înseamnă, că opţiunile la care el invită nu se 

aplică decât unor posibilităţi serioase. În această accepţiune, totul stă sub semnul jocului, omul fiind 

esenţialmente  făptura care trebuie să aleagă în permanenţă, să se aleagă pe sine, ceea ce Heidegger 

exprimă prin ideea, că omul e proiect al propriilor sale posibilităţi. 

        Ce înseamnă de fapt cuvântul  ” joc ”  ? 

        În „Dicţionarul explicativ al limbii române” definiţia cuvântului  „joc” sună astfel : 

~ acţiunea de a se juca şi rezultatul ei; activitate distractivă (mai ales la copii ) 

 ~ de societate = distracţie într-un grup de persoane care  constă din întrebări şi răspunsuri hazlii 

sau din dezlegarea unor probleme amuzante. 

       Jocul este prezent in teoria psihopedagogică ca unul din principalele mijloace de educare a copiilor 

având un rol determinant in dezvoltarea psihică,pregătindu-l pentru trecerea la un nivel superior de 

dezvoltare psihică canalizându-i in mod pozitiv energia in modelarea viitoarei sale 

personalităţi.Jucându–se, copilul îşi foloseşte atât mintea  cât şi corpul. Astfel, învaţă lucruri esenţiale 

despre lumea din jurul lui. Copiii se joacă, pentru că jocul îi distrează, le aduce un sentiment plăcut, le 

aduce bucurie, dar, totodată are şi o valoare formatoare. 

La nivelul claselor I -  IV, în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, 

jocurile didactice, constituind o punte de legătură între joc, ca tip de activitate dominantă în care este 

integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii, învăţarea.  

               Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învăţământ, 

iar ca metodă, adică ,, o cale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ”, în orice 

moment al lecţiei. 

               Conceperea jocului ca metodă de învăţare, scoate mai mult în evidenţă contribuţia lui în 

educarea copilului şcolar. 

              Jocul, în special cel didactic, angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai importante 

procese psihice, având în acelaşi timp, un rol formativ şi educativ. Lecţiile desfăşurate în totalitate prin 

joc, cât şi cele înviorate cu jocuri didactice susţin efortul elevilor, menţinându-i mereu atenţi şi 

reducând gradul de oboseală. Prin libertatea de gândire şi acţiune, prin încrederea în puterile proprii, 

prin iniţiativă şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de valoroase, pe atât de plăcute. În joc se 

dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, competiţia, corectitudinea, disciplina, precum şi spiritul de 

cooperare, de viaţă în colectiv şi de comportare civilizată. 

        Datorită  caracterului  său  formativ, jocul  influenţează  dezvoltarea  personalităţii  elevului. 

    Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le  
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stimulăm efortul susţinut şi îi determinam să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în oră, cât şi în afara 

ei. Utilizându-l frecvent  în activităţile de la clasă, îmbinând ineditul cu plăcutul, am constatat că 

activitatea devine mai interesantă, mai atractivă, şi după cum remarcă psihologul american, Jerome S. 

Bruner: 

 ” Jocul constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de 

învăţare. Elevul se găseşte aici în situaţia de actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce 

corespunde foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe 

interioare de acţiune şi afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afirmare”.    

  Jocul didactic  reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna 

dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, estetică, fizică a 

copilului. 

          Tipuri de jocuri: 

          În practica şcolară întâlnim forme variate de jocuri didactice, clasificarea lor putând fi realizată 

din mai multe puncte de vedere: 

     a) După conţinutul şi obiectivele lor: 

             - jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător; 

             - jocuri didactice matematice; 

             -jocuri didactice pentru însuşirea unor norme de comportament civilizat; 

             - jocuri muzicale; 

             - jocuri de orientare în spaţiu, de mişcare; 

             - jocuri aplicative cu funcţia de fixare a unor reguli sau procese şi de extindere a acestora 

asupra unor situaţii noi. 

     b)  După prezenţa sau absenţa materialului didactic, deosebim: 

              - jocuri didactice orale – fără material didactic; 

              - jocuri didactice cu ajutor material; 

 

    c) După scopul urmărit, jocurile didactice se împart: 

  Jocuri senzoriale: 

           pentru dezvoltarea sensibilităţii tactile şi chinestezice;  

           pentru dezvoltarea sensibilităţii vizuale; 

           pentru dezvoltarea sensibilităţii auditive; 

           pentru dezvoltarea sensibilităţii gustativ-olfactive. 

  Jocuri intelectuale: 

          de simulare a comunicării orale; 

          de atenţie şi orientare spaţială; 

          de analiză şi sinteză mentală; 

          de realizare a comparaţiei mentale; 

          de realizare a abstractizării şi generalizării; 

          pentru dezvoltarea perspicacităţii; 

          pentru dezvoltarea imaginaţiei; 

     d) După sarcina didactică: 

          cu explicaţii şi exemplificare; 

          cu explicaţie, dar fără exemplificare; 

          fără explicaţie, cu simpla enunţare de sarcini. 

    e) După momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei: 

        jocuri didactice, activităţi de sine stătătoare; 

        jocuri didactice, activităţi complementare. 

            Jocurile didactice pot fi asimilate uneia sau alteia dintre categorii, ele păstrându-şi drept 

caracteristică faptul că:  

                 * au clare funcţii formative; 
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                * derivă dintr-o intenţionalitate educativă. 

 

Organizarea  activităţii  pe  bază  de joc  didactic  

 

 Metoda  jocului  didactic  poate fi  utilizată  cu  succes  în  vederea  atingerii  celor  mai  diverse  

obiective  fundamentale, în  diverse  tipuri  de  activităţi  didactice şi  în  orice  moment  al    lecţiei: 

de captarea  atenţiei, de  predare, de  asimilare, de  consolidare  şi  fixare, de  asigurare  a  feed-back-

ului, de  recapitulare,  de  evaluare. În  alegerea  tipului  de  joc  didactic  trebuie  să se  ţină  cont  de  

: scopul  urmărit  şi  obiectivele operaţionale  propuse, condiţiile  specifice  de  lucru  şi  sarcinile  de  

rezolvat . Antrenarea  elevilor  înşişi  în  conceperea  de  jocuri  didactice   constituie  pentru  ei  un   

exerciţiu  foarte  util,  iar  pentru  cadru  didactic ,, o  eficientă  probă  de  evaluare” . 
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Tradiții de Paște 

Prof. înv. primar Arghire Oana  

Șc.Gimn. ” Elena Doamna” Tecuci 

 

 

Paştele este cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, care a adus omenirii 

speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind, după cum spunea 

părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată  tuturor, credincioşi şi necredincioşi. 

Această sărbătoare durează trei zile şi începe, conform deciziei Conciliului de la Niceea din 

anul 325, în duminica de după prima Lună plină după echinocţiul de primăvară. 

Farmecul deosebit al Sărbătorii Paştelui este dat atât de semnificaţia spirituală („...învierea Mea 

va fi totodată o înviere pentru toţi cei care  Mă urmează.” – Marea Evanghelie a lui Ioan        de Jakob 

Lorber) cât şi de tradiţii (oul pictat, masa cu mâncăruri tradiţionale, slujba de  sâmbătă seara cu primirea 

luminii). 

Tradițiile legate de această sărbătoare încep cu mult înainte. Ca şi alte sărbători creştine, Paştele 

este însoţit de numeroase obiceiuri populare care îşi au originea în tradiţiile străvechi (considerate azi 

de mulţi a fi  păgâne) şi de credinţe şi superstiţii legate de ciclul anotimpurilor şi treburilor gospodăreşti. 

În duminica de Florii, oamenii au voie să mănânce pește. Merg la biserică ducând flori și se 

întorc aducând mâțișori de salcie. Ating cu salcia copiii, vitele din gospodărie și  o pun la icoană. Tot 

acum sunt fierte buruienile care sunt folosite la vopsitul ouălor. Sunt locuri unde oamenii în această zi 

nu se spală pe cap, de teamă să nu albească la fel ca pomii aflați înfloare. 

        Joia mare din Săptămâna Patimilor este foarte însemnată. Se mai numește și Joia Neagră sau 

Joimărița. Joimărița le pedepsește pe femeile leneșe. În această zi nu se lucrează. Se face în schimb 

borș. Borșul din joia Mare ține tot anul. 

             În joia mare cade Nunta urzicilor. Din momentul în care înfloresc, acestea nu mai sunt bune 

de mâncat. 

Tot în Joia mare femeile vopsesc   ouăle. Cele roșii se numesc merișoare. Cele cu modele se 

numesc, de la o zonă la alta, ouă împestrițe, încondeiate, scrise, pictate cu ceară,  muncite. Primul ou 

încondeiat “de încercare” se numește cearcă. Se vopsesc și ouă negre,        dar mai rar. Numele motivelor 

de pe ouă sună familiar: brâul popii, crucea rusească, roata carului, mânecă sucită, floarea Paștelui,  

cercelul doamnei, garoafa, frunza nucului, ghiocelul, grâul câmpului, urechile iepurelui, fluierul 

ciobanului, pălăria neamțului. Ouăle muncite nu se dau de pomană - nu le primește Dumnezeu. Unele 

sunt pline, deci se pot mânca, altele sunt goale, se înșiră pe ață și se pun la icoană. 

Există și un obicei al ciocnitului. Se crede că oamenii care ciocnesc între ei ouă se întâlnesc pe 
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lumea cealaltă. Se ciocnește capul cu capul și dosul cu dosul. În prima zi de Paște   se ciocnește numai 

cap cu cap. 

De Vinerea Mare sau Vinerea seacă, când te scoli, e bine să calci pe un obiect de fier. Pe cel 

care ține în această zi post negru, nu-l mai doare capul. În această zi nu se seamănă că nu crește nimic. 

Se mai spune că cine coase, orbește, nu se toarce, nu se țese, nu se spală. Tot ce poți să faci e să te 

speli și să coci pască. Pasca este coptura Paștelui. Este rotundă pentru că se crede că scutecele lui Iisus         

au fost rotunde. Înainte să pui pasca în cuptor, faci pe pereții cuptorului semnul crucii. 

În noaptea de sâmbătă, după ce toate pregătirile s-au încheiat, după cântatul cocoșilor de 

miezul nopții, oamenii se  primenesc să meargă la biserică. Se spală pe față în apa în care au pus un ou 

roșu, o monedă de argint și busuioc. Își pun haine curate și noi, iau cu ei pască și ce mai vrea fiecare 

și se duc la biserică. După ce preotul anunță Învierea și le dă lumină, oamenii se îmbrățișează. Se întorc 

cu lumânarea aprinsă acasă și o sting la grindă, desenând acolo cu fum semnul crucii. 

Se reîntorc în zori, când pasca este sfințită în curtea bisericii. Cei mai mulți pun sub pască o 

desagă în care găsești ouă, sare, făină, piper, usturoi, busuioc, tămâie, unele dintre ele devenind leacuri 

peste an. 

Din anafura de Paște se pune în sarea vitelor și se dă câinelui să nu turbeze. Se spune      că dacă 

un șoarece ar mânca din ea, s-ar face liliac. 

Dimineața, în ziua de Paște, toți ai casei, ca sa fie sănătoși și să aibă spor în tot ceea ce fac, 

trebuie să se spele pe față cu apa dintr-o cana în care s-au pus un ou roșu și un ban de argint. De regulă, 

cel mai mic al casei sau cel care se spală ultimul ia banul și oul             după ce se spală. 

Masa din prima zi de Paști este un prilej de reunire a familiei, decurgând după un adevărat 

ritual. De pe masa de Paști nu pot             lipsi: ouăle roșii, cașul de oaie, salata cu ceapă verde și ridichi, 

drobul si friptura de miel, pasca umplută cu brânză sau smântână și mai nou, cu ciocolată. 

În a doua zi de Paști s-a mai păstrat ( în special în Transilvania ) obiceiul udatului, având 

semnificația unui act de purificare. De obicei, feciorii stropesc cu apă sau cu parfum persoanele ieșite 

în cale, în special fetele. 

Se crede ca mielul de Paște este bine să fie sacrificat în Vinerea Mare făcându-se, în acest fel, 

o apropiere între sacrificiul lui             Hristos, care este răstignit, și cel al mielului, care este unul din 

simbolurile sub care, înainte de instituirea oficiala a religiei creștine, era             reprezentat Domnul Iisus 

Hristos. Friptura de miel și drobul sunt feluri de mâncare care trebuie să se găsească pe masa de Paște 

a tuturor creștinilor. 

Lumânarea, poate cel mai important simbol al Învierii, reprezintă biruința vieții asupra morții 

și a binelui asupra răului. Tradiția spune că, după slujbă, lumânarea trebuie adusă acasă aprinsă. 
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Lumânarea de la Înviere nu se aruncă, ci este păstrată cu sfințenie pentru a fi aprinsă la necazuri. 

Conform credinței populare, lumânarea de  Înviere se aprinde în fața unei icoane în caz de primejdie 

sau necazuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Nicolau,      Irina,      Ghidul      sărbătorilor   românești, București, Editura 

Humanitas, 1998; 

Flori și rugăciuni, Ediție alcătuită de Mihai         Platon, Iași, Editura “Periscop”, 1996; 
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CAPITOLUL II - PROIECTE DIDACTICE
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PROIECT DE LECȚIE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială  ”Pia Brătianu” 

CLASA: Pregătitoare 

PROPUNĂTOR: prof. înv. primar Ion Amelia Viorica si Ion Florina Violeta 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: În livadă 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul ”D” și literele d, D 

TIPUL LECȚIEI:Predare-învățare-evaluare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată - CLR+AVAP+MM 

DISCIPLINE: Comunicare în limba română 

               Arte vizuale și abilități practice 

                          Muzică și mișcare 

DURATA: 35 minute  

Competențe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare  

3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competenţe specifice  

✓ Comunicare în limba română: 

      1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a 

cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar 

                                      2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

                                      3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universal apropiat, scrise cu 

litere mari şi mici de tipar 

 

Competenţe integrate 

✓ Arte vizuale și abilități practice: 

                                    2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple 

✓ Muzică și  mișcare: 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text. 

 

 

Obiective operaţionale: 

Pe parcursul si la finalul lecției fiecare elev va fi capabil: 

O1  Să identifice  imaginilie care conțin sunetul [d] pe baza exercițiilor anterioare, a explicațiilor 

primite de la învățătoare; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev va elevii va identifica cel 

puțin zece  imagini din șaisprezece imagini; 
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O2   Să despartă în silabe cuvintele care conțin sunetul [d] pe baza exercițiilor anterioare, a 

explicațiilor primite de la învățătoare; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare  elev va despărți 

corect cel puțin trei cuvinte din  cinci; 

O3  Să alcătuiască enunțuri din mai multe cuvinte, pe baza cunoștințelor anterioare, a   exemplelor 

date de propunătoare; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev alcătuiește cel puțin o 

propoziție; 

O4  Să traseze corect litera „d” și „D” în aer sau cu ajutorul sârmei plușate, pe baza indicațiilor 

primite de la învățătoare, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare  elev va trasa  corect cel puțin 

litera mare sau cea mică.  

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee : conversația, explicația, jocul didactic, exerciţiul, conversaţia, 

problematizarea, munca în echipă, exercițiul, demonstrația 

b) Materiale didactice: sârma plușată, bulinuțe. 

             b)  Mijloace de învăţământ :laptop, videoproiector, cântece pentru copii, tablă magnetică,  

c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală. 

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale. 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012; 

➢ Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Bucureşti, 2012. 

➢ MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si 

explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin 

ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012 

➢ Anton Ilinca, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore 

Tabacaru”, 1999 

➢ Molan Vasile, Diactica disciplinelor ,,Comunicare în limba română . și ,,Limba și literatura 

română” în învățământul primar. 

➢ Stoica Adrian (coordonator), ,,Evaluarea în învăţământul primar”. Descriptori de 

performanţă”, Bucureşti, 1988; 

➢ Şedrean Ioan, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică 

şi Pedagogică, 1995; 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Momentele 

lecției 

Ob. 

Op 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

  Se asigură condițiile optime 

desfășurării activității: aerisirea 

sălii de clasă, pregătirea 

materialului didactic, plasarea 

organizată a copiilor (pe grupe) 

în spaţiul educaţional 

 

Conversația  Frontal Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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2.Captarea 

atenției 

 
Capatarea atenție se face cu un 

ppt care îî introduce în 

activitate: ” Dan, Diana și Doru 

sunt în livadă la Dumbravă” Ei 

ascultă o poveste ”Povestea 

literei D” Povestea literei D - 

YouTube 

Va trebui să ascultați cu atenție 

povestea, deoarece va trebui 

să-i ajutați pe cei trei copii care 

au de trecut câteva probe. 

Pe baza filmulețului se vor 

adresa întrebări ca:  

Povestea cărei litere ați 

ascultat? („Povestea literei D) 

Numele copiilor cu ce sunet 

începe? (D) 

 

 

Conversaţia 

Videopro

iector, 

Plasmă 

Frontal Se 

apreciază 

modul de 

receptare a 

mesajului. 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Astăzi, la ora de comunicare în 

limba română  se va continua 

călătoria ”În livadă”, unde vom 

învăța o literă nouă, o vom 

recunoaște și vom numi 

cuvinte care conțin sunetul ”d”   

Conversaţia  Frontal  

4.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățătoarea le prezintă 

copiilor planșa cu litera care 

are și imagini diverse ale căror 

denumiri conțin sunetul ”d”.  

Elevii vor fi împărțiți în trei 

grupe prin extragerea cifrelor 

de la 1 la 3, 1- Grupa lui Dan, 

2- Grupa Dianei și 3 Grupa lui 

Doru. 

În continuare se va prezenta un 

ppt cu sarcini pentru Grupa lui 

Doru : 

-numește imaginile care încep 

cu sunetul ”d” 

- numește imaginile care se 

termină cu sunetul ”d” 

Grupa Dianei  

Câte liere ”D” vezi” 

Pe o roată vor părea ce trebuie 

Explicația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Problematiz

area 

 

 

 

Povestea 

literei P 

 

Planșă cu 

litera P și 

imagini 

 

 

 

 

 

Jetoane 

cu 

cuvinte 

 

Frontal 

 

 

 

Grupe 

 

 

 

Individual 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

La trasarea 

sarcinilor 

membrilor 

fiecărei 

echipe 

învățătoarea 

va ține cont 

de nivelul 

fiecărui 

elev, 

trasând 

diferențiat 

sarcini de 

lucru. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz2YGMThvwY
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2YGMThvwY
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O1 

 

O2 

 

O3 

să denumească cu litera ”D„ 

sau ”d” 

Grupa lui Doru  

Să formuleze propoziții care să 

conțină cât mai multe cuvinte 

cu sunetul „d”, ”D” 

Ultima sarcină pentru întreaga 

clasă un copil să citească 

cuvântul, iar restul clasei să 

bată de atâtea ori din palme 

câte silabe are cuvântul citit. 

 

5.Obținerea 

performanței 

O4 Copiii sunt informaţi că mai au 

de parcurs o ultimă etapă 

pentru a finaliza călătoria ”În 

livadă”. 

Ei trebuie să traseze în aer și cu 

ajutorul sârmei plușate litera 

”D. ”d”. 

Explicaţia 

Demonstrați

a 

 

Exercițiul 

 

 

Cutii cu 

mălai 

Individual  Aprecieri 

verbale 

6. Activități 

de 

completare 

prin joc 

 Cântec – Joc: ”Clap, clap 

sound” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=H1rFDZ5Lf3I 

 

Joc  Videopro

iector, 

plasmă 

Interpretar

e în grup 

Aprecieri 

verbale 

7. Încheierea 

lecției 

 
Se fac apreciri referitoare la 

comportamentul copiilor şi la 

modul în care aceştia au 

participat la activitate. 

Conversaţia   

 

 

 

 

Aprecieri 

globale 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1rFDZ5Lf3I
https://www.youtube.com/watch?v=H1rFDZ5Lf3I
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PROIECT DE ACTIVITATE – ÎN ZIUA DE PAȘTI 
 

Șcheopu Paula Beatrice, GRĂDINIȚA CĂSUȚA FERMECATĂ 

Sector 5, București 

 

Grupa: Mare 

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânii: Surprizele Primăverii 

Subtema săptămânii: Sărbătoarea Paștilor 

Domeniul experiențial: Domeniul limbă și comunicare 

Subiectul activității: "În ziua de Paști" de Elena Farago 

Tipul de activitate: transmitere și însușire de cunoștințe 

Mijloc de realizare: memorizare 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

D1 - Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate:  

D1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

D1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresiva) 

Scopul activității: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a 

semnificațiilor structurilor verbale orale. 

Obiective operaționale: Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

- să recite poezia, reproducând-o clar și expresiv, respectând intonația și ritmul;  

- să exprime oral conținutul de idei al poeziei, îmbogățindu-și sfera de reprezentări cu privire la 

importanța sărbătorilor de Paști; 

- să-și îmbogățească vocabularul cu noi cuvinte din poezie: învierea, pestrițe, milos 

Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul 

Materiale didactice: planșe didactice ilustrative pentru fiecare strofă 

Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupuri 

Durata: 30 minute 

Bibliografie:  

- Antonovici, Ș., Ciobotaru, M.(2005) ”Educarea limbajului: Îndrumător pentru educatoare”: Editura 

Aramis Print, București; 

- Ministerul Educaţiei Naționale (2019) Curriculum pentru educație timpurie; 

 

Etapele activității Conținutul științific Metode și 

procedee 

didactice 

Evaluare 

Momentul 

organizatoric 

Pentru o bună desfășurare a activității sunt necesare 

următoarele: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea scaunelor în semicerc; 

-pregătirea materialului didactic. 

  

Captarea atenției Se va realiza cu ajutorul unor ghicitori:  

Într-un coşulet gătit, 

Mama mea a pregătit 

Conversația Frontală 
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Vin, pască si ouşoare 

Pentru o mare sărbătoare… (Sfintele Paști) 

 

Cap în cap le ciocănim, 

Iar apoi pe rând rostim: 

–“Hristos a înviat!” 

– “Adevărat a înviat!”…(Ouăle de Paşti) 

 

Clopote răsună, 

Creştinii se adună 

În casa Domnului, 

Să se roage Lui. (Sfânta Biserică) 

Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

Se anunță subiectul și obiectivele activității pe 

înțelesul copiilor. 

Conversația Frontală 

Dirijarea învățării 

 

Recitarea model, pe parcursul căreia se vor arăta 

copiilor imagini sugestive pentru strofele poeziei: 

 

În ziua de Paști 

de Elena Farago 

 

Toţi copiii azi se îmbracă 

Cu ce au ei mai frumos 

Şi părinţii lor le cântă 

Învierea lui Christos. 

  

Şi la masă ciocnesc astăzi 

Toţi copiii cei cuminţi, 

Ouă roşii şi pestriţe, 

Cu iubiţii lor părinţi. 

  

Toţi copiii azi sunt darnici 

Căci ei ştiu că lui Christos, 

Îi sunt dragi numai copiii 

Cei cu sufletul milos. 

  

Şi copiii buni la suflet, 

Azi cu bucurie dau, 

Cozonaci şi ouă roşii 

La copiii care n-au. 

 

Se vor explica noile cuvinte: învierea, pestrițe, milos. 

Copiii vor fi solicitați să formuleze propoziții cu 

noile cuvinte. Se va purta o scurtă conversație 

referitoare la textul poeziei, pentru ca educatoarea să 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Individuală  
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se asigure că preșcolarii au înțeles conținutul 

transmis și se fixează mesajul poeziei: Să fim miloși 

cu cei care nu au. 

Se reia recitarea model a poeziei de către educatoare, 

expresiv, clar, cu intonația și mimica adecvate. 

Urmează memorarea conștientă a textului, pe 

fragmente logice, de către copii 

Se urmărește corectitudinea pronunțării, fidelitatea 

reproducerii, expresivitatea. 

Educatoarea recită prima strofă a poeziei, apoi 

antrenează 2-3 copii pentru a recita individual. 

Educatoarea recită prima și a doua strofă, apoi 2-3 

copii repetă individual. 

Educatoarea recită primele două strofe ale poeziei și 

pe cea de-a treia, apoi antrenează 2-3 copii pentru a 

recita individual. 

Educatoarea recită primele trei strofe ale poeziei și pe 

cea de-a patra, apoi antrenează 2-3 copii pentru a 

recita individual. 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Obținerea 

performanței 

Fixarea poeziei se va realiza prin recitarea în grupuri 

mici a poeziei, sub formă de concurs. 

Exercițiul  Pe grupuri 

 

Evaluarea activității Se va realiza sub forma unei ștafete, unde un copil 

începe să recite poezia de la prima strofă, iar alți 

copii, pe rând, individual, vor continua recitarea 

poeziei la semnalul cadrului didactic. 

Explicația 

Exercițiul 

Individuală 

 

 

Încheierea 

activității 

Cadrul didactic face aprecieri verbale, individuale și 

colective asupra implicării în activitate a copiilor. 

Conversația Frontală 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

 

Data : 11.04.2022 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Religie Ortodoxă  

Profesor: Domokos-Belciug Marilena 

Clasa: a XI a   

Unitatea de învăţare: Dumnezeu Mântuitorul 

Subiectul lectiei: Adeverirea Morţii şi a Învierii Mântuitorului 

Tipul lecţiei:  comunicare/însuşire de noi cunoştinţe 

C.G.5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ 

Competenţe specifice 

5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a 

dialoga pe o temă dată 

Obiective operaţionale: 

a. cognitive-formative 

  O1 – să argumenteze faptul că moartea şi Învierea Mântuitorului au fost reale; 

  O2 – să enumere ipotezele referitoare la Învierea Mântuitorului; 

  O3 – să demonstreze falsitatea sau adevărul teoriilor referitoare la Învierea Domnului. 

        b. afectiv atitudinale 

                      - să manifeste interes pentru cunoaşterea aspectelor referitoare la Invierea Domnului 

        c. psiho motorii              

                      - să adopte o poziţie evlavioasă în timpul rugăciunii 

Strategia didactică 

      1. Resurse procedurale: conversaţia euristică, discuţia colectivă, argumentarea, explicaţia 

      2. Resurse materiale: Fişa de lucru, Sfânta Scriptură, Icoana Învierii 

      3. Resurse organizatorice: activitate frontală şi individuală 

Resurse temporale: 50’ 

Modalităţi şi forme  de evaluare: continuă, prin întrebări adresate pe tot parcursul lecţiei şi prin 

rezolvarea cerinţelor fişei de evaluare. 

Resurse bibliografice:  

                       1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994. 

                       2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopegagogie pentru examene de definitivare şi 

grade didactice, Editura “Polirom”, Iasi, 1998. 

                       3. Todoran, Pr, Prof. Dr. Isidor, Zegrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Dogmatica Ortodoxă, 

Editura “ Arhidiecezană”, Cluj, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

679 
 

Metodica şi desfăşurarea lecţiei 

(Scenariul activităţii didactice) 

Nr 

Crt. 

Etapele lecţiei Timp 
(min) 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor  

1. Momentul 

organizatoric 

2’ *Salutul. Rosteste rugăciunea 

* Noteză absenţele 

* Salutul. Rostesc rugăciunea. 

* Se pregătesc pentru lecţia 

nouă 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

5’ *Se adresează căteva întrebări legate de lecţia: “ 

Jertfa pe Cruce a Mântuitorului”. 

* Elevii răspund la întrebările 

profesorului 

3. Pregătirea 

aperceptivă 

1’ * Fără Înviere, lucrarea de răscumpărare a lui 

Hristos n-ar fi fost completă.  Apostolul Pavel 

Spune: “ dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

atunci propovăduirea noastră, zadarnică este 

atunci şi credinţa voastră.” (I Corinteni 15, 14). 

Având în vedere lipsa oricărui păcat în El, 

moartea nici nu avea putere asupra Lui. Există 

oameni care contestă, din neştiinţă sau din 

necredinţă, moartea reală a Mântuitorului şi 

Învierea Sa. Se prezintă icoana Învierii. 

* Ascultă precizările 

4. 

 

Precizarea 

titlului şi a 

competenţelor 

1’ * Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Adeverirea 

Morţii şi a Învierii Mântuitorului şi precizează 

care sunt obiectivele lecţiei. 

* Notează pe caiete data şi 

titlul lecţiei. 

Ascultă cu atenţie 

5 

 

Comunicarea/ 

însuşirea noilor 

cunoştinţe/Dirij

area învăţării 

 

25’ * Solicită elevii, pe baza textelor scripturistice, să-

şi amintească în ce condiţii a fost răstignit 

Mântuitorul şi să rezume evenimentele legate de 

răstignire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adresează următoarele întrebări: 

- Ce făceau de obicei soldaţii romani ca să 

grăbească moartea celor răstigniţi? 

- I-au făcut asta Mântuitorului? 

-Cum s-au asigurat că a murit? 

 

 

- Mergând la Pilat ei au cerut strajă pentru 

mormânt spunând: “…amăgitorul acela a spus, 

fiind încă în viaţă : După trei zile Mă voi scula.” 

Ce înţeles au cuvintele “fiind încă în viaţă”? 

- Duşmanii recunosc moartea Mântuitorului, dar 

pun strajă, spun cuvintele “fiind încă în viaţă”, 

deci acum era mort şi îngropat. 

* Răspunsul solicitărilor: 

- După ce a suferit bătăi, 

jigniri şi cunună de spini, 

Domunul şi-a dus pe umeri 

Crucea spre locul răstignirii. 

A căzut sub greutatea ei şi 

crucea i-a fost dată lui Simon 

Cirineul să o ducă. Pe 

Golgota, Hristos a fost 

răstignit pe Cruce, între doi 

tâlhari şi şi-a dat sufletul în 

mâinile Tatălui 

*Elevii răspund: 

 

- Le zdrobeau fluierele 

picioarelor. 

 

Nu, pentru că murise deja. 

- Un soldat a înfipt în coasta 

Sa o suliţă şi Mântuitorul nu a 

reacţionat. 

- Erau siguri că murise, pentru 

că fusese în viaţă când a 

proorocit că va învia. 
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* Cere elevilor să citească în Fişa de lucru 

argumentele care susţin realitatea morţii  

Mântuitorului 

. 

* Se reia conversaţia cu elevii pentru a descoperi 

şi formula argument privind realitatea Învierii. 

Întrebări: 

- După ce soldaţii au venit îngroziţi în cetate 

vestind că Hristos a înviat, arhiereii i-au mituit şi 

s-au grăbit să impună oamenilor o minciună. Care 

a fost aceea? 

 

 

 

 

- Era posibil acest furt? 

 

 

 

- Totuşi, Duminică dimineaţă mormântul era gol, 

deci… 

- Ce a găsit Apostolul Petru când a ajuns la 

mormânt şi s-a uitat înăuntru? 

- Presupunând ca ar fi valabilă teoria arhiereilor 

evrei despre furarea Trupului, înseamnă că Sfinţii 

Apostoli, înainte de a-L scoate din mormânt, cu 

grijă să nu-I trezească pe soldaţi, ar fi trebuit să 

petreacă mai mult timp acolo. Totuşi, de ce ar fi 

lăsat pânzele acolo? Prezenţa giulgiurilor poate 

confirma Învierea lui Hristos? 

 

 

 

 

 

 

- Dacă Sfinţii Apostoli şi-ar fi propus să fure 

Trupul Domnului în timp ce soldaţii dormeau, ar 

fi putut? 

- Totuşi, de unde ştim că Sfinţii Apostoli nu i-au 

plătit ei înşişi pe soldaţii romani ca să le dea voie 

să ia Trupul? 

 

 

 

 

 

- Care dintre Sfinţii Apostoli a fost lângă Sfânta 

Cruce? 

- Ce ne spune Sfânta Evanghelie că au făcut 

* Elevii citesc din fişa de 

lucru. 

 

 

* Elevii se angajează în 

conversaţie 

 

 

 

 

-…că Apostolii au venit 

noaptea, au furat Trupul 

Domnului pentru a spune apoi 

că a înviat (ipoteza furtului). 

 

- Nu, pentru că mormântul 

era pecetluit, iar soldaţii îl 

păzeau cu străşnicie. 

 

…Hristos înviase între timp. 

 

-…a găsit giulgiurile 

desfăcute 

 

 

 

 

 

 

- Da, pentru Sfinţii Apostoli şi 

pentru noi este o confirmare a 

Învierii, deoarece nimeni, 

furând Trupul, nu ar fi 

desfăcut de pe El giulgiurile; 

Hristos a ieşti din ele tot aşa 

cum a ieşit şi din mormânt. 

- Puţin probabil. Ar fi făcut 

zgomot prin răsturnarea 

pietrei şi soldaţii s-ar fi trezit. 

- Erau săraci, nu aveau cu ce 

să-i plătească./ Nu aveau de ce 

să fure şi nici ce să facă cu 

Trupul, de vreme ce 

Mântuitorul, după ce a 

propovăduit Învierea Sa, nu ar 

fi Inviat./ Le era frică de iudei 

şi de romani. 

- Sfântul Ioan Evanghelistul 

- S-au împrăştiat de teamă. 
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ceilalţi? 

- Dacă le era frică şi s-au împrăştiat, s-ar fi adunat 

să fure Trupul Domnului? 

 

* Cere elevilor să citească “ Lectura biblică” din 

Fişa de lucru. Apoi, pentru aprofundarea 

cunoştinţelor, adresează următoarele întrebări: 

- De ce s-au înspăimântat Sfinţii Apostoli când li 

S-a arătat Domnul Iisus Hristos după Înviere? 

 

 

- Cum i-a convins Mântuitorul că era El, Cel 

înviat? 

 

- S-a mai arătat şi altă dată? 

 

 

* Solicită elevii să citească din Fişa de lucru 

despre arătările Sale de după Înviere. 

* În ciuda acestor evidenţe, unii oameni au 

formulat teorii conform cărora Hristos  nu a murit 

cu adevărat, deci nu a înviat. Aceste teorii sunt: 

ipoteza morţii aparente, ipoteza înşelăciunii, 

ipoteza viziunii. 

A. Ipoteza morţii aparente susţine că, pe Sfânta 

Cruce, Mântuitorul nu ar fi murit deplin, ci ar fi 

intrat în leşin profund, în moarte clinică. Mai 

târziu, din cauza suliţei care i-a străpuns coastele, 

a coborârii de pe Cruce, a lespezii reci pe care a 

fost aşezat şi a frigului din mormânt, şi-ar fi 

revenit şi în timpul nopţii, cu ultimile forţe, ar fi 

împins piatră de la uşa morântului şi ar fi ieşit 

afară, arătându-Se apoi ucenicilor care au crezut 

ca El a înviat. 

* Cere elevilor să descopere contraargumente la 

aceste afirmaţii. 

B. Ipoteza înşelăciunii: Susţinătorii ei afirmă că  

Sfinţii Apostoli au venit la mormânt şi au furat 

Trupul Domnului, apoi au răspândit vorba că a 

înviat. 

* Adresează următoarele întrebări: 

- având în vedere cele întâmplate cu Mântuitorul, 

se mai gândeau Sfinţii Apostoli că va învia? 

 

 

 

 

 

 

 

- În nici un caz. 

 

 

 

* Un elev citeşte cu voce tare, 

ceilalţi urmăresc în propriile 

fişe, apoi răspund la întrebări: 

- Pentru că Domnul a apărut 

dintr-o dată între ei şi au 

crezut că e un duh. 

 

-I-a lăsat să-L pipăie şi a  

mâncat în faţa lor din 

mâncarea lor obişnuită. 

- da, de mai multe ori, timp de 

patruzeci de zile, apoi S-a 

înălţat cu Trupul la cer. 

* Elevii citesc din fişa de 

lucru. 

 

 

 

*Ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Răspunsuri aşteptate: 

- După suferinţele îndurate, cu 

greu poţi să-ţi imaginezi că un 

om normal ar mai putea avea 

forţa să înlăture piatra de la 

mormânt, după ce şi-a revenit 

din leşin. 
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- Când s-au dus Sfinţii Apostoli la mormânt? 

 

- De ce nu mai devreme? 

 

 

 

- Se gândeau ei să predice învăţătura după ce-L 

văzuseră pe Hristos după moare? 

 

- Dacă Moartea lui Hristos părea că este un sfârşit 

definitiv, de ce să-I fure Trupul? 

 

 

 

* Cere unui elev să citească cu voce tare textul de 

la punctul    “ Din înţelepciunea Sfinţilor Părinţi”, 

din Fişa de lucru şi cere să rezume aprecierile 

Sfântului Ioan Gură de Aur. 

C. Ipoteza viziunii: Susţinătorii ei afirmă că, în 

starea de încordare psihică în care se aflau după 

crudele evenimente întâmplate, Apostolii, femeile 

mironosiţe şi grupurile mai mari, cărora li S-a 

arătat Domnul înviat, au avut de fapt viziuni. 

Nervii zdruncinaţi le-au jucat feste. 

* Întreabă:  

- Ce argument avem ca arătările Domnului nu 

erau simple viziuni ale ucenicilor Săi? 

 

- Ce argument avem că ucenicii Domnului nu 

aveau, într-adevăr, probleme psihice? 

 

 

* Cere elevilor să citească din fişa de lucru 

argumentele şi contraargumentele ipotezei 

viziunii. 

 

 

 

* Se solicită citirea argumentului ipotezei mitului. 

- Probabil că nu. 

- Abia după ce femeile 

mironosiţe le-au vestit 

Învierea. 

- Pentru că le era frică de 

arhiereii iudei şi de soldaţii 

romani. 

- Nu aveau de ce; dacă Fiul lui 

Dumnezeu Însuşi a ajuns să 

fIe arestat şi omorât pe 

nedrept, probabil că Sfinţii 

Apostoli s-au descurajat, 

uitând promisiunea Învierii. 

- Nu ar avea sens. 

 

* Elevii ascultă pe cel ce 

citeşte şi urmăresc propria lor 

fişă. 

* Formulează răspunsurile la 

solicitările profesorului. 

 

 

 

 

 

* Răspunsuri aşteptate: 

- Hristos S-a lăsat pipăit, 

dovedind că are trup real, din 

carne şi oase. A mâncat 

înaintea Apostolilor 

- Pentru  că nu puteau 

înnebuni toţi dintr-o dată/. 

Pentru că au avut un 

comportament normal şi 

înainte şi după Răstignire. 

 

* Citesc din Fişa de lucru 

argumentul indicat de profesor 

6. 

 

Fixarea  

cunoştinţelor 

Asigurarea feed 

back-ului şi 

evaluarea 

performanţelor 

3’ * Cere elevilor să răspundă câtorva întrebări din 

lecţia predată 

Răspund întrebărilor adresate 

de professor. 

 

7 Asocierea, 

generalizarea şi 

aplicarea 

5’ După ce s-au convins de realitatea Învierii, Sfinţii 

Apostoli au mărturisit-o până la sfârşitul  vieţii cu 

multă convingere. La fel au făcut şi urmaşii lor, 

preoţi şi credincioşi, pană astăzi. 

*Ascultă cu atenţie 
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* Întreabări: 

- Cum mărturisim noi, astăzi, Învierea? 

 

 

- Este respectarea zilei de Duminică o celebrare a 

Învierii? 

 

- Cum trebuie să primim Învierea, atât de Paşti, 

cât şi în orice Duminică? 

 

 

 

Trebuie să fim mărturisitori ai Învierii Domnului 

nostru Iisus Hristos şi mai ales trăitor ai acesteia, 

prin participarea la Sfânta Liturghie şi o vieţuire 

cu adevărat creştină. 

 

 

* Răspund  întrebărilor: 

- vorbind altora despre 

Înviere/ Salutând cu “Hristos 

a înviat”! “Adevărat a Înviat” 

- Da, Duminica este ziua 

Învierii 

 

* În împăcare, pregătindu-ne 

sufleteşte, frecventând 

Biserica şi participând la 

Sfânta Liturghie 

8. 

 

Asigurarea 

transferului 

prin tema 

pentru acasă 

 

1’ * Precizează tema: opţional, exerciţiul 1 sau 2 din 

Fişa de lucru 

* Ascultă şi notează tema 

 

9.  Evaluarea 5’ * Profesorul înmânează elevilor fişa de evaluare. 

Profesorul adună fişele şi precizează răspunsurile 

corecte.                               

* Elevii rezolvă cerinţele fişei 

de evaluare. 

10

. 

 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

1’ Apreciază verbal participarea elevilor la lecţie şi 

noteaza pe cei ce s-au remarcat prin răspunsuri 

corecte 

Ascultă aprecierile. 

11

. 
Încheierea 

activităţii 

1’ * Rosteşte rugăciunea 

* Salută 

* Rostesc rugăciunea 

* Răspund la salut 
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FIŞA DE LUCRU 

Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 

 

Învierea Mântuitorului, a Dumnezeului-Om Iisus Hristos, este pentru creştini o certitudine, un 

adevăr de credinţă şi o realitate. Este o minune a lui Dumnezeu, demonstrată istoric, înscrisă cu 

martori în filele istoriei, pentru veşnicie. Învierea Domnului se datorează puterii Sale de 

Dumnezeu Adevărat. Ţinând cont de cele două firi unite ipostatic în Persoana Mântuitorului, cea 

omenească şi cea divină, învierea Domnului este fapt istoric şi divin în acelaşi timp. Prin Învierea lui 

Hristos moartea devine „paşti”, adică trecere de la cele muritoare, pământeşti, la cele nemuritoare, 

ale lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos constituie temeiul credinţei noastre: „Dacă Hristos n-a 

înviat, zadarnică-i credinţa noastră” ”(I Cor. 15, 14). Certitudinea Învierii Domnului stă la 

temelia religiei creştine şi este izvorul nădejdii creştinilor în învierea cea de obşte. Când zicem: 

“Hristos a Înviat!”, afirmăm: “Noi toţi vom învia!”. În Noul Testament, evangheliştii arată ceea ce s-

a petrecut după Înviere, după ce Domnul a ieşit din mormânt cu trupul Său. Învierea Domnului este 

dovedită de arătările prin care Domnul Şi-a manifestat prezenţa timp de 40 de zile, până la Înălţarea 

Sa la cer. 

 Ca fapt istoric, evenimentul Învierii Domnului s-a petrecut atunci când la Roma domnea 

împăratul Tiberiu, iar în Palestina guverna Pilat din Pont. După răstignire, Mântuitorul a fost 

îngropat, punându-I-se strajă la mormânt, pentru ca ''nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să 

spună poporului: S-a ridicat din morţi'' (Matei 27, 64). Duminica, ''a treia zi după Scripturi'', femeile 

purtătoare de mir au găsit mormântul gol, deoarece  Hristos înviase. Învierea Domnului este un 

eveniment probat cu martori. Sunt mulţi cei ce L-au văzut şi-au stat de vorbă cu Domnul după 

Învierea Sa. Primul martor (Marcu 16, 9) a fost Maria Magdalena. Alături de Maria Magdalena L-au 

văzut şi-au stat de vorbă cu El femeile mironosiţe. Petru şi Ioan au fost primii Săi ucenici care au 

alergat la mormânt, dar l-au găsit gol. Se  aflau acolo numai giulgiurile de înmormântare. Văzând, ei 

au crezut că Domnul a înviat cu adevărat (Ioan 20, 9). În aceeaşi zi, Hristos s-a arătat celor doi 

ucenici Luca şi Cleopa, care mergeau spre Emaus (Luca 24, 13-31), iar în seara aceleiaşi zile s-a 

arătat ucenicilor Săi, care se adunaseră de frica iudeilor, într-o casă, zicându-le: ''Pace vouă! Eu sunt, 

nu vă temeţi ... Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt. Pipăiţi-Mă şi vedeţi, că 

duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am'' (Luca 36, 39).  ''Am văzut pe 

Domnul!''- aşa au grăit ceilalţi apostoli către Toma, care nu fusese de faţă când Mântuitorul li se 

arătase lor.  Toma a spus, neîncrezator,: ''Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor, dacă nu 

voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.'' 

După o săptamână, Toma a văzut mâinile şi coasta Mântuitorului şi s-a convins că El a înviat, 

deoarece este Dumnezeu adevărat, zicând: ''Domnul meu şi Dumnezeul meu!'' (Ioan 10, 28). 

Mântuitorul s-a aratat din nou ucenicilor Săi, la Marea Tiberiadei, în Galileea, vorbind cu ucenicii, 

mâncând împreună cu ei şi săvârşind pentru ei o minune. Cartea ''Faptele Apostolilor'' aminteşte 

aproape în fiecare capitol minunea Învierii Domnului.  

Învierea Domnului a fost şi este atacată fără încetare, fiindcă Mântuitorul " Întru ale Sale 

a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 11).  

a. Teoria furtului  sau teoria înşelăciunii a fost pusă la cale de către evrei. Ei au dat bani 

ostaşilor care păzeau mormântul lui Hristos, ca să spună că nu a înviat, ci că trupul Său fost furat pe 

când ei dormeau. Cei care ar fi furat trupul din mormânt ar fi fost Apostolii. Totuşi, apostolii erau 

prea speriaţi, ascunşi de frica iudeilor şi nu ar fi îndrăznit să fure trupul Mântuitorului. Nu se poate 

vorbi de furt atâta timp cât apostolii l-au părăsit pe Golgota, iar când Mântuitorul S-a arătat acestora, 

ei erau ascunşi într-o casă la marginea Ierusalimului, ca să nu păţească întocmai ca El. Chiar dacă ar 

fi fost aşa, propovăduirea învierii nu ar mai fi avut nici un rost, trupul mort al învăţătorului lor 

zdruncinându-le credinţa şi entuziasmul. Ce să facă apostolii cu un Hristos mort, care i-a dezamăgit 

când S-a lăsat răstignit pe cruce? Mai puteau ei să propovăduiască şi să moară pentru Înviere? În 

mormântul gol era linişte, giulgiul şi mahrama înfăşurate şi puse deoparte. Nici iudeii nu aveau 
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interes ca El să dispară şi până azi, mormântul stă dovadă, cu pelerinajele milioanelor de creştini care 

slăvesc Învierea. O religie nu se poate clădi şi dura pe un cadavru furat. Paza mormântului a fost 

întărită de către soldaţi romani, care nu puteau să adoarmă, aşa cum au fost mituiţi de iudei să spună, 

căci romanii aveau soldaţi foarte bine pregătiţi. Dacă ar fi adormit, riscau să fie pedepsiţi. Este greu 

de crezut că trupul lui Hristos a fost furat, căci gărzile romane răspundeau cu viaţa pentru obiectivul 

păzit. Toţi ştiau de cele întâmplate, deoarece legionarii romani, şaisprezece la număr, nu au fost 

pedepsiţi niciodată. Teoria furtului a fost perpetuată fără a ţine seama de martori, precum Longhin, 

ostaş roman, care, convins de Înviere, refuză mita Sinedriului şi spune fără teamă ce a văzut. 

Mântuitorul se arată timp de patruzeci de zile, iar îngerul spune precis: "Ce căutaţi pe Cel viu între 

cei morţi?"  

b. Teoria letargiei sau a morţii aparente susţine că de fapt Mântuitorul nu a murit, ci doar a 

leşinat, sau a fost în comă şi la răcoarea mormântului s-a trezit, a răsturnat piatra de pe mormânt şi S-

a arătat femeilor mironosiţe şi Apostolilor. Moartea biologică este însă confirmată de ostaşul care a 

împuns coasta Sa" şi îndată a curs sânge şi apă." (In. 19, 34), semn clinic al morţii unei persoane. 

Faptul că Hristos a murit este demonstrat de faptul că  nu au mai zdrobit fluierele picoarelor Sale, aşa 

cum au făcut cu ceilalţi doi, văzând că e deja mort. (In. 19, 32-33). Permisiunea de a lua trupul Său şi 

a-L îngropa nu ar fi fost posibilă, dacă Pilat nu ar fi fost sigur de moartea lui Hristos. Mai ştim că 

mormântul era nou, săpat în calcar, ceea ce putea produce imediat asfixierea. Este greu de crezut că 

Hristos ar fi putut să dea de unul singur piatra cea mare a mormântului, după patimile Calvarului. 

Chiar dacă Hristos nu ar fi murit, i-ar fi fost foarte greu, chiar imposibil, să iasă din mormânt, căci 

loviturile şi rănile primite, sângele pierdut, giulgiul strâns pe corp, lipsa de aer din mormânt, i-ar fi 

adus moartea. Pregătirea pentru înmormântare specifică Orientului, (înfăşurarea trupului în pânză de 

giulgiu, ungere cu aromate şi uleiuri speciale), producea sufocarea. Un Mesia pe jumătate mort n-ar 

fi făcut nici o impresie în faţa apostolilor. O  Înviere a unui om care nici nu se mai ţinea pe picioare, 

nu putea să schimbe viaţa ucenicilor şi a lumii.  Chiar dacă ar fi reuşit să trăiască şi să dea la o parte 

blocul de piatră de pe mormânt şi să se înfăţişeze astfel Apostolilor, vederea Sa nu ar fi reuşit decât 

să stârnească milă. 

c. Teoria halucinaţiei explică cele întâmplate prin faptul că Învierea s-a petrecut doar în 

mintea unora, ca o autosugestie, ca o exaltare, ca o credulitate a unor persoane habotnice. Arătările 

Mântuitorului după înviere ar fi fost simple halucinaţii, viziuni ale minţilor bolnave al ucenicilor. 

Totuşi, nu există nici un indiciu în Sfânta Scriptură ca să arate că ucenicii ar fi fost bolnavi. Psihoza 

în masă se poate produce doar în mintea psihopaţilor, pe când credinţa are temeiul Învierii verificată 

de Toma. Este greu de crezut că şi soldaţii au avut aceleaşi viziuni, căci după înviere, înspăimântaţi, 

au vestit mai-marilor preoţilor cele văzute. Hotărârea iudeilor de a-i mitui pe aceştia dovedeşte că ei 

şi-au dat seama de învierea lui Hristos, dar au încercat să ascundă acest adevăr. Faptul că arătările 

Mântuitorului s-au petrecut în locuri, intervale de timp şi în faţa unor persoane diferite, infirmă 

această teorie. Hristos a mâncat cu Apostolii peşte şi miere, lucru care este imposibil pentru o nălucă. 
d. Teoria mitului este întemeiată pe comparaţiile dintre moartea şi învierea lui Hristos şi 

moartea şi învierea zeilor din mitologiile păgâne. Dacă în mitologie totul este poveste fantastică, 

legendă, Evanghelia este o istorie ce nu cuprinde nimic fabulos, ci evenimente localizate în spaţiu şi 

timp, adeverite de martori oculari. Convinşi de realitatea învierii, Apostolii devin propovăduitori fără 

frică ai lui Hristos Celui înviat, îndurând bătăi, prigoniri, închisoare şi moarte martirică.  

Cea mai importantă dovadă a învierii Domnului este existenţa Bisericii Creştine. Această 

mare şi unică minune pe care se întemeiază religia creştină poate fi acceptată parţial prin raţiune, nu 

şi fară credinţă. Ca o reconfirmare a învierii Domnului, în fiecare an, la Biserica Sfântului Mormânt 

de la Ierusalim, se petrece o minune: coborârea Sfintei Lumini, argument al prezenţei permanente a 

lui Dumnezeu în lume. Pentru a-i încredinţa pe cei cărora li S-a arătat de învierea Sa, Mântuitoul 

vorbeşte, călătoreşte, frânge pâinea şi mănâncă cu apostolii şi ucenicii Săi. Trupul Mântuitorului este 

acelaşi, real, spiritualizat sau transfigurat. Mântuitorul a murit în trup omenesc, dar a înviat în trup 

dumnezeiesc; a murit în trup pământesc, dar a înviat în trup ceresc (I Corinteni 15, 30-50). Cu trupul 
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Său desăvârşit, transfigurat, Mântuitorul a trecut prin piatra mormântului său şi prin uşile încuiate ale 

camerei unde erau Apostolii. Cu acelaşi trup duhovnicesc, El se mişca cu uşurinţă dintr-o parte în 

alta, se arata sau se facea nevăzut. Cu acelaşi trup, El S-a înalţat la cer în văzul Sfinţilor Apostoli.  

Prin Învierea Sa din morţi, Mântuitorul S-a descoperit ca fiind cu adevărat  Dumnezeu-

Om.  

Învierea Domnului este  biruinţa asupra răului, minciunii, întunericului şi morţii. Fără 

învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu există nici credinţă creştină, nici comunitate creştină, 

nici euharistie. 
 

 

 

 

ÎNVIEREA DOMNULUI. ARĂTĂRILE DOMNULUI DUPĂ ÎNVIERE 

 

DUMINICĂ - Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, a înviat Duminica, a treia zi 

după punerea Sa în mormânt, “în ziua întâi a săptămânii” la evrei, adică Duminica (“Domini Dies”, 

adică “Ziua Domnului”). Biruind puterea morţii, Mântuitorul a ieşit cu slavă din mormânt ca 

Dumnezeu - Om, cu trup real, transfigurat de lumina învierii. Relatări evanghelice despre înviere: 

Matei XXVIII,1-8; Marcu XVI, 1-8; Luca XXIV 1-8; Ioan XX 1-9. Creştinii sărbătoresc Învierea 

Domnului de Sfintele Paşti, dar şi în fiecare Duminică. 

- mironosiţele vin la mormânt; (Luca XXIV,5-6); 

- Petru şi Ioan aleargă la mormânt; (Ioan XX,5-7;Luca XXIV,12); 

- Arătarea Mântuitorului la Maria Magdalena; (Ioan XX,15-17) 

- Arătarea Mântuitorului  celorlalte femei; (Matei, Marcu, Luca); 

- Arătarea Mântuitorului la Luca şi Cleopa pe drumul spre Emaus; (Luca XXIV, 11-43) 

- Arătarea Mântuitorului prin uşile încuiate- Hristos intră la Apostoli (lipsea Toma) şi instituie Taina 

Pocăinţei “Luaţi Duh Sfânt: cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi 

ţinute”; (Ioan XX, 19) 

- Arătarea Mântuitorului prin uşile încuiate- la opt zile după Înviere, Hristos se arată iar Apostolilor, 

în special lui Toma, căruia îi spune (după ce acesta se încredinţează de Învierea Domnului):”Pentru 

că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”; (Ioan XX, 26-29); 

- Arătarea Mântuitorului la Marea Tiberiadei - se arată din nou ucenicilor; (Ioan XXI, 7-12); 

- Arătarea Mântuitorului la muntele din Galileea - se arată iarăşi ucenicilor; 

- Arătarea Mântuitorului la cei unsprezece apostoli ; 

- Arătarea Mântuitorului la cei cinci sute de fraţi (ucenici, credincioşi)-I Cor. XV,6). 

DACĂ HRISTOS N-A ÎNVIAT, ZADARNICĂ-I CREDINŢA NOASTRĂ! 

(I Cor. XV,14) 

La 40 de zile de la înviere, Mântuitorul se înalţă la cer, făgăduindu-le Apostolilor Duhul 

Sfânt.  

La 50 de zile după Înviere (Cincizecimea), Duhul pogoară peste Apostoli, care primesc darul 

vorbirii în limbile pământului existente în vremea aceea. Acesta le-a dat putere să mărturisească şi să 

anunţe Învierea Sa la toate neamurile, până la marginile lumii.(Fapte I, 3).  
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FIŞĂ DE EVALUARE 

 

1. Complează enunţurile: 

 

- Pecetluirea mormântului de către arhierei şi instalarea străjerilor este un argument că 

Mântuitorul_________________________ cu adevărat. 

- Faptul că dimineaţă paznicii mormântului au mers la arhiereii iudei să le spună cele întâmplate 

confirm realitatea_____________________. 

- Giulgiurile lăsate în mormânt dovedesc 

că______________________________________________________. 

- Moartea Mântuitorului a fost confirmată de ______________________________________ 

- Apostolii s-au dus la mormânt numai după 

ce________________________________________________. 

- Ipoteza morţii aparente nu este valabilă pentru 

că_______________________________________________________________________________

_. 

- Ipoteza înşelăciunii este falsă pentru ca Sfinţii Apostoli 

erau____________________________________________________________________________. 

- Ipoteza viziunii nu este corectă pentru că după Înviere 

Mântuitorul___________________________________________________________. 

2. Scrie pe spaţiile punctate  evenimentele biblice relatate de texte . 

 

a. “ Şi pe când vorbeau ei ( apostolii) acestea , El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar 

ei înspăimântându-se şi înfricoşându-se credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: 

- De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele 

şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase precum Mă 

vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele sale. Iar ei, încă necrezând 

de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: -Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte 

fript şi dintr-un figure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor “( Sfânta Evanghelie după luca 24, 

36-43) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

b. “ Dacă n-ar fi fost adevărată Învierea, nici n-ar fi putut s-o plăsmuiască. Pe ce s-ar fi 

întemeiat? Pe talentul lor oratoric? Dar erau nişte oameni neînvăţaţi! Pe mulţimea banilor? Dar nu 

aveau nici toiag , nici încălţăminte! Pe faima neamului? Dar erau oameni de jos şi din oameni de jos! 

Pe mulţimea numărului lor? Dar nu erau mai mult de unsprezece oameni şi aceştia împrăştiaţi. Pe 

făgăduielile Învăţătorului? Care făgăduieli? Dar dacă n-a înviat , nici făgăduielile nu mai puteau fi 

vrednice de crezare[…] Minuni asemănătoare făcuse Domnul; înviase atâţia morţi; dar nici una din 

aceste minuni nu i-a făcut pe iudei să se ruşineze, ci au răstignit pe Săvârsitorul lor. Aveau oare, să 

creadă popoarele în învierea lui Hristos numai pe spusele ucenicilor? Nu! Lucrul acesta nu se poate, 

nu se poate! Că pe toate le-a lucrat puterea Celui înviat!” ( Sfântul Ioan Gură de Aur , Omilii la 

Matei) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 
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Proiect didactic 

prof. psihopedagog Diaconu Ramona  
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași 

 

 

 

Data: 13. x. 2022 

Beneficiar: elev S. I. (clasa a II-a) 9 ani, hipoacuzie neurosenzorială bilaterală severă, implant 

cohlear, dislalie pe fondul deficienței de auz, demutizare de nivel bun, comunicare verbală și 

scrisă bună, comunică folosind limbajul mimico-gestual, dar și verbal 

Domenii de interventie: cognitiv, comunicare și limbaj 

Subiectul: Paștele 

Tipul activității: terapia tulburărilor de limbaj 

Scopul: Dezvoltarea vocabularului activ și pasiv, a capacității de înțelegere și exprimare a limbajului. 

Îmbogățirea cunoștințelor despre sărbătoarea pascală 

Obiective operaționale: 

                 Cognitive: 

                

               O1:  

 

       

Să realizeze corespondența între imagini și cuvântul potrivit. 

Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevul realizează 

corespondența în 4 din cele 10 cazuri. 

              O2:  

      

              

              O3: 

               

              O4: 

                    

 

              O5: 

 

                        

Să selecteze imaginile potrivite sărbătorii de Paște. Obiectivul 

este atins la nivel minim dacă elevul identifică 4 din cele 9 

imagini specifice Paștelui. 

Să execute instrucțiunile verbale. Obiectivul este atins la nivel 

minim dacă elevul îndeplinește 4 din cele 9 instrucțiuni. 

Să denumească imaginile necesare completării rebusului. 

Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevul denumește 4 

din cele 10 imagini. 

Să completeze rebusul cu denumirea imaginilor. Obiectivul 

este atins la nivel minim dacă elevul scrie 4 din cele 10 

cuvinte. 

           Psihomotorii:  

               O6: 

 

               O7:      

  

               O8: 

                    

                

Să pronunte corect cuvintele exersate. Obiectivul este atins la 

nivel minim dacă elevul pronunță corect 75% din cuvinte. 

Să dactileze cuvintele exersate. Obiectivul este atins la nivel 

minim dacă elevul dactilează corect 75% din cuvinte. 

Să potrivească elementele în aplicația Wordwall prin utilizarea 

mouse-ului. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul 

potrivește elementele în 75% din cazuri. 
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   Afective:          

                    O9:            Manifestarea interesului pentru comunicarea verbală. 

Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevul verbalizează 

cuvintele în 75% din cazuri.  

Strategii didactice: 

 Metode și procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, observatia, exercițiul 

Mijloace si materiale didactice: laptop, fișe de lucru, activități interactive pe 

Wordwall.com, abțibilduri cu zâmbăreți 

Forma de organizare: individuală 

Resurse bibliografice:  

Drăgan, L., Văcărescu, A. (2002) Elemente de surdodidactică,  Editura Orizonturi Universitare, 

Timişoara; 

Mititiuc, I. (1996) Probleme psihopedagogice la copiii cu tulburări de limbaj, Editura Ankarom, 

Iaşi; 

Mititiuc, I. (1999) Ghid practic pentru identificarea şi terapia tulburărilor de limbaj, Editura 

Cantes, Iaşi 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele activității  
Ob. 

op. 

 

Conținutul activității 

Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace și 

materiale 

didactice 

Evaluare 

I. Moment 

organizatoric  

 

 

 Asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activității: sunt pregătite 

materialele necesare pentru desfășurarea 

lecției, profesorul este așezat în fața 

elevului astfel încât demonstrația sa 

articulatorie să poată fi urmărită cu 

ușurință.  

Conversația   

II. Captarea 

atenţiei și 

anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

 

O1 

O2 

O9 

 

Elevul va primi o fișă de lucru în care va 

realiza corespondențele între anotimpul de 

primăvară și imaginile corespunzătoare 

sărbătorii pascale, denumind sărbătoarea. 

Se anunță tema: ‘Astăzi vom discuta 

despre Paște și ne vom aminti cât mai 

multe lucruri despre aceasta’. 

Conversaţia  

Explicația 

 

 

Fișa de lucru 

Laptop 

 

Aprecieri verbale 

stimulative asupra 

realizării 

corespondențelor. 

Aprecieri verbale privind 

corectitudinea pronunției 

cuvintelor. 
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III. Desfășurarea 

activităţii   

 

O3 

O6 

O7 

O8 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

Profesorul prezintă elevului o activitate pe 

Wordwall. Elevul utilizând mouse-ul, va 

alege din cele 3 imagini prezentate pe cea 

reprezentativă pentru sărbătoarea de Paște. 

Va denumi imaginea și va realiza semnul 

corespunzător în LMG. 

Profesorul îi arată elevului o fișă pe care 

sunt mai multe imagini reprezentative 

pentru Paște.  

Elevul va trebui să asculte cu atenție și să  

urmează instrucțiunile date de profesor. 

Dacă elevul nu înțelege instrucțiunile 

verbale, profesorul îl va ajuta folosind 

limbajul mimico-gestual.  

Conversația  

Explicația 

Demonstrația  

Exercițiul 

Observația  

 

 

Conversația  

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Activitate 

Primăvara 

Wordwall.net 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

Aprecieri verbale privind 

corectitudinea stabilirii 

corespondentelor. 

 

Aprecieri verbale privind 

corectitudinea denumirii 

și realizării semnelor în 

LMG. 

Corectarea greșelilor. 

 

Aprecieri verbale privind 

corectitudinea înțelegerii 

mesajului verbal 

 

 

IV. Evaluare  

 

 

O4 

O5 

O6 

O7 

                      

O9 

 

 

 

 

Profesorul îi dă elevului o fișă de lucru pe 

care se află un rebus ce conține cuvinte 

specifice primăverii și sărbătorii de Paște.  

Elevul denumește imaginile, dactileză 

cuvintele și completează rebusul. 

Profesorul ajută elevul dactilând forma 

corectă a cuvintelor mai puțin cunoscute. 

La finalul activității se vor realiza 

aprecieri stimulative asupra modului de 

realizare a sarcinilor didactice, asupra 

implicării și colaborării pe parcursul 

activității și va fi oferită o recompensă 

elevului. 

Conversația 

Explicația  

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

Abțibilduri cu 

zâmbăreți 

Aprecieri verbale privind 

corectitudinea 

completării rebusului. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“VINE, IEPURAȘUL DE PAȘTE!” 

 

  DRAGNE ELENA CORNELIA 

GRĂDINIȚA PN VĂCĂREȘTI 

NIVELUL DE STUDIU:ÎI(5-7ani) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

PROIECT TEMATIC:”TRADIȚII ȘI OBICEIURI  DE PAȘTE” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:ÎN AȘTEPTAREA  IEPURAȘULUI !” 

TEMA ZILEI:”VINE , IEPURAȘUL DE PAȘTE” 

FORMĂ DE REALIZARE:activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE:mixtă 

DURATA:o zi 

DOMENII DE ACTIVITATE INTEGRATE:ĂLA+ADE(DLC+DOS) 

SCOP: 

• Stimularea curiozității,a interesului de cunoaștere față de tradițiile și obiceiurile de Paște; 

• Dezvoltarea capacității  de a ascultă o poveste,de a transpune semnificații prin limbajul specific 

vârstei; 

• Consolidarea și sistematizarea deprinderilor practic-gospodărești,a muncii  individuale cât și în 

echipa ; 

• Educarea atenției,a spiritului de cooperare,de ordine și disciplină,a spiritului critic și autocritic.; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE:povestirea,conversația, explicația,demonstrația ,explozia 

stelara,problematizarea,brainstorming,mâna oarbă,exercițiul,muncă independența, în perechi,în 

grup,jocul 

RESURSE MATERIALE:Coletul surpriză de la iepuraș,planșele reprezentând momentele principale 

ale  povestirii,o stea mare,cinci stele mici,coș cu ouă fierte,role de hârtie,lipici,foarfeci,hârtie glasata, 

pensule,pensoane,acuarele,felicitări specifice Paștelui, felicitări necolorate,creioane colorate,fișe de 

muncă independența,creioane, fișe labirint,siluete de ouă colorate de mărimi diferite,jetoane 

reprezentând cifrele 1-7,coșulețe pentru ouă; 

FORMĂ DE ORGANIZARE:frontal,pe grupuri,individual,în perechi 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

ADP: 

Întâlnirea de dimineață:Bună dimineață iepurasilor veseli! 

Rutine :”Știu să folosesc șervețelul la masă” 

Tranziții : 

            “Iepurașul de Paște”-cântec 

            “Când am fost noi la pădure”-joc cu text și cant 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚi  DIDACTICE  ALESE: 

ALA 1 

BIBLIOTECĂ: 

• Felicitări de Paște-citire de imagini; 

• Decorăm oul cu semne grafice învățate; 
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Obiective operaționale: 

• Să “citească” imagini specifice Paștelui; 

• Să se exprime în propoziții întocmite corect din punct de vedere gramatical; 

• Să adopte o poziție corectă a corpului față de suportul de lucru; 

ARTĂ : 

• Felicitări de Paște-colorare în contur; 

• Realizăm suporturi pentru ouă; 

Obiective operaționale: 

• Să coloreze într-un contur dat; 

• Să utilizeze în mod creativ culorile; 

• Să decupeze și să ansambleze suportul pentru ouă; 

• Să-și autoevalueze lucrarea; 

 ȘTIINȚĂ: 

• ,,Ajută Iepurașul să ajungă la coșul cu ouă ’’-labirint 

• ,,Aranjează în șir crescător și descrescător ouăle vopsite aplicând sub fiecare cifra corespunzătoare’’ 

Obiective operaționale: 

• Să descopere drumul parcurs de iepuraș către coșul cu ouă; 

• Să ordoneze siluetele de ouă colorate în șir crescător și descrescător,în funcție de mărime; 

• Să aplice pe fiecare silueta cifra corespunzătoare(1-7) 

ALA 2    Jocuri în aer liber: 

·         Iepurasu-n iarbă-joc cu text și cant; 

·         Oul la Concurs-joc distractiv 

Obiective operaționale: 

• Să respecte regulă jocului; 

• Să execute corect mișcările sugerate de textul cântecului; 

• Să participe activ la joc; 

ACTIVITĂȚi PE DOMENII EXPERENȚIALE ·         DLC”Povestea Iepurasului de Paște”-lectură 

educatoarei(poveste populară germană); 

Obiective operaționale: 

• Să rețînă titlul povestirii și proveniență acesteia; 

• Să redea pe scurt conținutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea desfășurării evenimentelor; 

• Să exprime verbal semnificația sărbătorii Paștelui și a unor simboluri; 

• Să descrie unele obiceiuri specifice zonei legate de sărbătorile pascale; 

• Să manifeste interes pentru literatură adresată copiilor; 

DOS”Vopsim și decoram ouă de Paște” 

Obiective operaționale:  

• Să decoreze ouă folosind diferite procedee de lucru; 

• Să cunoască semnificaţia religioasă a sărbătorii Paştelui; 

• Să descrie unele obiceiuri specifice zonei legate de sărbătorile Pascale; 

• Să manifeste spirit cooperant în cadrul activităţilor; 

• Sa gaseasca utilitati obiectelor realizate. 
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Secvente didactice 

 

Conţinut stiinţific 

 

Strategii 

didactice 

 

Evaluarea 

 

 

1)MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 

 

 

 

 

2)CAPTAREA ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ANUNŢAREA TEMEI 

SI ENUNŢAREA 

OBIECTIVELOR 

 

 

         Se creează condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii:  

-aranjarea mobilierului pe centre,  

--pregătirea materialului didactic necesar rezolvării sarcinilor propuse pe centre de 

activitate şi domenii experenţiale. 

-aranjarea scaunelelor in semicerc 

         Activitatea debuteaza cu : întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa copiilor,  

completarea calendarului naturii,stirea zilei. 

In fiecare dimineata…versuri ritmice 

         Se poartă discuţii referitoare la tema abordată în această săptămână. 

Se realizeaza prin prezentarea coletului surpriza si a scrisorii primite de la 

Iepurasul de Paste’’. 

Se discuta despre apropierea sarbatorii Pastelui si semnificatia acesteia. 

Ce sarbatoare mare se apropie? 

Cum se pregatesc copiii de Paste? 

Tema zilei de astazi se numeste ,,Vine  Iepurasul de Paste!’’ 

Se citeste scrisoarea in care sunt precizate tema si obiectivele operationale ale 

zilei.Astazi  ascultati : 

  „Povestea Iepurasului de Paste!’’Doi,trei copii repeta titlul povestirii. 

 Va trebui să fiţi foarte atenţi la ce s-a întâmplat în poveste pentru ca apoi sa-l 

ajutati pe iepuras sa picteze oua pentru a le duce in ziua de Paste  copiilor cuminti. 

In redarea textului povestirii se va respecta succesiunea logica a ideilor, tonul si 

mimica vor fi adecvate fiecarui moment ; 

Pe parcurs se  vor explica cuvintele noi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Brainstormi

ng 

 

Conversatia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

atentie 

Chestionare orala 

Observarea 

comportamen- 

tului copiilor 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

Aprecieri verbale 
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4)PREZENTAREA 

NOULUI CONTINUT SI 

DIRIJAREA INVATARII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)OBTINEREA 

PERFORMANTELOR SI 

ASIGURAREA 

FEEDBACK-ULUI 

 

 

 

 

 

 

Pentru fixarea cunostintelor solicit copiii sa precizeze titlul povestirii ,sa redea 

ideile principale folosind  stelutele cu intrebari. 

Alegerea personajului preferat ,justificarea alegerii. 

Trecerea la urmatoarea etapa se realizeaza printr-o tranzitie 

,,Iepurasul de Paste’’.Copiii se grupeaza utilizand metoda mana oarba  in patru 

subgrupe. 

Explic si demonstrez copiilor modul de lucru.Inainte de inceperea lucrului se 

efectueaza exercitii de incalzire a muschilor mici a miinii:inchidem si dechidem 

pumnii,cantam la pian,ploaia,lupta degetelor.Urez copiilor spor la lucru ,acestia  

lucreza sub supravegherea 

educatoarei care ii ajuta daca este nevoie. 

Apreciez activitatea copiilor si le ofer libertatea de a –si  aprecia  critic si 

autocritic lucrarile. Ouale decorate vor fi asezate in cosulete la centrul tematic. 

Inainte de a ne grupa pe sectoare se executa jocul de miscare(tranzitie),,Eu sunt 

Iepurasul Tup”joc cu text si cant; A  

Treia  cerinta a iepurasului este de a ne grupa pe centre si a rezolva sarcinile  

prezentate in scrisoare. 

În funcţie de culoarea ecusonului, copiii se vor aşeza la un centru de activitate în 

cadrul căruia vor lucra dupa cum urmeaza: 

BIBLIOTECA:  

,,Felicitari de Paste’’-citire 

,,Decoram oul cu semne grafice’’ 

STIINTA: 

 ,,Ajuta-l pe iepuras sa ajunga la cosul cu oua’’-labirint 

,,Aranjarea oualor colorate in sir crescator si descrescator’’(utilizarea cifrelor 1-7) 

ARTA: 

,,Felicitari de Paste’’-colorare in contur 

"Suporturi pentru oua"-confectionare 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Explicatia  

Brainstormi

ng 

 

 

Explozia 

stelara 

Conversatia 

Exercitiul 

 

Munca 

independent

a 

Mana oarba 

 

 

 

-corectitudinea 

executiei 

-aprecieri verbale 

 

 

 

-aprecieri 

individuale 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Observarea 
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6)INCHEIEREA 

ACTIVITATII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoarea trece pe la centre si supravegheaza modul de lucru al copiilor,poarta 

discutii cu acestia,urmareste realizarea corecta a sarcinilor.Copiii care isi rezolva 

sarcina pot trece la alt centru pentru a realiza alte cerinte. 

 

Trecerea spre jocurile de miscare se     face prin tranzitia:”Cand am fost noi la 

padure”joc cu text si cant; 

Vor fi făcute aprecieri asupra participării copiilor la activitate, implicand si copiii 

in analiza muncii din aceasta zi. 

 Copiii sunt invitati sa se joace jocul de miscare „Iepurasu-n iarba” si jocul 

distractiv „Oul la concurs”Jocul de miscare este cunoscut de copii,acestia  

 asculta regula jocului distractiv dupa care trec la desfasurarea lui. 

Iepurasul este foarte multumit si ofera copiilor recompense dulci. 

 

Ziua se incheie cu o  expozitie pregatita pentru parintii si colegii din celelalte 

grupe.  

 

 

 

 

 

Conversatia 

Exercitiul 

Problematiz

area 

 

 

 

Exercitiul 

Conversatia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportamentului 

copiilor 

 

Evaluare orala 

Autoevaluare 

 

 

 

Evaluarea prin 

recompense 

 

Aprecieri 

generale 
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“Vine ,vine Iepurasul!” 

                                                                                        Prof. Dragne Raluca 

Grădinița “Rază de Soare “ Târgoviște 

Grupa:    Mare “Buburuzele vesele” 

Tema de studiu:   “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? “ 

Subtema:    “Sărbatări Pascale în Grupa Piticilor”  

Categoria de activitate:  Domeniul Limbă şi Comunicare -  Educarea Limbajului 

Subiectul:    “ Povestea Iepuraşului de Paşti” 

Mijloc de realizare:  Povestea educatoarei 

Tipul activităţii:   Mixtă   

Obeictiv cadru: Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral 

Obiective operaţionale: 

➢ O1-Să urmărească linia poveştii concomitant cu prezentarea 

planşelor  ; 

➢ O2-Să reţină ideile principale desprinse din textul audiat, 

respectând ordinea cronologică a faptelor; 

➢ O3-Să  redea prin dramatizare povestea audiată; 

➢ O4-Să se exprime corect din punct de vedere garmatical, 

folosind un limbaj adecvat; 

➢ O5-Să interpreteze original rolul din poveste; 

➢ O6-Să participle activ în cadrul dramatizării; 

Metode şi procedee: Povestirea, conversaţia, explicaţia,observaţia,  

exerciţiul, problematizarea 

Mijloace de învăţământ:  Scrisoare de la Iepuraş,  planşe cu imagini din poveste, 

măşti, costume 

Organizarea activităţii:  Frontal , individual 

Durata activităţii:  25 – 30’ 

Bibliografie: „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa 

de copii”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ed.a II-a 

revizuită şi adăugită, Bucureşti, 2005. 

 

 

PROIECT  DE  ACTIVITATE 
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SECVEN

ŢELE 

ACTIVIT

ĂŢII 

 

CONŢINUTUL 

STIINTIFIC 

 

ACTIVITATEA 

PRESCOLARILOR 

 

EVALUARE 

Met. 

ŞI 

Proc. 

Mijl

. 

De 

Înv. 

1. Mom

ent 

organizat

oric 

 

Organizarea colectivului de 

copii pentru activitate 

 

Educatoarea pregăteşte 

cele necesare bunei 

desfăşurări a activităţii: 

materialele, mobilierul. 

Convers

aţia 

  

2.Captare

a atenţei 

Utilizarea elementului surpriză:   

descoperirea celei de-a doua 

scrisori de la Iepuraşul de 

Paşti. 

Se descoperă cea de-a 

două scrisoare trimisă de 

Iepuraş şi planşele cu 

imagini din poveste. 

Conver 

saţia 

 

Scri

soar

ea 

Plan

şe 

  

 

3.Anunţar

ea 

temei şi a 

obiectivel

or 

Comunicarea intenţiei, prin 

scrisoare, pentru care  se 

organizează activitatea  

Se citeşte scisoarea 

primită din partea 

Iepuraşului, prin care îi 

declară prietenii lui 

adevăraţi pentru ajutorul 

acordat mai devreme la 

activitatea matematică şi 

îi anunţă că le va 

destăinui o păţanie de-a 

sa. Copiii se vor grupa  

pe  covor.  

  

 

Convers

aţia 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

 

 

 

Scri

soar

ea 

 

Plan

şe 

 

 

 

4.Reactu

alizarea 

cunoştinţe

lor 

Întrebări referitoare la poveşti 

sau poezii de Paşti. 

Se cere copiilor să spună 

ce poveşti sau poezii cu 

tema Paştelui cunosc ei 

sau personaje associate 

perioadei Paştelui. 

Explicaţ

ia 

 

Problem

atizarea 

 

  

 

 

Analiza 

răspunsu

rilor 

5.Prezent

area 

noului 

conţinut 

şi 

dirijarea 

învăţării 

Expunerea poveştii şi audierea 

lui de către copii. 

 

 

 

 

 

 

 Educatoarea povesteşte 

“Povestea Iepuraşului de 

Paşti” ( poveste 

adaptată).  

După fiecare idée 

principală din poveste se 

va afişa câte o planşă  

Înainte de reluarea 

  

Povestir

ea 

 

 

 

Problem

atizarea 

  

 

Plan

şe 
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povestirii se vor face 

scurte predicţii orale cu 

privire la acţiunea 

poveştirii. 

  

6. 

Asigurare

a retenţiei 

şi a 

transferul

ui 

 Repovestire pe baza planşelor 

expuse. 

 -“Cum se numeşte 

povestea?” 

-“Ce s-a întâmplat în 

poveste?” 

-“Ce au făcut cei doi 

copii?” 

-”Cum se simte 

Iepuraşul când este 

eliberat?” 

-“Ce au hotărât 

iepuraşii?” 

 

Convers

aţia 

Problem

atizarea 

 

 

  

 

Plan

şe 

 

 

Analiza 

răspunsu

rilor 

 

 

     

7. 

Evaluarea  

performa

nţei 

 Dramatizarea poveştii.   Copiii dramatizează 

povetirea, îmbrăcând 

costume, luându-şi 

măştile adecvate 

personajelor alese, cu 

ajutorul educatoarei 

Convers

aţia 

Explicaţ

ia 

Exerciţi

ul 

 

Plan

şe 

Cost

ume 

Măş

ti  

 

Stimular

e verbală 

8.Încheier

ea 

activităţii 

 Se fixează titlul poveştii. 

Se fac aprecieri generale 

şi individuale. 

Se oferă stimulente din 

oul surpriză. 

Convers

aţia 

Explicaţ

ia 

 Aprecier

i 

Stimulen

te 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tg-Mureș 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Licurici” Tîrgu- Mureș 

Prof.inv.presc.: Florea Andreea 

Grupa: mare 

Data: 07.04.2022 

 

Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Proiect tematic: „Activitățile oamenilor” 

Tema săptămânală: „Tradiții și ritualuri de Paște” 

Tema integratoare: „Ajutoarele iepurașului” 

Tipul activității: de consolidare de cunoștințe și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată de o zi 

Categorii de activități implicate: ADP+ADE (DȘ/DPM)+ALA 

Scopul activităţii: Consolidarea deprinderii motrice de bază- săritura și a cunoștințelor 

referitoare la numerele și cifrele în limita 1-10 prin interacțiunea copiilor unii cu ceilalți în 

rezolvarea situațiilor problematice. 

Obiective operaționale: 

• Să numere în concentrul 1-10 în ordine crescătoare/descrescătoare prin ordonarea 

elementelor unei mulțimi raportând numărul la cantitate și invers. 
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• Să identifice vecinul mai mic, mai mare cu o unitate al unui număr dat respectând cerințele 

date de către educatoare. 

• Să execute corect deprinderea motrică de bază: săritura în lungime cu desprindere de pe 

ambele picioare. 

• Să coopereze în cadrul grupului de lucru pentru a îndeplini sarcina dată aducându-și 

contribuția la reușita echipei. 

• Să execute mişcările sugerate de cântece urmând modelul educatoarei. 

Strategie didactică: 

Tipuri de experiențe de învățare implicate: activă, creativă, inductivă, deductivă 

Sistemul metodologic: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observația, exerciţiul, 

povestirea, lucrul în grup, metoda interactivă Etalarea, metoda Dalcroze. 

Sistemul resurselor curriculare: 

• ADP: calendarul naturii 

• ADE: râul din material textil, ouă colorate, coșul pentru ouăle colorate, lac din 

material textil, ouă cu cifre în limita 1-10, medalioane sub formă de ouă, flori de 

nufăr, seturi de ouă cu cifrele de la 5 la 10.  

• ALA:  

• Artă: sticlă pentru pictură, tempera, pensule, șablonul model. 

• Știință: pet-uri, linguri, pământ, semințe de grâu, pipete, apă, ochi mobili, urechi 

din hârtie, picioare din hârtie, mustăți, pompom, lipici . 

• Joc de masă: cutie cu nisip, clești, ouă colorate din polistiren, cofraje de ouă, 

lanterna, ouă șablon cu cifre.  

Resurse:  

UMANE: preșcolarii din grupa mare română ”Piticii” 

SPAȚIALE:  sala de grupă 

TEMPORALE: o zi 

Forma de organizare a activităţii: frontal, pe grupe, în perechi, individual 

STRATEGII, METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

Evaluativ-stimulative: aprecierea, încurajarea verbală 

Frontală: realizată pe tot parcursul activității 

Finală: prin analiza produselor activității și a deprinderilor formate, prin exprimarea 

părerilor individuale ale fiecărui copil cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat astăzi 

Inventar de activităţi: 

ETAPA I 

 Activități de dezvoltare personală (ADP) 

• Rutine: „Îmi aștept rândul”- deprinderea de a anunța prin ridicarea mâinii când solicită 

un anumit lucru; 

• Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, Pitici frumoși” 

• Tranziții: „Iepurașul de Paște”- cântec „Listen and move” 

ETAPA A II A 
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Activități pe domenii experiențiale (ADE)  

Domeniul Știință si Domeniul Psiho-motric- joc didactic 

Activități liber alese (centre partea I) 

• Știință: „Suport pentru ouăle de Paște”- activitate gospodărească 

Sarcina didactică: - 

- Sa realizeze un suport pentru ouăle de Paște sub forma de iepuraş utilizând următoarele 

materiale: pământ, seminţe de grâu, pet plastic, linguriţe plastic, pipete, părțile 

componente ale corpului iepurașului. 

• Artă: „Oul de Paște”-pictura pe sticlă  

Sarcina didactică: -să picteze oul pe sticlă respectând șablonul model. 

• Joc de masă: „Vânătoarea de ouă” 

Sarcina didactică: - să aşeze în cofrag cu ajutorul pensetei tot atâtea ouă căt indica cifra de pe 

ou descoperită cu ajutorul lanternei.. 

ETAPA A III A 

Activități liber alese (partea a II a) 

• Euritmie: Dans cu eșarfe 

• Dans tematic: Dansul minionilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse bibliografice: 

Muşata Bocoş, Vasile Chiş, (2012), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, Casa 

cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 

Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., (2007), Metode interactive de grup, Ghid 

metodic, Editura Arves, Craiova 

Buruian, Leontina, (2004), Educaţia fizică în grădiniţă, Casa de  Editura „Mureş”, Tîrgu-Mureş  

Chiș, O., Jucan, D., (2013), Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și 

preșcolar, Editura Eikon, Cluj-Napoca 

***, Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele 

didactice, (2009), Editura  Didactică Publishing House, Bucureşti 
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Scenariul zilei 

Copiii intră în sala de grupă intonând cântecul „Iepurașul de Paște”(Anexa 1) la finalul 

căruia salută musafirii, apoi se vor saluta între ei prin intermediul versurilor  ,,Bună dimineața 

cer frumos….”(Anexa 2). Pentru a avea o zi frumoasă și plină de energie ne vom dărui câte o 

îmbrățișare prin intermediul jocului  ,,Dă mai departe”. 

Prezența se va realiza prin intermediul pozelor copiilor aflate la calendarul naturii.  

Ca și activitate de grup ne vom juca jocul ”Iepurașul” prin intermediul căruia copiii își 

exprimă dragostea față de acesta dăruindu-i un sărut.  

Educatoarea le povestește copiilor pățania iepurașului de Paște, istorisire care va fi 

animată și trăită de copii prin imitarea acțiunilor iepurașului în funcție de relatarea educatoarei.  

Se realizează astfel încălzirea organismului copiilor pentru efort prin executarea 

exercițiilor de mers și alergare, în diferite variante: Iepurașul a vopsit multe ouă în culori 

frumoase, le-a așezat în coșulețe și a plecat bucuros să le împartă copiilor (mers în coloană câte 

unu cu numărarea timpilor). În drumul său a trecut peste un pod și s-a întâlnit cu păsările care s-

au întors din țările calde; a ocolit o stâncă și a călcat peste pietre; a trecut pe sub crengile 

copacilor și s-a întâlnit cu prietenii din pădure: Moș Martin, Veverița și broscuța Oachi. Și cum 

mergea el bucuros sărind ”țup-țup”,deodată, s-a oprit; și a ciulit urechile fiindcă a auzit un 

lătrat. S-a uitat în zare și l-a văzut pe câinele Codău alergând spre el. Speriat, iepurașul a 

început să alerge spre pădure. Vrând să scape de Codău a încercat să-l păcălească și s-a ascuns 

în tufiș după care a alergat acasă. Când a ajuns acasă speriat și obosit a observat că a pierdut 

ouăle din coș și a început să plângă fiindcă nu mai are ce să le ofere copiilor de Paște. Din ziua 

aceea nu a mai ieșit din casă. 

 Copiii sunt solicitați să găsească soluții la  această situație tristă și li se propune să 

meargă pe urmele iepurașului pentru a recupera ouăle pierdute de acesta. 

 Înainte de a porni la drum trebuie să se pregătească fiindcă vor avea de trecut peste unele 

obstacole (probe); astfel vor executa un complex de exerciții pentru prelucrarea selectivă a 

aparatului locomotor. 

 Pentru a ști drumul pe unde a alergat iepurașul copiii se vor ghida după urmele lăsate de 

acesta (urme de labe). Copiii se așază în șir și pornesc pe urmele iepurașului sărind pe partiturile 

pe care sunt reprezentate animale ( pasare, broasca, urs și veveriță). 

  In călătoria lor spre pădure copiii întâmpină primul obstacol (prima probă): acesta fiind 

un râu peste care trebuie să sară, executând săritura în lungime de pe loc(consolidare).  

 După ce au sărit peste râu copiii ajung la lacul în care locuiește broscuța Oachi și 

realizează că ouăle sunt in apă. Pe rând, câte un copil „se va scufunda” (va intra sub materialul 

din care este reprezentat lacul) și va scoate un ou. Ouăle au pe ele câte o cifra iar „scafandrul” 

care a găsit oul trebuie să le ofere colegilor indicii pentru a ghicii cifra de pe ou. Complicarea 

jocului se va realiza prin metoda interactiva Etalarea. 

 La finalul jocului copiii se vor așeza în rând și vor sări din nou peste râu și se vor 

îndrepta spre baie, intonând cântecul: ”Iepurașul de Paște”. 
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 Educatoarea le transmite copiilor faptul că în graba lui, iepurașul mai avea de pregatit , 

vopsit , decorat o mulțime de ouă dar nu a mai apucat să le termine. El va cere ajutorul copiilor 

pentru a le finaliza pe centre. Prin jocul de mișcare  Listen and move se face trecerea spre centre.  

  La centrul Artă copiii pictează pe sticlă ouă, la centrul Știință vor realiza un suport de ouă 

sub formă de iepuraș plantând semințele de grâu, iar la centrul Joc de masă vor căuta ouă pe care 

le vor așeza în cofraje, in funcție de cifra găsită pe ou și culoare. După ce toate sarcinile au fost 

îndeplinite, iar iepurașul este fericit și mulțumit, copiii vor dansa dansul cu eșarfele, prin tehnica 

Dalcroze, apoi ”Dansul minionilor”. 
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HHAARRTTAA  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTĂ: 

„Oul de Paște” 

-pictura pe sticlă 

Joc de masă: 

”Vânătoarea de ouă” 

 

 

Știință: 

” Suport pentru ouăle de 

Paște” 

-activitate gospodărească 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: 

ADE+DȘ+DPM 

”Ajutoarele iepurașului” 

(Joc didactic+ ) 

 

ALA: 

Euritmie: „Dansul cu 

eșarfe”  

Dans  tematic: 

”Dansul minionilor”- 
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DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

integrate 

 

Conţinutul științific 

 

Strategii 

didactice 

 

Evaluarea 

1.Moment 

organizato

ric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea mediului și climatului instructiv-

educativ optim desfășurării activităților 

 Amenajarea spațiului de lucru, pregătirea 

materialului didactic. 

Se desfășoară momentele specifice 

întâlnirii de dimineață: 

Salutul: se realizează prin 

intermediul versurilor  ,,Bună dimineața cer 

frumos….”(Anexa 2), după care își vor oferi 

câte o îmbrățișare prin intermediul jocului 

,,Dă mai departe”, care are rolul de a le da 

energie și o stare de bine pentru întreaga zi. 

La completarea calendarului 

naturii: se va purta o scurtă discuție 

referitoare la anotimpul primăvara și 

caracteristicile zilei. 

Prezența se va realiza prin 

intermediul pozelor copiilor aflate la 

calendarul naturii.  

          În cadrul Activității de grup: vom 

desfășura jocul ,,Iepurașul” prin care fiecare 

copil își exprimă dragostea pentru iepurașul 

de Paște dăruindu-i un sărut. Copiii vor da 

din mână în mână un iepuraș imaginar pe 

care îl vor săruta precizând ce partea a 

corpului o sărută, încercând să nu se repete. 

Prin intermediul versurilor: Calendarul am 

completat/ iepurașul am sărutat/haideţi să 

ne ridicam/superputerile să le activăm/ şi 

povestea să-ascultăm ,educatoarea 

realizează trecerea la momentul povestirii 

unei întâmplări prin care copiii vor afla 

pățania iepurașului de Paște.  

Se realizează astfel încălzirea 

organismului copiilor pentru efort prin 

executarea exercițiilor de mers și alergare, 

în diferite variante: iepurașul a vopsit multe 

ouă în culori frumoase, le-a așezat în 

coșulețe și a plecat bucuros să le împartă 

copiilor (mers în coloană câte unu cu 

 

 

 

 

Conversația 

 

Jocul 

 

Observația 

Conversația 

Exercițiul 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

non-verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

interesului 

manifestat de 

copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

709 
 

 

 

 

 

3.Anunțarea 

temei 

 

 

 

 

4.Desfășurarea 

activității  

 

-consolidarea 

deprinderilor 

intelectuale și 

motrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numărarea timpilor). În drumul său a trecut 

peste un pod (mers pe vârfuri cu mâinile 

lateral) și s-a întâlnit cu păsările care s-au 

întors din țările calde (mers pe vârfuri cu 

mâinile sus); a călcat peste pietre (mers cu 

pas fandat) și a trecut pe sub crengile 

copacilor (mersul piticului); s-a întâlnit cu 

Moș Martin (mersul ursului) și cu broscuța 

Oachi lângă lac (mersul broscuței), apoi a 

sărit bucuros ”țup-țup” (ca iepurașul) și 

deodată s-a oprit; a ciulit urechile fiindcă a 

auzit un lătrat și l-a văzut pe câinele Codău 

alergând spre el. Speriat, iepurașul a 

început să alerge spre pădure (alergare în 

ritm dat de educatoare), a ajuns la un râu și 

a alergat astfel încât să nu se ude (alergare 

cu genunchii la piept). Vrând să scape de 

Codău a încercat să-l păcălească și să se 

ascundă în tufiș (alergare cu schimbarea 

direcției și cu ghemuire). Într-un final a 

ajuns acasă speriat și obosit (exerciții de 

respirație); Atunci a realizat că a pierdut 

ouăle din coș și a început să plângă fiindcă 

nu mai are ce să le ofere copiilor de Paște. 

Din ziua aceea nu l-a mai văzut nimeni pe 

iepuraș. 

Pentru a-l ajuta pe iepuraș să își 

recupereze ouăle pierdute, astăzi ne vom 

juca jocul: ”Ajutoarele iepurașului”. Astfel, 

copiii vor străbate drumul parcurs de 

iepuraș, orientându-se după urmele lăsate și 

vor recupera ouăle pe care acesta le-a 

pierdut trecând prin diverse probe.  

Pentru a face față probelor pe care le 

vor întâlni copiii în drumul lor mai întâi își 

vor încălzi corpul. Se va realiza etapa de 

prelucrare selectivă a aparatului 

locomotor printr-un complex de exerciții: 

1. „Sus e cerul, jos pământul” 

Stând depărtat cu braţele pe lângă corp: 

T1 – ridicarea capului sus 

T2 – aplecarea capului 

2. ,,Puișorii își încălzesc aripile”- stând 

depărtat cu brațele întinse lateral 

T1-4- rotirea ușoară simultană a brațelor  

T5-8- rotirea amplă, simultană a brațelor 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 
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3. ”Cucul”- stând depărtat cu brațele pe 

lângă corp:  

T1: ridicarea brațelor cu răsucire spre 

dreapta și emiterea onomatepeelor ”cu-cu” 

T2: revenire 

T3: ridicarea brațelor cu răsucire spre 

stânga și emiterea onomatepeelor ”cu-cu” 

T4: revenire 

4. „Plici, plici”-depărtat stând : 

T1-2: bătaia palmelor deasupra capului 

T3-4: coborârea braţelor şi bătaie la spate 

5. ”Suntem uriași, pitici”- stând depărtat 

T1: ridicare pe vârfuri cu brațele sus 

T2: ghemuire 

6. ,,Sari minge sus/jos” – stând în apropiat 

cu mâinile pe șold 

T1-4: sărituri pe ambele picioare 

Exerciții de respirație: „Mirosim florile” 

 

     In călătoria lor spre pădure copiii 

întâmpină primul obstacol (prima probă). 

Acesta fiind un râu peste care trebuie să 

sară, executând săritura în lungime de pe 

loc. Educatoarea va realiza săritura model 

din poziția stând ușor depărtat cu brațele 

deasupra capului odată cu ușoară îndoire a 

genunchilor, împingere energică în picioare 

odată cu ridicarea brațelor sus,extensie și 

aterizare în ghemuit. 

 După ce toți au sărit peste râu, copiii 

vor ajunge la un lac și se vor așeza în jurul 

lacului unde trăiește broscuța Oachi și unde 

vor aduna ouăle pierdute de iepuraș in apa 

prin intermediul jocului didactic matematic. 

Scopul jocului: Consolidarea cunoștințelor 

copiilor referitoare la numerația în limita 1-

10: cantitate, cifre, poziția unui număr în 

șirul numeric, vecinii numărului. 

Sarcina didactica: să recunoască cifra pe 

baza indiciilor primite, să numere 

crescător/descrescător în limita 1-10, să 

raporteze numărul la cantitate și invers, să 

recunoască vecinul mai mic, mai mare cu o 

unitate al unui număr dat; 

Elemente de joc: decorul-lac, transformarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Demostrația 

Exercițiul 

Lucrul în 

grup 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Etalarea 
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5.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Încheierea 

activității 

copiilor in scafandri, limitarea tipului de 

acțiune, ghicirea, mânuirea materialelor, 

recompense 

Regulile jocului:- Pe rând câte un copil va 

deveni scafandru, va alege câte o cifră și va 

oferi indicii despre ea iar apoi vor rezolva 

sarcinile date de educatoare prin intermediul 

metodei interactive Etalarea. 

Dacă rezolvă corect sarcinile vor primi 

drept recompensă medalioane ouă. 

Descrierea jocului 

Pe rând, câte un copil va deveni scafandru, 

„se va scufunda” (va intra sub materialul 

din care este reprezentat lacul) în lac și va 

scoate un ou, în timp ce ceilalți copii aflați 

în jurul lacului imită valurile și numără 

descrescător de la 5 pentru a marca limita 

de timp a scafandrului. Ouăle au pe ele câte 

o cifra iar „scafandrul” care a găsit oul 

trebuie să le ofere colegilor diferite indicii 

pentru ca aceștia să ghicească cifra scrisă. 

(bătăi din palme/picioare, pocnituri, sărituri, 

descrierea imaginii cu care se aseamănă 

cifra, etc.) Copilul care ghicește cifra devine 

scafandru. După câteva repetări ale jocului 

vor fi solicitați cât mai mulți copii, care să 

devină scafandri pentru a scoate cât mai 

multe ouă din apă. La final copiii primesc 

recompensa de la broscuța Oachi câte un ou 

colorat în funcție de care se vor grupa la 

următorul joc. 

 

Complicarea jocului: 

Pentru complicarea jocului se folosește 

metoda interactiva de grup Etalarea. 

Copiii se grupează în funcție de culoarea de 

pe ou în 4 grupe în jurul unei flori de nufăr. 

Fiecare copil primește un set de cifre de la 5 

la 10 pe care le vor așeza în ordine 

crescătoare. Educatoarea enunță pe rând 

câte o sarcină după care la semnalul 

„Etalează!”, fiecare copil așază pe floarea 

de nufăr varianta sa de răspuns corect. 

Copilul -căpitan ales din fiecare grup 

prezintă tuturor varianta corectă aleasă de 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Demostrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Metoda 

Dalcroze 
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comun acord. 

„Alege jetonul cu cifra care ne indică cate 

degete avem la ambele mâini.” 

„Alege jetonul cu vecinul mai mare cu o 

unitate al numărului 8.” 

„Alege jetonul cu cifra care se aseamănă cu 

un covrig,” 

„Alege jetonul cu cifra care ne indică câți 

pitici avea Albă ca Zăpada” 

„Alege jetonul cu vecinul mai mic cu o 

unitate al numărului 6.”  

 Astfel, vor rezolva al treilea obstacol (a 

treia probă), reușind să adune ca și 

recompensă mai multe ouă în coșul 

iepurașului. 

 

Educatoarea le transmite copiilor faptul că 

în graba lui, iepurașul mai avea de pregătit, 

vopsit, decorat o mulțime de ouă dar nu a 

mai apucat să le termine. El va cere ajutorul 

copiilor pentru a le finaliza la centre. 

Prin jocul „Listen and move” se face 

trecerea spre centre.   

Centrul Artă: „Oul de Paște”- pictură pe 

sticlă 

Sarcina didactică: să picteze cu tempera pe 

sticlă diferite modele de ouă având la 

bază șablonul dat. 

Centrul Joc de masă: „Vânătoarea de ouă” 

Sarcina didactică: să așeze în cofrag cu 

ajutorul unui clește tot atâtea ouă colorate 

câte indică cifra de pe oul șablon, cifra pe 

care o descoperă cu ajutorul lanternei. 

Într-un recipient sunt puse ouă de diferite 

culori pe care copiii trebuie să le aleagă cu 

penseta și să le așeze într-un cofrag în 

funcție de cifra descoperită pe spatele oului 

șablon cu ajutorul lanternei. 

 Centrul Știință: „Suport pentru ouăle de 

Paște” -sădire 

Sarcina didactică: să realizeze un suport de 

ouă sub forma de iepuraș plantând semințe 

de grâu într-un pet. 

Copiii vor lipi pe petul transparent părțile 

componente ale iepurașului după care îl vor 
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umple cu pământ, vor pune semințe de grâu 

și apa. 

După ce au fost realizate sarcinile de la 

centre  copiii primesc o scrisoare de 

mulțumire de la iepurașul de Paște (Anexa 

4) îi invită pe copii la un dans cu eșarfe și la 

unul al bucuriei „Dansul minionilor” și le 

împarte ouă de ciocolată drept recompensă 

pentru munca lor. 

Se va realiza o trecere în revistă a 

activităților desfășurate. Accentul este pus 

pe exprimarea emoțiior trăite de copiii: 

-Cum v-aţi simţit azi? 

-Care moment al zilei v-a plăcut? De ce? 

-Ce ati învăţat sa faceți azi? 

„Ce dificultăţi ați întâmpinat?“,  

„Cine te-a ajutat?“,  

„Pe cine ai ajutat?“, 

„Ce activităţi ai vrea să repeţi?”,  
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TÂRG CREATIV/ART BAZAR 

Nealcoș Alina 

Liceul de Arte”Sigismund Toduță” Deva 

 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: cultural-artistic 

Tipul de proiect: la nivelul primar și gimnazial al Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva 

Limba de comunicare în cadrul proiectului: limba română 

Coordonator activitate (prof.): Nealcoș Alina 

Membrii echipei: colegi profesori, diriginți, reprezentanți ai claselor V- VIII 

 

 

 CONTEXT: Fiind un liceu cu profil artistic, elevii marchează bogăția sărbătorilor, ocazie cu care 

își pun în evidență talentul creativ și abilitățile artistice în cadrul unei expoziții de decorare și 

vânzare a anumitor obiecte și pun în practică abilitățile artistice dobândite în cadrul orelor de 

specialitate. 

 

• Scop: Atragerea de fonduri și alte finanțări extrabugetare vizând familiile cu situație precară din 

comunitate, desfășurând activități practice, educative pentru formarea abilităților de comunicare și 

antreprenor ale elevilor implicați.  

• Obiective:  

1. Organizarea unei expoziții cu vânzare de obiecte specifice evenimentului vizat, cu 

elevii ciclului primar și gimnazial, în luna martie; 

2. Dezvoltarea interesului pentru munca în echipă și exersarea unor atitudini cum ar fi: 

toleranța și bună-voința, prin realizarea, pe durata a o lună, în cadrul orelor de 

specialitate, a obiectelor care vor fi expuse în cadrul expoziției cu vânzare; 

3. Dezvoltarea gândirii critice și a gustului estetic, precum și modelarea 

comportamentelor, cu accent pe obiectivitate, prin desemnarea a 4 echipe mixte de 

elevi din clasele participante, pentru jurizarea fiecărei expoziții, pe baza unui formular 

de jurizare. 

 

Grup țintă: -direct: elevii claselor I-VIII 

            -indirect: profesori, părinți, elevi din alte clase 

Perioada: 4- 8. III. 2019, orele 9-14 

Activitatea: „Poveste de Paște” 
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 Elevii participanți la această activitate vor prezenta obiecte decorative sau cu rol utilitar, realizate în 

diferite tehnici (grafică, pictură, colaj, modelaj etc.)pregătite, cu o lună înainte de panotarea expoziției cu 

vânzare, ce vor fi aranjate de-a lungul holului principal, de la parterul clădirii din locația C. Porumbescu. 

Obiectele vor fi prezentate pe standuri/mese ale claselor (cel mult trei clase pe zi, câte doi copii reprezentanți 

pe clasă) vor avea etichetă și vor fipuse în valoare, în scopul vânzării și pentru a putea fi admirate de un 

număr cât mai mare de vizitatori. Pe parcursul expozițiilor, un juriu format din câte un elev din fiecare clasă 

participantă, va evalua expoziția, prin completarea unui formular de jurizare. Scopul jurizării este de 

dezvolta gândirea critică a elevilor și a simțului artistic al acestora, în vederea panotării expozițiilor din anii 

următori, iar echipa juriu va funcționa ca grup de diseminare, în grupul clasei, a informațiilor culese. 

 

 Criterii de evaluare, menționate în formularul de jurizare, pentru valorificarea obiectelor:  

 1. Gradul de dificultate al realizării  

 2. Efectul vizual produs  

 3. Rol utilitar  

 4. Numărul de obiecte vândute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUARE ȘI REZULTATE: 

R1 – realizarea unei expoziții cu vânzare 

R2 – realizarea unui număr de 200 de obiecte care vor fi expuse 

R3 – realizare a unui album digital de fotografii din cadrul expoziției; suma obținută în urma vânzării 

obiectelor prezentate urmând a fi direcționată către Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, vizând 

familiile cu situație precară din comunitate. 
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PROIECT DIDACTIC 

   

GRĂDINIŢA PP ,,FURNICUȚA”  

ARAD 

prof. Anca Ulrich 

- 11 Aprilie 2022 - 

GRĂDINIŢA: GRĂDINIŢA PP ,,FURNICUȚA” 

GRUPA: MICĂ  

EDUCATOARE: ULRICH ANCA  

TEMA: ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 

SUBTEMA: ,,ÎN AŞTEPTAREA IEPURAŞULUI” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 ,,SURPRIZELE IEPURAŞULUI” 

ADP+ALA1+ALA2+ADE(DŞ+DEC) 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

 Salutul, prezenţa, calendarul naturii. 

  Împărtăşirea cu ceilalţi: ,, Ce îţi doreşti de la iepuraş?” 

  Activitatea de grup: Joc - ,,Caută oul!” 

 Rutine, tranziţii. 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (I) 

 Construcţii: Căsuţa Iepuraşului, 

 Artă  Decorăm ouă de Paşte 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (II) 

 Joc distractiv: Iepuraşii sar în cuib 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

 Domeniul Ştiinţă – Activitate matematică: ,,Ouă colorate” – joc 

didactic 

 Domeniul Estetic şi Creativ – Activitate artistico-plastică ,,Cuibul 

Iepuraşului” – pictură prin ştampilare 

 

,,,,SSUURRPPRRIIZZEELLEE  IIEEPPUURRAAŞŞUULLUUII""  
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ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

SALUTUL: Copiii se aşează în semicerc, recită versurile şi se exersează formulele de salut 

învăţate.  

 ,,Dimineţa a sosit,  

   Iepuraşii au venit, 

   În semicerc ne aşezăm 

   Şi frumos ne salutăm!” 

PREZENŢA:      Dupa ce ne-am adunat 

                       Si frumos ne-am salutat 

                       Colegii ne-am intalnit. 

                       Dar cine oare n-a venit? 

Copiii prezenţi vor lipi iepuraşi la pozele lor de pe panou. Astfel iepuraşul Ţup  va face 

cunoştiinţă cu copiii şi va afla care copii sunt la grădiniţă şi care sunt absenţi. 

CALENDARUL NATURII: Se folosesc jetoane, imagini, se completează calendarul naturii, 

menţionându-se ziua, data, luna, anul, evenimentul zilei. Se discută starea vremii şi 

îmbracămntea adecvată acesteia.  

,,Vremea să o studiem, 

În calendar să notăm, 

De e ploaie sau e soare  

Să putem merge la plimbare.” 

NOUTATEA ZILEI:  Iepuraşul Ţup care a venit în vizită la grădiniţă să petreacă o zi cu 

copiii de la grupa mică. 

ACTIVITATEA DE GRUP:  Copiii trebuie să găseasca fiecare câte un ou de Paşte  ascuns 

in sala de grupă şi să îl aşeze în cofragul colorat pentru ouă al iepuraşului. 

TRANZIŢII:  

1,2,1,2 

Mergem toţi în pas vioi 

Mâinile să le spălam, 

Pe hol noi nu alergăm ca sa nu ne-accidentăm. 

 

Sărim ca iepuraşii, 

Zburăm ca fluturaşii,  

Desenăm un curcurbeu, unul al meu şi altul al tău. 

Spre măsuţe ne îndreptăm, bine, bine să lucrăm. 

  

Bat  din palme, clap-clap-clap 

Din picioare trap-trap-trap 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

Şi cu toţi ne veselim. 

Iepuraşul Ţup 

Eu sunt iepuraşul Ţup,                                        Am picioare lungi de tot,  

Prin pădure sar zdup- zdup,                               Urechi lungi, mustăţi la bot, 

Sunt un iepuraş de soi,                                       Toate astea-s de folos, 

Cel  mai mare iepuroi!                                         Coadă n-am şi sunt fricos 
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             Ţup ţup ţup ..... 

 Ţup ţup ţup 

RUTINE: Sosirea şi plecarea copiilor, spălarea pe mâini, mâncăm ordonat, ne purtăm 

civilizat, formăm rândul. 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1) 

 

 

 SECTOR CONSTRUCŢII:  Căsuţa iepuraşului de Paşte 

 

MIJLOC DE REALIZARE: jocuri de construcţii 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• Să realizeze din imaginaţie căsuţa iepuraşului  cu ajutorul pieselor de construcţii  

Clics prin suprapunere şi îmbinare 

• Să colaboreze cu colegii în timpul realizării temei. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  trusa Clics cu piese de construcţii 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, conversaţia 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢI: 

 Copiii realizează cu ajutorul pieselor Clics căsuţe pentru iepuraş. 

EVALUAREA:  Se  face aprecierea modului de lucru şi a căsuţelor realizate. 

 

  

 SECTOR ARTĂ: ,,Ouă de Paşte” 

 

MIJLOC DE REALIZARE:  lipire 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să lipească diferite  forme şi flori, decorând astfel ouăle  de Paşte. 

• Să utilizeze corect lipiciul şi materialele puse la dispoziţie. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ouă colorate de carton, lipici, floricele si alte forme 

decupate. 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, conversatia. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:   

 Copiii  decorează ouăle de Paşte, lipind  floricele şi alte forme. 

EVALUAREA: 

 Se fac aprecieri referitoare la corectitudinea modului de îndeplinire a sarcinii şi a 

originalităţii lucrărilor. 

 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II (ALA II) 

SUBIECTUL:  ,,Iepuraşii sar în cuib” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc distractiv 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• Să respecte regulile jocului distractiv  ,,Iepuraşii sar în cuib”, păstrând ordinea şi 

disciplina. 

• Să participe activ şi afectiv la jocul propus, dând dovadă de: iniţiativă, cooperare, fair 

play şi interes în realizarea unui scop comun. 
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• Să trăiască bucuria jocului împreună. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

 Varianta 1 

Copiii joacă rolul de iepuraşi având fiecare un cuib – cerc. La semnalul 

iepuraşului Ţup ,,Iepuraşii sar în cuib!”, aceştia trebuie sa imite saritura 

iepuraşului şi să sară în cuib. La semnalul ,, Iepuraşii afară din cuib!” 

aceştia sar afara din cerc (cuib). Această variantă se repetă de 4-5 ori. 

  Variantnta 2  

Copiii se grupeză în perechi. Fiecare pereche are cuibul-cercul ei. Iepuraşii 

se ţin de labuţe si aşteapta semnalul iepuraşului Ţup ,,Iepuraşii sar în 

cuib/afră din cuib”. Şi aceată variantă se repetă de 4-5 ori. 

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: urechiuşe de iepuraşi, clopoţel, cercuri. 

EVALUARE: 

 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a jocului, asupra comportamentului 

copiilor în timpul acestuia. 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 

TEMA: ,,CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 

SUBTEMA: ,,ÎN AŞTEPTAREA IEPURAŞULUI” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DOMENIUL ŞTIINŢĂ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE MATEMATICĂ 

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: ,,OUĂ COLORATE” 

MIJLOC DE REALIZARE: JOC DIDACTIC 

TIPUL ACTIVITĂŢII:Predare-însuşire de noi cunoştinţe 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

          Formarea capacităţii de a grupa obiectele după o anumită însuşire comună -culoare; 

dezvoltarea proceselor psihice; dezvoltarea unui limbaj matematic adecvat. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

● să identifice ouăle de aceeaşi culoare cu floarea iepuraşului. 

● să formeze mulţimi de ouă după criteriul culoare. 

● să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj matematic adecvat. 

● să identifice oul care nu se potriveşte în mulţimea ouălor de o anumită culoare. 

SARCINA DIDACTICĂ: 

 Formarea de mulţimi de ouă după criteriul culoare. 

REGULA JOCULUI: 

 Iepuraşul Ţup trece printre copii cu o floare în mână şi recită versurile: “Floricică, 

floricea ai văzut culoarea mea?”- copilul la care s-au terminat versurile priveşte floarea si 

spune ce culoare are. Alt copil vine  în poiana iepuraşului si alege toate ouăle de aceeaşi 

culoare cu floricica şi le aşeză în coşuleţul corespunzător. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: jocul, conversaţia, explicaţia, observaţia, 

demonstraţia,exerciţiul, problematizarea. 
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MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ouă colorate-roşu,galben, albastru, verde, 

portocaliu, roz, flori colorate,coşuleţe. 

DURATA: 15 minute 

 

SECVENŢA 

DIDACTICĂ 

OB. 

OP. 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Asigurarea condiţiilor optime 

desfăşurării activităţii: 

Aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului şi realizarea decorului, 

pregătirea tuturor materialelor 

pentru activităţi. 

-materialele 

didactice 

pregătite pentru 

activitate: 

Ouă colorate, 

coşuleţe, 

floricele. 

 

2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii grupei mici au azi un invitat 

surpriză, pe Iepuraşul Ţup , care 

intră şi se prezintă printr-o scurtă 

poezioară: 

,,Eu sunt iepuraşul Ţup, 

La grădi am sosit zdup, zdup. 

Dar sunt tare necăjit,  

Am făcut ceva greşit 

După ce ouale le-am vopsit. 

Coşuleţul s-a răsturnat  

Şi toate s-au amestecat! 

Offffff .....Mă ajutaţi la adunat?” 

  

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Corectitudinea 

răspunsurilor 

copiilor. 

 

3. INTUIREA 

MATERIALULUI 

 

 

 

 

 

 

 

Iepuraşul Ţup îi invită pe copii în 

poiana lui unde se află şi ateleriul 

de vopsit ouă. În timpul plimbării 

se vor aminti câteva caracteristici 

ale anotimpului primăvara şi se va 

intui materialul necesar jocului. 

 

Conversaţia 

 

 Copăceii din 

poieniţă, căsuţa, 

ouă, cosuleţe, 

floricele. 
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4.ANUNŢAREA  

TEMEI 

 Iepuraşul Ţup le propune copiilor 

jocul ,,Ouă colorate” 

Conversaţia   

5.EXPLICAREA ŞI 

DEMONSTRAREA 

JOCULUI 

 Iepuraşul Ţup le expune copiilor 

regula jocului: 

,,Iepuraşul Ţup trece printre copii 

cu o floare în mână şi recită 

versurile: “Floricică, floricea ai 

văzut culoarea mea?”- copilul la 

care s-au terminat versurile 

priveşte floarea si spune ce culoare 

are. Alt copil vine  în poiana 

iepuraşului si alege toate ouăle de 

aceeaşi culoare cu floricica şi le 

aşeză în coşuleţul corespunzător.” 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

6. JOCUL DE 

PROBĂ 

 

O1

O2 

O3 

Se execută jocul de probă. 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

Respectarea 

regulii jocului. 

Îndeplinirea 

corectă a cerinţei. 

7.DESFĂŞURARE

A PROPRIU-ZISĂ 

A JOCULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copiii execută sarcinile jocului, se 

formează mulţimi de ouă de 

culoare roşie, galbenă, roz, 

albastră, verde şi portocalie, în 

coşuleţele corespunzătoare. 

 

Conversaţia  

Exerciţiul 

 

Copăceii din 

poieniţă, căsuţa, 

ouă, coşuleţe, 

floricele. 

Respectarea 

regulii jocului. 

 

Corectitudina 

răspunsurilor 

copiilor. 

 

8. COMPLICAREA 

JOCULUI 

O4 Iepuraşul Ţup le cere copiilor să 

închidă ochii, timp în care el 

introduce în mulţimile de ouă 

formate de copii şi aşezate în 

coşuleţe, ouă de culoare diferită de 

cea a mulţimii.  După ce deschid 

ochii, copiii observă şi identifică 

Explicaţia 

Observaţia 

Problematizarea 

Exerciţiul 

 

Copăceii din 

poieniţă, căsuţa, 

Executarea 

corectă a sarcinii. 
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ouăle necorespunzătoare. Jocul se 

repetă de 2 ori. 

ouă, coşuleţe, 

floricele. 

 

 

10. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 Se fac aprecieri verbale colective şi 

individuale. Iepuraşul Ţup oferă 

recompense şi laude copiilor. 

Conversaţia  
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DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DOMENIUL ESTETIC ŞI 

CREATIV 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE 

ARTISTICO- PLASTICĂ 

MIJLOC DE REALIZARE: pictură prin ştampilare cu 

buretele 

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: ,,CUIBUL 

IEPURAŞULUI” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi 

deprinderi. 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Îmbogăţirea experienţelor vizual-estetice prin aplicarea  

elementelor de limbaj plastic folosind tehnica picturii prin 

ştampilare cu buretele.                                                                                                                                                                                     

 Formarea priceperii de a realiza pete de culoare pe o 

anumită suprafaţă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1 – Să denumească materialele pregătite (acuarele tempera; burete; faianţă; cuibul 

iepuraşului  confecţionat din balon, ziare şi aracet; şerveţel)  

O2 –  să picteze prin ştampilare  cu  buretele cuibul iepuraşului ; 

O3 - să folosească culorile corespunzătoare în cantităţi necesare realizării sarcinii. 

 O4 – să  păstreze o poziţie corectă    a corpului in timpul lucrului pentru o bună 

coordonare oculo-motorie.                                                                                                                     

STRATEGII DIACTICE 

METODEE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: acuarele tempera, bucăţi de burete, cuibul 

iepuraşului confecţionat din ziare şi aracet pe suport de balon, placă de faianţă, şerveţel  

DURATA: 15 minute 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

OB. 

OP. 

CONŢIINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

1.INTRODUCEREA 

ÎN ACTIVITATE  

 Se poartă cu 

copiii o 

discuţie 

despre 

Iepuraşul de 

Paşte 

Conversaţia   

2.INTUIREA 

MATERIALULUI  

 

O1 

Iepuraşul Ţup 

cere copiilor 

să spună ce au 

ei pregătit pe 

măsuţă, să 

denumească 

materialele. 

Conversaţia  

Observaţia  

 

Corectitudinea 

răspunsurilor 

copiilor. 

3.ANUNŢAREA 

TEMEI  

 Copiii sunt 

anuntaţi că la 

activitatea 

realizează 

Cuibul 
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Iepuraşului  

cu ajutorul 

buretelui şi a 

acuarelelor 

tempera. 

4.PREZENTAREA 

ŞI ANALIZA 

MODELULUI 

 Li se prezintă 

copiilor 

modelul 

realizat de 

iepuraş. 

Observaţia  

 

 

 

5.EXPLICAREA ŞI 

DEMONSTRAREA 

TEHNICII DE 

LUCRU 

 Se explică şi 

se 

demonstrează 

copiilor 

tehnica de 

lucru pentru 

realizarea 

temei.  

Cu ajutorul 

bureţelului 

înmuiat în 

culori tempera 

vom ştampila 

cuibul 

iepuraşului. 

Explicaţia  

Demonstraţia 

Observaţia  

 

Culori tempera, planşetă faianţă pentru 

culori, burete, serveţele , Cuibul Iepuraşului 

pentru pictat. 

 

6.EXERCIŢII DE 

ÎNCĂLZIRE A 

MUŞCHIILOR 

MICI AI MÂINII 

   

Împreună cu 

copiii se fac 

exerciţii 

pentru 

incălzirea 

mâinilor: 

1-Mişcăm 

degeţelele, 

2-Închiderea 

şi deschiderea 

pumnilor. 

3-Ne spălăm 

pe mâini. 

4-Batem 

palmele 

Joc cu text şi 

cânt: 

,,Ne jucăm 

noi, ne 

jucăm” 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

7.EXECUTAREA 

TEMEI DE CĂTRE 

COPII 

 

O2 

O3 

O5 

 

Se va da 

semnalul de 

începere a 

lucrului. Se 

va corecta 

Exerciţiul 

Explicaţia 

 

Efectuarea 

corectă a 

tehnicilor de 

lucru. 
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poziţia 

corpului în 

timpul 

lucrului.  Se 

va urmari 

indemanarea 

cu care copiii 

manuiesc 

materialele 

puse la 

dispozitie. 

Copiii sunt 

supravegheaţi, 

iar celor care 

întâmpină 

greutăţi li se 

vor da 

indicaţii cu 

voce scăzută. 

 

 Culori tempera, planşetă pentru culori, 

dopuri de plută, serveţele , coli de bloc de 

desen. 

8.ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 

 

 

O4 

        

Încheierea 

activităţii se 

va face prin 

realizarea 

unei expoziţii 

unde copiii şi 

iepuraşul vor 

analiza 

cuiburile 

pictate.       Se 

fac aprecieri 

colective  şi 

individuale. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Evaluarea 

lucrărilor şi a 

modului de 

lucru. 
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Prof.înv.primar ALEXANDRU GRAŢIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.195, BUCUREŞTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                 

Clasa pregătitoare 

Unitatea tematică: Plecarea răţuştelor 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Subiectul: Numărul şi cifra 5 

Tipul lecției: predare -învăţare 

Forma de realizare: activitate online, sincron 

Durata: 30 de minute 

 

Competențe specifice vizate: 

M.E.M.:1.1  Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

              1.2  Compararea numerelor în concentrul 0-31. 

Obiective operaționale: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :  

O1 –să asocieze mulţimea cu 5 elemente cu cifra 5; obiectivul este realizat dacă toți copiii asociază 

mulțimea cu 5 elemente cu cifra 5;                                                                                                                                   

O2- să reprezinte prin obiecte sau desene mulţimea cu 5 elemente; obiectivul va fi realizat dacă toți 

elevii vor putea reprezenta cel puțin 4 mulțimi cu 5 elemente, din cele 6 de la pag.5, auxiliarul nr.11 

O3 - să deseneze după model cifra 5; obiectivul va fi realizat dacă toți elevii vor reuși să deseneze 

corect cel puțin 2 din cele 3  rânduri cu cifra 5. 

STRATEGII DIDACTICE: 

- metode și procedee  : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic 

 -mijloace didactice: laptop, auxiliar, platforma G-Suite for Education, tabla Whiteboard, canalul 

Youtube, aplicatia Wordwall 

-forme de organizare: frontal, individual  

METODE DE EVALUARE:  observaţia sistematică, aprecieri verbale, frontala, individuala 

BIBLIOGRAFIE: 

● Dumitru Săvulescu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Craiova, Ed. “Gheorghe 

Alexandru”, 2006; 

          Programa şcolară pentru disciplina  Matematică şi explorarea mediului, clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a , MEN, Bucureşti, 2013
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ETAPELE  

LECȚIEI 

          CONȚINUTURI  

     INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Metode de 

evaluare 

 

 

 

 

Moment  

organizatoric 

 

 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

   ( 2 min) 

 

 

 

 

 

Captarea atenţiei 

(3 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor necesare bunei 

desfăşurări a lecţiei. 

 

 

 

 

 

Am tabla Whiteboard pregătita cu  cifre şi 

mulţimi de obiecte corespunzătoare (0-4) . 

Elevii trebuie să facă corespondența între 

ele. 

 

 

 

 

Cântec „ Numărul 5” Tralala 

Sursa: Youtube  

AICI 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whiteboard 

 

 

 

 

 

 

 

link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GciMvJPC7SI
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Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

(5 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

(10 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei  şi a obiectivelor lecţiei. 

”Astăzi la Matematică şi explorarea 

mediului” vom învăţa despre numărul şi 

cifra 5. Vom identifica mulţimi formate 

din 5 elemente, vom asocia mulţimea cu 

cifra 5, vom desena cifra 5, după model. 

 

 

 

 

Povestea cifrei 5 (anexa) : se deschide 

fereastra si se partajeaza ecranul, se citeste 

si se discuta povestea 

 

 

 

 

 

Identificarea cifrei 5: se partajeaza ecranul 

si se da acces elevilor pentru editare 

(Anexa) 

 

 

 

 

Le voi cere copiilor să aseze pe masă 4 

creioane colorate, apoi să mai adauge un 

creion și să numere. 

   Elevii vor rezolva sarcinile de lucru de la 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creioane 

colorate 

 

auxiliar 

 

 

 

 

fisa 

 

 

 

 

 

 

creioane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţie 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 
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Obţinerea 

performanţei  

(10 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

pag 5 a auxiliarului nr.2: 

    -vor completa   nasturii cu găurele, 

astfel încât fiecare nasture sa aibă câte 5; 

    - vor colora cu aceeasi culoare câte 5 

nasturi 

     -vor număra nasturii din ultimul set și 

vor completa pentru a avea și el 5 nasturi 

 

 

 

Scrierea cifrei 5- se partajeaza ecranul 

Link Youtube   AICI   

 

Elevii vor scrie după model cifra 5, 

respectând spațierea, după modelul oferit 

de mine pe Whiteboard și observat si in 

auxiliar 

 

Joc didactic: Vor număra crescător și 

descrescător de la 0 la 5, pe rând, indicând 

următorul elev care va răspunde. 

 

Voi partaja ecranul si voi permite editarea 

de catre elevi, care vor scrie numarul 

corespunzator multimii de obiecte (Anexa) 

 

Joc didactic :  Găseste cifra 5 (Wordwall) 

AICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Link 

 

 

Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa 

 

 

 

 

Link 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal si 

individual 

 

Apreciere 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sMKUlsa0B7M
https://wordwall.net/ro/resource/3702661
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Încheierea 

activităţii 

 

 

 

 

  -sarcinile pe care trebuie să le 

îndeplinească acasă  (joc didactic 

Wordwall     AICI)    

  -aprecieri asupra activitații. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

verbală 

 

 

 

                                               

https://wordwall.net/ro/resource/7131096
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PROIECT  DIDACTIC 

 

                                                                                  Numele autorului: Florea Simona  

Școala De Proveniență: Școala Gimnazială Purcăreni 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Subiectul: Învierea Domnului Iisus Hristos 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective cadru:   -Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase; 

          -Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral – religios; 

Obiective de referinţă: 

– să identifice principalele virtuţi creştine din faptele şi învăţăturile lui Iisus; 

– să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise; 

Obiective operaţionale: 

O1 – să descrie Săptămâna Patimilor; 

O2 – să explice şi să descrie importanţa Învierii Domnului pentru creştini; 

O3 – să prezinte modul de pregătire al creştinilor pentru Sfintele Paşti; 

O4 – să prezinte modul de sărbătorire al Învierii Domnului 

 

Strategii didactice: 

• Metode, tehnici şi procedee: explicarea, exerciţiul, conversaţia, munca independentă, problematizarea, argumentarea, jocul didactic; 

• Mijloace de învăţământ: imagini (Patimile, Răstignirea, Învierea), fişe de lucru, tablă magnetică, planşe cu patimile Domnului, jetoane, 

ouă roşii cartonate, hârtie colorată, creioane colorate, lipici, imagini (biserică, prescură, Iisus Hristos, etc.), coşul iepuraşului  (dulciuri), 

iconiţe cu Învierea, pahare de plastic; 

 

Bibliografie: 

• „Biblia”sau „Sfânta Scriptură”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982; 

• Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 
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• Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
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Etapele 

lecţiei 
Timp Ob Elemente de conţinut 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme de 

evaluare 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1min  -Salutul 

-Rostirea rugăciunii la intrarea în clasă 

-Notarea absenţelor 

-Organizarea clasei pentru începerea activităţii. 

 

Conversaţia 

 

   

 Activitate 

frontală 

 

2.Verificarea 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

5min  Se prezintă planşa cu Intrarea Domnului în Ierusalim şi și 

au loc discuții pe baza ei. 

 Profesorul adresează câteva întrebări elevilor: 

 Unde a intrat Iisus Hristos?.....în Ierusalim 

 Cum a fost întâmpinat?.....ca un împărat 

 Cu ce a fost întâmpinat?.....cu flori 

 Cum erau oamenii?............bucuroşi 

 Cum S-a comportat Iisus Hristos cu aceştia?.......frumos   

 

Conversaţia 

 

Problematizar

ea 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

Planşă 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

şi 

individuală 

 

 

 

3.Pregătirea 

aperceptivă 

1min  Profesorul explică elevilor faptul că această bucurie şi 

comportament frumos al celor din Ierusalim, faţa de Iisus, 

nu a durat foarte mult deoarece, erau acolo şi oameni care 

îl urau pe Iisus. De aceea acei oameni, au vrut să-l prindă 

pe Iisus şi să-L omoare. 

 

 

Explicaţia 

 

 

  

 

Activitate 

frontală 

4.Precizarea 

titlului şi a 

obiectivelor 

1min  -Profesorul prezintă titlul lecției și obiectivele: Învierea 

Domnului Iisus Hristos, cea mai mare minune săvârşită 

de Mântuitorul. 

-Trebuie să fiţi atenţi pe parcursul întregii ore pentru a 

putea descrie  acest eveniment, a explica importanţa 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Tabla 

  

 

 

Activitate 

frontală 
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Învierii Domnului pentru creştini, a prezenta felul în care 

se pregătesc creştinii pentru a întâmpina această mare 

sărbătoare şi cum sărbătorim acest Praznic 

-Se notează titlul pe tablă  

5.Predarea 

noului 

conţinut 

12 

min 

O1 

O3 

-Se va  prezenta elevilor de către profesor planşe cu 

Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Domnului. 

-Se poartă o discuţie între profesor şi elev pe baza fiecărei 

fişe, făcându-se comentariile necesare. 

Se specifică de către profesor faptul că la intervenţiile 

foarte bune şi corecte ale elevilor, vor primi de la 

profesor câte un ou roşu cartonat pe care îl vor pune în 

paharul fiecăruia de plastic. Cel care adună cele mai 

multe ouă roşii va avea dreptul la sfârşitul orei să vină la 

coşul iepuraşului să împartă dulciuri celorlalți colegi. 

  Povestirea 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

Planşe 

 

 

 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Recompen

se 

Activitate 

frontală şi 

individuală 

6.Fixarea 

noilor 

cunoştinţe 

15mi

n 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

Pe tabla magnetică din faţa clasei se aşează de către 

profesor mai multe lucruri (jetoane, imagini, săgeţi, 

cartonaşe, etc.) formând cu acestea cerinţele a trei 

exerciţii ce urmează să fie rezolvate de către elevi: 

Exerciţiul 1: Folosind cartonaşe de culoare roşie cu 

anumite indicii (Ex. Când Hristos a înviat la uşa 

mormântului era…) şi imagini înjumătăţite şi amestecate 

între ele ( o imagine cu un înger tăiată în două părţi 

urmând ca elevul să asocieze cele două jumătăţi pentru a 

da răspunsul la întrebarea de mai sus/ unind cele două 

imagini i se va forma îngerul) elevul va pune în dreptul 

indiciului imaginea corespunzătoare. 

Exemple: 

Iisus ne  îndeamnă să mergem la...Biserică 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

Argumentarea 

 

Jocul didactic 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

magnetice 

 

Imagini 

religioase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

738 
 

 

O2 

Cine a fost răstignit pe cruce?...Iisus Hristos 

Alături de Iisus Hristos a fost…Fecioara Maria 

El a fost răstignit pe…Cruce 

Paştile conţin vin şi…Prescură 

 

Exerciţiul 2: Folosind  opt cartonaşe de culoare galbenă 

cu anumite evenimente din viaţa Mântuitorului  

-Iisus Hristos învaţă oamenii,  

-Cina cea de taină,  

-Rugăciunea lui Iisus,  

-Sărutul lui Iuda,  

-IIsus cade sub cruce,  

-Răstignirea Domnului,  

-Punerea în mormânt,  

-Învierea Domnului 

profesorul le aşează în ordinea desfăşurării acestora; 

alăturat aşează imagini amestecate (nu în ordinea 

evenimentelor) cu cele opt evenimente amintite în 

cartonaşe; apoi fiecare elev va veni la tablă şi va trage o 

săgeată de la cartonaş la imaginea corespunzătoare. 

Exerciţiul 3: Folosind cartonaşe de culoare albastră 

profesorul realizează cerinţa exerciţiului 3: Pe un cartonaş 

mai mare este scris: „Soldaţii şi-au bătut joc de Iisus”; de 

la acest cartonaş profesorul va lipi săgeţi spre alte 

cartonaşe cu anumite indicii  

L-au dezbrăcat de…;  

L-au…;  

L-au răstignit împreună cu …oameni răi;  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Argumentarea 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

Imagini 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Recompen

se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 
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I-au pus o …de spini pe…; 

I-au bătut…în mâini şi în…;  

L-au…cu palmele; 

 Elevii vor completa cuvântul care lipseşte din enunţ; 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

 

Recompen

se 

7.Asocierea, 

aprecierea, 

generalizarea 

cunoştinţelor 

4min O3 
Profesorul va împărţi apoi elevilor fişe de lucru: „Cum 

sărbătorim Paştile”. Se va discuta pe baza imaginilor din 

fişă cum sărbătoresc creştinii în zilele noastre Paştile (Se 

va accentua participarea acestora la slujba Învierii, apoi 

sărbătoarea îşi desfăşoară cursul în familie şi cu cei 

dragi). 

Conversaţia 

 

Explicarea 

 

Povestirea 

 

 

Fişă de 

lucru 

Ouă roşii 

cartonate 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

8.Munca 

individuală 

4min  

 

 

O4 

Profesorul împreună cu elevii numără ouăle adunate şi 

câștigătorii împart dulciuri colegilor. 

 

Munca în 

echipă 

   

Dulciuri 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Activitate 

individuală 

9.Tema 

pentru acasă 

1min  Până la întâlnirea următoare elevii vor colora desenul de 

pe fişa de lucru cu Ziua Învierii 

Explicarea Fișa de 

lucru 

  

10.Evaluarea 1min  -Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât 

pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în 

predarea noilor cunoştinţe. 

  Aprecieri 

verbale 
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Temă: de colorat fișa „Învierea Domnului” 
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Proiect didactic 

                                                                                        Turda Ioana Monica 

                                                                                    G.P.P ,, Căsuța cu povești” 

NIVEL/ GRUPĂ: II/ mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: :”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,Paştele, Sărbătoarea Învierii” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Surprizele iepurașului” 

TEMA ZILEI: „Iepurașul de Paște ” 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ 

           CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Bună dimineaţa, iepuraşillor veseli! 

                               În semicerc să ne adunăm, 

                                        Cu toţii să ne salutăm, 

                               A-nceput o nouă  zi, 

                              Bună dimineaţa copii!”  

  Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul naturii, împărtăşirea cu ceilalţi, 

noutatea zilei , citirea scrisorii de la iepuraş. 

Rutine : Primirea copiilor, salutul, “Pot sa fiu ordonat pentru iepuras”(exersarea unor 

deprinderi igienice), ”Stiu să folosesc șervețelul la masă”, “Îmi recunosc paharul cu apă”, – 

,,Suntem harnici”- exersarea unor deprinderi de ordine (vor strânge materialele şi vor face 

curat la locul unde au lucrat), servirea micului dejun- autoservire, gustarea 

Tranziţii:  “Iepuraş coconaş”- cântec. 

         "In fiecare dimineata"-versuri ritmice 

Moment de mişcare: Jocuri de mişcare; ,,Iepuraşul Ţup”, ,,Când am fost noi la pădure” 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) (TEMA, MIJLOCUL DE 

REALIZARE) : 

DLC - ”Povestea Iepurașului de Paște”  de Vasile Romanciuc-lectura educatoarei 

DOS - ”Vopsim și decorăm ouă de Paște”- activitate practică  

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA): 

ALA1: Bibliotecă: “Felicitări de Paște “-citire de imagini; 
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           Artă: „Urechile iepuraşului”-desen 

          Științe: ,,Ajută Iepurașul să ajungă la coșul cu ouă ’’-labirint 

        Construcţii: “ Cuibul iepurașului” – machetă 

ALA2:“Cursa iepuraşilor” joc de mișcare 

           ”Plimbă oul !” -Joc distractiv 

OBIECTIVE GENERALE:  

S1. Consolidarea deprinderilor preșcolarilor de a reda conținutul unei povești, în ordinea 

cronologică întâmplării evenimentelor, în vederea sesizării mesajului transmis în text; 

S2. Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere fată de tradiţiile si obiceiurile de Paşte;   

S3.Educarea independenţei în acţiune, a perseverenţei, a încrederii în sine, a gustului şi 

simţului estetic prin utilizarea unor tehnici de lucru specifice activităţilor practice. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Până la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

O1 - Să redea conținutul poveștii  ”Povestea Iepurașului de Paște”- respectând succesiunea 

evenimentelor povestirii, cel puțin 15 din 20 de copii; 

O2 - Să răspundă la întrebări, în propoziții corecte din punct de vedere gramatical, cel puțin 

95% dintre copii; 

O3- Să utilizeze tehnici de lucru învățate în vederea decorării ouălor de Paște repectând 

indicațiile educatoarei. 

O4 - Să mânuiască materialele puse la dispoziție în mod corect și organizat, pentru a realiza 

tema propusă, în proporție de 90%; 

O5- Să respecte regulile jocurilor propuse. 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

(preluate din Curriculum pentru educația timpurie) 

E1.5.Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

E.1.8.Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii(comunicare expresivă); 

B1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice 

specific; 

A1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii-problemă şi provocări din viaţa 

proprie şi a grupului de colegi; 

E1.2 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă). 
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STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, povestirea, exercițiul, demonstrația, 

expunerea ,problematizarea, observația ; 

Mijloace didactice: creioane colorate,urechi din carton, ouă din carton colorat, coletul 

surpriza de la iepuras,plansele reprezentand momentele principale ale  povestirii, cos cu oua 

fierte,role de hartie,lipici,foarfeci,hartie glasata, pensule, felicitari specifice Pastelui, iepuraşi, 

iarbă, floricele, creioane colorate, fişe de muncă independentă, fişe labirint, 

Forme de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe, 

STRATEGII DE EVALUARE 

1. Forme de evaluare: continuă 

2. Metode şi tehnici de evaluare: analiza produselor activității, chestionare orală, observarea 

curentă 

3. Instrumente de evaluare: fișă de evaluare . 

DURATA: 1 zi 

EVALUARE: Ținând cont de faptul că proiectarea s-a axat pe comportamente, pe parcursul 

activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte: 

➢ Acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările referitoare la realizarea 

experimentelor; 

➢ Calitatea și acuratețea produselor activității: bradul de crăciun realizat prin tehnica 

artă de la centrul Artă, aspectele de motricitate fină de la centrul Construcții, 

experimentele realizate, 

➢ Gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor pozitive urmărite 

(inițierea unor interacțiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată, consecvența, 

autonomie personală) 

➢ Calitatea limbajului științific în cadrul activității de cunoaștere a mediului; 

➢ Corectitudinea executării mișcărilor în timpul jocului, a tranzițiilor, a momentelor de 

mișcare; 

 

                     SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii propuse, sala de grupă va fi aerisită, se 

vor pregăti materialele necesare activității. 

Copiii iubesc nespus această sărbătoare,deoarece simbolul lor drag,Iepuraşul de Paşte,le 

aduce în dar cadouri,dulciuri şi ouă roşii. 

Centrul tematic şi sala de grupă sunt amenajate corespunzător sărbătorii care se apropie cu 

decoruri specifice:diverse imagini,jucării, coş cu ouă etc.Sala de grupă va fi aranjată treptat 

pentru fiecare activitate în parte. 

Astfel, pentru întâlnirea de dimineață nu se vor folosi scăunelele, acestea fiind pregătite 

pentru prima activitate experiențială (aranjate sub formă de semicerc), copiii împreună cu 
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educatoarea/ propunătoarea stând jos pe covor. Copiii vor intra în sala de grupă unul după 

celălalt. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili fiecare un contact 

vizual cu toţi membrii grupei . În acest mod se va desfășura: 

  Salutul:  Educatoarea îi va saluta pe copii cu ajutorul unor apelative stimulative, cu trimitere 

la proiectul aflat în derulare:  

      ,,Bună dimineaţa iepuraşillor veseli /   În semicerc să ne adunăm  / Cu toţii să ne salutăm 

  A-nceput o nouă  zi /   Bună dimineaţa copii!” 

Aceștia vor răspunde: ”Bună dimineața, doamna educatoare!”, urmând să se salute unul pe 

celălalt, de la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt, dându-și mâna, 

folosind formula de salut ”Bună dimineața!” și numele colegului pe care îl salută. 

Educatoarea rostește următoarele versuri: „Ne-am trezit de dimineață/ Și-am venit la 

grădiniță./A-nceput o nouă zi/ Iepurași  azi noi vom fi.” 

Prezența: Se va realiza prin identificarea tuturor copiilor din grupă 

     ”După ce ne-am adunat/  Și frumos ne-am salutat  /  Colegii ne-am întâlnit/  Oare cine n-a 

venit?» 

Copilul responsabil de prezența colegilor este invitata să  descopere chipurile colegilor  și să 

aşeze fotografia corespunzătoare în calendar, în sala de grupă. Fotografiile  rămase sunt copiii 

care lipsesc. (consemnarea prezenței copiilor). 

Atenția copiilor este îndreptată spre calendarul naturii. 

Calendarul naturii: Calendarul va  fi așezat pe un panou și împreună vom purta o discuție 

despre tema săptămânii, despre anotimpul  în care ne aflăm.Se va completa astfel: copiii sunt 

rugați să privească pe fereastră, să spună ce vreme este afară, să aleagă jetonul potrivit și să-l 

așeze la locul care indică starea vremii și felul în care s-au îmbrăcat când au venit la 

grădiniță.  Se precizează ziua în care ne aflăm, se amintește ce zi a fost ieri, ce zi va fi mâine, 

data, luna și anul în care suntem. 

- În ce anotimp ne aflăm? 

- Cum este vremea afară? 

- Cum ne îmbrăcăm pentru acest sezon? 

- Ce zi este asăzi? 

Gimnastica de înviorare: Are loc gimnastica de înviorare, care se realizează prin poezia: 

   ,,Ca să fiu copil voinic 

    Eu fac sport încă de mic, 

    Merg în pas alergător, 

Sar apoi într-un picior 

Mă opresc respir uşor, 
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Întind breţele să zbor.” 

Tranziţia se face prin jocul cu text şi cânt:,,Iepuraşul Ţup” 

Împărtășirea cu ceilalți:  Se initiază o discuție între copii “Sunteți bine?” Vor răspunde cu 

da/nu. ”Dacă voi sunteți bine și eu sunt bine”. Este cineva trist? De ce? (dacă da, își va alege 

un coleg de la care vrea să primească o îmbrățișare). În continuare vor alege câte o imagine 

cu starea vremii (soare, ploaie etc.) și vor descrie starea care le-o transmite acea imagine. 

Activitatea de grup : Purtăm o scurtă discuţie despre sărbătoarea care se apropie, după care 

continuăm propoziţia: ,,Dacă aş avea un iepuraş mi-ar plăcea să se numească...” 

Noutatea zilei: ”Astăzi este o zi specială pentru noi. Știți de ce? 

Le voi spune că dimineaţă, cănd veneam spre gradiniţă, mi s-a intâmplat ceva. În faţa mea s-a 

oprit un personaj cu urechile lungi, cu codiţa scurtă, cu blaniţa moale si pufoasă. Ghiciti voi 

cine era? Nu a stat prea mult. Era foarte grăbit să pregătească daruri  pentru copiii cuminţi.L-

am rugat să nu uite copiii grupei noastre, că şi ei il aşteaptă şi mi-a dat o scrisoare pentru voi. 

Aici avem toate   materialele necesare desfasurarii activitatilor de astazi. 

“Dragi copii ,în curând sosesc la voi ,dar până ne întâlnim , v-am trimis povestea 

mea,” Povestea Iepuraşului de Paşte” (aveţi şi planşele)sper să o ascultaţi cu atenţie,vă rog să 

realizaţi pentru mine lucrările pe care vi le trimit pe d-na educatoare pentru următorele 

sectoare: bibliotecă: “Felicitări de Paște “Vasile Romanciuc citire de imagini; știinte: ,,Ajută 

Iepurașul să ajungă la coșul cu ouă ’’-labirint ,construcţii: “ Cuibul iepurașului” – machetă iar 

la artă trebuie să coloraţi ,,urechile iepuraşului”cu care ne vom juca mai târziu.Vă trimit şi 

nişte medalioane şi o rog pe d-na educatoare să vi le împartă.Vă rog să fiţi cuminţi, să lucraţi 

ordonat şi în linişte, iar eu o să vin cât pot de repede cu multe alte daruri şi surprize.                             

                                                                                      Pe curând, 

                                                                                     Iepuraşul Urechiuş’’  
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PROIECT DIDACTIC 

GRADINITA P.P. NR. 14, ARAD  

Tema: „Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Subtema: „Emoții de sărbătoare” – Invierea Domnului in ochii celor mici  

Subiectul activității:  

1.Mersul în echilibru înainte pe o scândură aşezată pe sol 

2.Traseu aplicativ ”Cursa iepuraşului” 

Domeniul experiențial: Domeniul psihomotric 

Categoria de activitate: Educație psihomotrică 

Subiectul activității:  

1.Mersul în echilibru înainte pe o scândură aşezată pe sol 

2.Traseu aplicativ ”Cursa iepuraşului” 

Domenii de dezvoltare: A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare 

Comportamente: 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

Obiective operaționale: 

O1. Să execute cu corectitudinea maximă de care sunt capabili, structurile motrice din 

complexul de coordonare segmentară. 

O2. Să dea dovadă de capacitate de orientare spațio-temporală reacționând corect cerințelor 

specificate. 

O3. Să execute corect mersul în echilibru înainte (pe o scândură aşezată pe sol). 

O4. Să execute corect traseul aplicativ, respectând regulile jocului. 

Strategiile didactice: 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exersarea, corectarea 

greșelilor de execuție 

Mijloace de învățământ: exercițiul fizic, traseul aplicativ 

Forme de organizare: frontal, pe grupe 

Bibliografie: 
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DPH- “Curriculum pentru învățământul preșcolar- Prezentare și explicitări”, București 

Desfăşurarea activităţii 

 

Părțile și 

momentele 

activității 

Conținutul 

activității (stucturi 

motrice) 

Dozarea 

efortului 

Formații de lucru și 

indicații metodice 

Observații 

Partea 

pregătitoare: 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

(optimizarea 

dezvoltării 

fizice) 

 

• Adunarea 

colectivului de 

copii 

• Salutul 

• Verificarea 

ținutei și stării de 

sănătate 

• Comunicarea 

temelor lecției 

Exerciții de F.O.F. 

 

Acțiuni de pe loc: 

• poziția “drepți” 

• întoarceri spre 

stânga 

• întoarceri spre 

dreapta 

 

Acțiuni din 

deplasare: 

• mers în cadență 

(“ca soldații”) 

 

Mers și variante de 

mers: 

• mers pe vârfuri 

(“ca uriașii”) 

• mers pe călcâie 

(“ca pinguinii”) 

Alergare și variante 

de alergare: 

• alergare ușoară 

• alergare cu 

genunchii la 

piept 

1-2 

minute 

 

 

 

 

 

4T 

 

 

 

1-2 rep. 

1-2 rep. 

 

 

8T 

 

 

 

8T 

 

8T 

 

 

8T 

8T 

8T 

8T 

 

4T x 4 

 

 

 

 

 

 

4T x 4 

 

Copiii sunt așezați în 

linie, pe un rând, cu 

spatele la dulăpioare: 

 

X X X X X X X X 

 

X 

 

• se execută la 

comandă, având 

repere spațiale 

 

 

 

În coloană câte unul, în 

jurul sălii de grupă 

• se execută pe 

numărătoare 

• brațele întinse sus 

• brațele la spate 

 

• brațele îndoite din 

cot se mișcă pe lângă 

corp 

 

• pas săltat 

 

• în cerc 

 

 

• întoarcerea capului se 

execută cu 

amplitudine 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

748 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea 

fundamentală 

a activității 

(învățarea, 

consolidarea, 

perfecționarea 

deprinderilor 

motrice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• alergare cu 

lovirea șezutei 

• “pasul 

ștrengarului” 

 

• Ex.1.  

P.I: stând depărtat cu 

mâinile pe șolduri 

T1 - T2: întoarcerea 

capului spre stânga 

cu arcuire 

T3 -T4: întoarcerea 

capului spre dreapta 

cu arcuire 

 

• Ex.2.  

P.1: stând depărtat cu 

brațele îndoite la 

piept 

T1 - T2: arcuirea 

brațelor îndoite la 

piept 

T3 - T4: arcuirea 

brațelor întinse 

lateral 

 

• Ex.3: “Brațe 

scurte, brațe 

lungi” 

P.I: stând depărtat cu 

brațele pe lângă corp 

T1: ducerea brațelor 

pe umeri 

T2: întinderea 

brațelor sus 

T3: ducerea brațelor 

pe umeri 

T4: revenire la 

poziția inițială 

 

 

 

1.Mersul în echilibru 

 

 

 

4T x 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brațele se ridică 

întinse din articulația 

cotului 

 

 

 

 

 

 

 

 

• copiii sunt așezați pe 

două șiruri: 

 

x                    x 

x                    x 

x                    x 

x                    x 

x                    x 

 

 

 

• copiii sunt împărțiți 

în două echipe egale 

ca număr 

• se desfășoară sub 

formă de concurs 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

În coloană câte unul în 

jurul sălii de grupă 
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Partea de 

încheiere 

Revenirea 

organismului 

spre parametrii 

normali 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri și 

recomandări 

 

 

 

 

 

înainte: 

Descriere tehnică: 

Se împarte colectivul 

clasei în două echipe. 

În faţa fiecărei 

echipe se află o linie 

trasată pe sol iar la 

capătul acesteia un 

poster cu Iepuraşul 

de Paşte. Pe o linie 

trasată pe sol se va 

merge cu braţele 

întinse în prelungirea 

umărului, păşirea se 

va face pe vârf-

călcâi. Copiii vor 

bate palma cu 

iepuraşul de fiecare 

dată când 

completează traseul. 

Se demonstrează 

mersul în echilibru 

înainte de către 

propunătoare și 

execuția mersului în 

echilibru înainte de 

către copii. 

 

2. Traseu aplicativ: 

“Cursa iepuraşului”: 

Propunătoarea 

împarte colectivul de 

copii în 2 echipe 

(echipa „florilor” și 

echipa 

„fluturaşilor”). După 

ce s-au împărțit, la 

semnalul sonor, 

copiii încep să mergă 

în echilibru pe linia 

trasată pe sol ţinând 

în mână o linguriţă în 

care se află un ou 

roşu. Copiii trebuie 

să care oul până la 

 

8 T  

 

8T   

 

8T 

 

 

 

 

1- 2 min. 

 

 

   

      x x x x x  

      x 

      x 

      x 

 

 

În linie pe un rând, cu 

spatele la dulăpioare 

 

X X X X X X X X 

 

X 
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sfărşitul liniei trasate 

fără să îl scape, iar la 

întoarcere se vor 

întoarce în alergare 

uşoară pentru a pasa 

lingura şi oul 

coechipierului. Dacă 

oul este scăpat 

traseul trebuie reluat.  

 

 

 

 

 

 

 

Joc liniștitor (se 

execută câteva 

exerciții de relaxare 

și respirație) 

 

•  mers liniștitor  

• exerciții de 

respirație: 

“suflăm păpădia” 

și “umflăm 

balonul” 

• exerciții de 

relaxare a 

brațelor și 

picioarelor. 

 

Evidențierea 

aspectelor pozitive 

din timpul activității 

și premierea copiilor 

cu bomboane. Se 

recomandă copiilor 

să practice exerciții 

fizice și jocuri și 

acasă 

• Salutul. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE PARTENERIAT 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

 

COORDONATOR: 

PROF.ÎNV.PRIMAR: BRICIU OLGUȚA 

ȘCOALA PRIMARĂ COȘTEȘTI                          

PARTENERI: 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR:STAN MĂDĂLINA GABRIELA 

EDUCATOARE:JEFLEA NICOLETA MARIANA   

ARGUMENT: 

   Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după  spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea 

Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte 

viaţă dăruindu-le", iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu.   

   Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în natură învie.  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

752 
 

   Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi 

cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.  

   În cadrul proiectului „TRADIŢII ȘI OBICEIURI  PASCALE” derulat în perioada 4–15 aprilie 2022, preşcolarii de la GPN Coștești, GPN 

Poiana Vadului și elevii claselor Pregătitoare,I,a-II-a,a-III-a de la Școala Primară Coștești ,coordonați de cadrele didactice şi-au propus să 

omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, utilizând toate 

formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.  

 SCOPUL:  

 Cultivarea si valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor. 

 OBIECTIVE: 

  Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor pascale; 

  Să citească  poezii și povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor Sărbători de Paşti; 

  Să compună  poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus Hristos, iepuraş, ouă roşii, miel; 

  Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindească tema proiectului “TRADIŢII ȘI OBICEIURI  PASCALE”; 

  Să realizeze o broşură cu reţete de bucate tradiţionale specifice Paşte; 

  Să realizeze un portofoliu în care fie reunite rezultatele proiectului; 

  Să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în jocuri şi concursuri; 

  Să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 

  Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile. 

  PARTENERI:     

  ȘCOALA PRIMARĂ COȘTEȘTI   

  GPN COȘTEȘTI 

  GPN POIANA VADULUI 
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  PRIMĂRIA COMUNEI POIANA VADULUI 

  BIBLIOTECA ȘCOLII 

  PREOTUL DIN COMUNĂ-ȚÂRC COSMIN 

  RESURSE: 

   a)  TEMPORALE:  4-15 aprilie 2022 

   b)  UMANE: -GRUP ŢINTǍ: 

   -elevii și preșcolarii;                                  

   -cadre didactice implicate:    

   -preot 

   -bibliotecară, cadre didactice din şcoală, părinţi, invitaţi.      

c) MATERIALE:  

    -cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă,  

    -panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 

    -materiale reciclabile şi naturale: ouă, flori şi frunze uscate, mărgele, aţă, resturi de ţesături, hârtie xerox color, hârtie creponată, plastilină, 

acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici, carton, ramuri, cofraje ouă, peturi de 2 şi 5 litri. 

d)SPAŢIALE: sălile de clasă, biblioteca şcolii, biserica. 

e)FINANCIARE: derularea activităţilor din proiect va fi susţinută financiar de şcolile participante şi comunitatea locală. 

MEDIATIZARE: 

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice; 

Popularizarea proiectului prin Avizierul şcolilor implicate. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 
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-expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   

-diplome pentru cele mai originale lucrări; 

-realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

 -CD cu fotografii din timpul activităţilor; 

 -realizarea unei broşuri cu reţete tradiţionale specifice Paştelui; 

 -realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect. 

CONȚINUTUL PROIECTULUI: 

   Începând cu data de 4 aprilie, activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate atât separat, de către fiecare clasă în parte, cât şi în colaborare 

cu celelate clase. Pe parcursul unei săptămâni de derulare a proiectului fiecare învăţător/educator va organiza o activități ,se vor organiza întâlniri 

la şcoala organizatoare, împreună cu care vor desfăşura activităţile propuse..  

   Toate produsele realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, tablouri, colaje, compuneri, poezii, ghicitori, portofolii tematice vor fi organizate 

într-o expoziţie la ȘCOALA PRIMARĂ COȘTEȘTI. Cele mai frumoase şi originale lucrări vor fi premiate, pe secţiuni şi vor fi reunite într-un 

PPT dedicat acestui eveniment. 
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NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA: 
LOCUL DE 

DESFĂŞURARE: 

DATA / 

PERIOADA: 

1. 

 

 

2 .  

 

 

3 .       

 

   

     

 

 

 

4 .  

 

 

 

 

 

5 . 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

“Din nou la drum!” 

-prezentarea proiectului: obiective, activităţi, rezultate 

aşteptate, etc. 

 “Sărbătoarea Paştelui” 

-prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte (PPT) 

 “Tradiţii şi obiceiuri ... la bibliotecă ” 

-lecturarea unor poezii, povestiri de către elevi și cadre 

didactice care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, 

precum şi tradiţiile şi obiceiurile legate de această 

sărbătoare; 

-realizarea unui portofoliu conţinând tradiţii şi obiceiuri de 

Paşte. 

 “Ce pot face... două mâini dibace” 

-prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 

-activitate practică de confecţionare a ornamentelor de 

Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, mieluşei, etc.; 

-realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  

-expunerea lucrărilor în sala de clasă. 

 “Patimile Mântuitorului” 

-conversaţii cu preotul  pe tema “Patimile Mântuitorului”; 

-ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 

-audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”; 

-vizită la Biserică. 

 “O floare pentru fiecare” 

-prezentarea sărbătorii “Duminica Floriilor”; 

-desen/ pictură/ colaj “Primul buchet de flori” (zambila, 

narcisa, vioreaua, ghiocelul, brânduşa,etc.); 

-felicitări; 

“Cărticica  de Paşte” 

-identificarea unor reţete de bucate cu specific tradiţional 

 

Sala de clasă 

 

 

Sala de clasă 

 

 

Sala de clasă 

 

Bibliotecă 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

Biserică 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

4 aprilie 2022 

 

 

5 aprilie 2022 

 

 

 

6 aprilie 2022 

Se continuă pe 

toată perioada 

proiectului. 

 

 

7 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

8 aprilie 2022 

 

 

 

 

11 aprilie 2022 
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NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA: 
LOCUL DE 

DESFĂŞURARE: 

DATA / 

PERIOADA: 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

românesc; 

-realizarea unei broşuri care va cuprinde reţete de bucate 

tradiţionale româneşti care se prepară  cu prilejul Sfintelor 

Paşti (reţetele vor fi culese de elevi de la mămici / bunici 

sau din reviste / cărţi de bucate / internet, etc); 

 “Pe aripi de primăvară” 

-realizarea unor desene pe tema “Paştele la români” ; 

-compunerea unor poezii despre Paşte, Iisus Hristos, lumina 

învierii, iepuraş, miel, ouă roşii, etc. 

- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate; 

 “Încondeiatul ouălor” 

-prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 

-activitate practică de încondeiere a ouălor; 

-expoziţie cu lucrările premiate în cadrul activităţilor 

derulate în proiectul “TRADIŢII ȘI OBICEIURI   

PASCALE”.   

 

 

 

Sala de clasă 

 

Bibliotecă 

 

 

 

 

Sala de clasă 

CD 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

12 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

13 aprilie 

 

 

 

14-15 aprilie 

2022 
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AJUTĂ-L PE IEPURAŞ! 

JOC DIDACTIC  

TANASA PAULA 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 COMARNA 

GRADINITA P.N. NR.1 COMARNA 

 

 

 

DENUMIREA JOCULUI: AJUTĂ-L PE IEPURAŞ! 

GRUPA:MICA 

COMPETENȚA GENERALĂ: numară în concentrul 1-3 

COMPETENȚA SPECIFICĂ: formează mulțimi de elemente  raportând numărul la cantitate 

FORMA DE EXPRIMARE: întrecere pe echipe. 

COMPETENȚE PSIHOLOGICE STIMULATE: gândirea, memoria, atenţia. 

RESURSELE FOLOSITE: mascota- iepuraș, jetoane cu cifre, ouă din carton, tabla magnetică, 

panou pentru evidenţierea punctajului,  ecusoane, stimulente. 

DESFĂȘURAREA JOCULUI 

REGULILE JOCULUI: Copiii respectă precizările educatoarei, respectă ordinea de intrare în joc, 

aşază la tabla magnetică multimile de elemente asociind cifrele corespunzatoare, aplaudă 

răspunsurile corecte, îşi încurajează echipa. 

SARCINILE JOCULUI: 

Formarea de grupe de obiecte respectând numărul dat. Asocierea cifrei potrivite 

CONȚINUTUL JOCULUI 

• Educatoarea va prezenta iepurașul sosit de dimineață  împreună cu o scrisoare. 

Educatoarea citește scrisoarea primită și anunță copiii că se vor juca un joc numit “Ajută-l pe 

iepuraș!”. Fiecare copil va avea prins în piept câte un ecuson cu iepurași albi si iepurași gri astfel 

se împarte grupa în două echipe: echipa Iepurașilor albi şi echipa Iepurașilor gri. 

• Explicarea și demonstrarea regulilor jocului : Am pregătit pentru fiecare echipă un coşuleţ cu 

jetoane şi cifre; va trebui să formeze multimi și  să aşeze multimile la flanelograf. Pentru 

fiecare  răspuns corect vor primi  câte un  ou roşu. Va câştiga echipa care reuşeşte să obţină un 

număr cât mai mare de ouă. 

• Efectuarea jocului de probă copilul desemnat de educatoare va veni în fața clasei și va 

rezolva sarcina didactică primită, răspunsul corect fiind răsplătit cu aplauze; ( raportarea 

numărului la cantitate)! 

• Desfășurarea jocului propriu-zis 

 Copiii formează la tabla magnetică,  mulțimi de elemente asociind cifra corespunzătoare. 

• Varianta 1:fiecare echipă va primi câte un plic. Echipa iepurașilor albi  va avea în plic o 

imagine cu trei iepurași şi va trebui să asocieze cifra 3; echipa iepurașilor gri va avea în plic 

cifra 3 şi va trebui să aleagă din coşuleţ trei ouă . 

• Varianta 2: Fiecare echipă va arăta cifra corespunzatoare numărului de bătăi din palme auzit. 

• Complicarea jocului: 
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Voi cere pe rând copiilor din fiecare echipă să închidă ochii, timp în care voi introduce o schimbare 

la grupele formate la tabla magnetică, verbalizând intenţionat greşit, cu scopul de a dezvolta  spiritul 

de observaţie al copiilor. Aceştia sesizează greseala şi o corectează, motivând acţiunea întreprinsă. 

EVALUAREA JOCULUI 

 Se prezintă panoul cu buline se va număra împreună cu copiii, punctele acumultate de fiecare echipă 

şi voi desemna echipa câştigătoare. 

Se formulează concluzii asupra modului de respectare a regulilor şi sarcinilor de joc. Se repetă titlul 

şi scopul jocului. 

În încheierea activității se va intona  cântecului “A venit un iepuraș” 
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-proiect tematic- 

GRĂDINIŢA P.N. NR. 1 SÂNGEORZ- BĂI                

GRUPA MIJLOCIE 

Prof.înv.preşc. URECHE ADELA 

 

Argument 

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 sărbători sunt pline de cadouri. 

Dar sărbătorile nu înseamnă doar cadouri, ci înseamnă bucurie, bunătate, inimi curate. Prin 

derularea acestui proiect dorim să-i conştientizăm 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 conştientizarea faptului ca 

tradiţiile trebuie păstrate si transmise mai departe. 

    

 Eveniment de deschidere 

Tema a fost aleasă de către copii, în timpul derulării proiectului despre păsări, când un copil 

ne-a relatat că bunica ei adună ouăle de la găini ca să le vopsească. De aici au urmat o serie de 

întrebări: De ce vopseşte ouăle? Cu ce le vopseşte? Pentru cine sunt ouăle vopsite? Ce sărbătorim de 

Paşte?etc. 

Atunci am hotărât să aflăm mai multe despre obiceiurile şi tradiţiile de Paşte. 

Invitaţie pentru părinţi 

Dragi părinţi, 

Copiii dumneavoastră doresc să afle cât mai multe informaţii despre sărbătoarea Paştelui.  

De aceea vă rugăm să ne sprijiniţi în desfăşurarea proiectului “Se apropie Paştele” . 

           Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante,vă rugăm să ne ajutaţi cu 

orice fel de materiale care să ne ajute să descoperim cât mai multe lucruri noi şi interesante despre 

acesată sărbătoare imagini, reviste, casete audio, video, cd-uri, poze, ouă încondeiate, felicitări, etc. 

Vă  mulţumim pentru înţelegere şi ajutor.  
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                                                              Copiii şi educatoarele lor 

 

Perioada:  1 săptămână 

Grupul ţintă: copiii de la grupa mijlocie  

Resurse umane: 

➢ Copiii din grupă  

➢ Educatoare 

➢ Părinţii 

Resurse materiale: 

➢ Sala de grupă 

➢ Aparat foto şi audio- video 

➢ Biblia pentru copii 

➢ Produse realizate de copii 

➢ CD-uri, planşe, afişe, imagini 

➢ Culegeri de cântece, poveşti şi poezii  

➢ Ouă, vopsea pentru ouă, coşuleţ 

➢ Iepuraş 

➢ Alte materiale puse la dispoziţia copiilor la centrele de interes 

Obiective cadru 

 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

➢ Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; 

➢ Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

 

DOMENIUL ŞTIINŢELOR 

➢ Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate; 

➢ Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând 

un vocabular adecvat; 

➢ Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi 

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

➢ Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului; 

 

   DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

➢ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi; 

➢ Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific. 
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DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

➢ Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură,modelaj; 

➢ Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii; 

 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC  

➢ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative; 

➢ Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate. 

 

Obiective de referinţă vizate 

➢ Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv 

caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia 

➢ Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. 

➢ Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini. 

➢ Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. 

➢ Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice 

➢ Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, 

vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi 

interdependenţa dintre ele. 

➢ Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate. 

➢ Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, 

aplicând cunoştinţele dobândite. 

➢ Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme 

prestabilite şi cunoscute. 

➢ Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. 

➢ Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei 

propuse în cadrul activităţilor practice. 

➢ Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice 

➢ Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. 

➢ Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice 

reguli de utilizare a acestora 

➢ Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete 

➢ Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor 

muzicale 

➢ Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic. 

➢ Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte. 
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CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE  

BIBLIOTECA 

• Caiete de lucru, fise 

adecvate temei; 

• Cărţi si reviste despre 

Paşte  

• Ilustraţii de Paşte 

• Biblie pentru copii 

 

       ARTĂ 

• Creioane negre si 

colorate, carioca, 

acuarele, plastilina, 

planşete, pensule; 

• Caiete de desen, coli 

de carton colorate , 

hârtiecreponată,lipici, 

foarfeci etc. 

• Ouă, vopsea de ouă 

COLŢUL PĂPUŞII 

• Setul de bucătărie 

• Păpuşi 

• Şorţuleţe 

• Coşuleţe 

• Alte materiale  

        CONSTRUCŢII 

• Truse de construcţii 

din lemn 

• Lego 

• Jocul ,,Să construim 

din forme 

geometrice” 

ŞTIINŢĂ 

• Puzzle cu imagini de 

Paşte 

• Fişe  

 

 

INVENTAR DE PROBLEME 

CE ŞTIM? 

• De Paşti copiii cuminţi primesc daruri de la Iepuraş; 

• Mama face curăţenie generală; 

• Se vopsesc ouă; 

CE NU ŞTIM SI VREM SĂ AFLĂM? 

• Ce sărbătorim  de Paşti?  

• Care sunt obiceiurile şi tradiţiile de Paşte? 

• De ce se vopsesc ouă? 

• Cu ce se vopsesc ouăle? 

• Care sunt părţile oului? 

• Cum sărbătorim Paştele în zilele noastre şi cum au sărbătorit bunicii noştri? 

• Care sunt mâncărurile de Paşte? 

• Ce este Prohodul? 
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TEMA :CUM ESTE / A FOST ŞI VA FI PE PĂMÂNT ? 

Subtema : „Se apropie Paştele” 

 

Z
iu

a 

 
D

at
a 

 Activităţi de învăţare 

Tura I 

Activităţi de învăţare 

Tura II 
Semnătura 

L
u
n
i 

 

ADP  ÎD: „Sunt vesel/ trist pentru că...” 

Mă pregătesc pentru activităţi (depr.de 

ordine, disciplină, autoservire) 

ALA Joc de rol: ,,De-a gospodinele”, 

Artă:,,Suporturi pentru ouăle de Paşte” 

Intelectual:,,Găseşte perechea(ouă)” 

Joc de mişcare: „Ouăle şi iepuraşii” 

ADE –DS ,, De ce se vopsesc ouale?”-

convorbire 

 

ALA Bibliotecă: ,, Căutăm 

imagini legate de sărbătoarea 

Paştelui” 

            Joc de masă: ,, Caută 

pasările de curte” 

            Joc de mişcare: - “ Luati 

seama bine” 

ADE Convorbire: ,, Importanţa 

oului” 

ADP -  Singurel mă îngrijesc -

deprinderi de igienă şi 

autoservire” 

 

M
ar

ţi
 

 

ADP ÎD:,, Dac-aş fi Iepuraşul de Paşte...” 

Mă pregătesc pentru activităţi (depr.de 

ordine, disciplină, autoservire) 

ALA Biblioteca ,,Citim din Biblie despre 

Paşte”, Puzzle:,,Imagini de Paşte” Joc 

distractiv:,, Plimbă coșul cu ouă” 

ADE Activitate integrată(DLC,DEC) 

,,Seara de Paște”-memorizare 

,”Prohodul”-audiție  

 ALA  Artă: Colorăm – ,, Ouă de 

Paşti” 

           Colţul păpuşii: ,, 

Măncăruri de Paşti” 

ADE  Repetare-poezia: ,,Seara de 

Paste”  

          Joc exerciţiu: „Câte ouă 

am?”  

ADP -  Singurel mă îngrijesc -

deprinderi de igienă şi 

autoservire” 

 

M
ie

rc
u
ri

 

 

ADP ÎD: „Ce aş dori să-mi aducă 

Iepuraşul?” Mă pregătesc pentru activităţi 

(depr.de ordine, disciplină, autoservire) 

ALA Artă: ,,Decorăm ouă” Joc de 

rol:“De-a Iepuraşul de Paşti” Joc cu text 

şi cânt: „Iepurasii au sosit” 

ADE DS: Joc didactic: ,, Coşul cu ouă” 

    DPM:Săritura cu deplasare, 

Joc,,Cursa iepu-raşilor” 

 ALA Artă: Modelaj: ,, Coş 

pentru ouă” 

           Bibliotecă: ,, Elemente de 

scris” 

 ADE   Joc exerciţiu: ,,Arată şi 

denumeşte” 

           Desen: ,,Decorăm masa de 

sărbători”  

ADP - „ Singurel mă îngrijesc „-

deprinderi de igienă şi 

autoservire” 
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Jo
i  

ADP ÎD: „De Paşti îmi place...”Mă 

pregătesc pentru activităţi (depr.de 

ordine, disciplină, autoservire) 

ALA Construcţii ,,Coşul Iepuraşului” Joc 

de rol: ,,Gospodinele se pregătesc de 

Paşte” Joc distractiv şi de mişcare: 

„Găseşte ouăle de Paşte”  

ADE: DEC”Coşul iepuraşului”-

modelaj   

 ALA Ştiinţă: Puzzle ouă de Paşti 

          Joc de masă: ,,Ouăle şi 

păsările de curte”     

ADE: ,, Coşul.iepuraşului”- 

finalizarea lucr. 

ADP - „ Singurel mă îngrijesc „-

deprinderi de igienă şi 

autoservire” 

 

V
in

er
i 

 

ADP ÎD: „Ce mi-a plăcut/nu mi-a plăcut 

săptămâna aceasta la grădiniţă” Mă 

pregătesc pentru activităţi (depr.de 

ordine, disciplină, autoservire) 

ALA Joc de rol:,,De-a Paştele”, Joc de 

mişcare:,, Iepuraşul jucăuş” 

ADE: DOS: ,,Pregătim masa de Paşte”-

activitate practică 

ALA  Bibilotecă: ,, Elemente de 

scris” 

           Artă: Modelaj: „Ouă de 

Paşti” 

           Joc distractiv: “Caută oul” 

ADE   ,, Paştele la noi”-Aranjarea 

sălii de grupă 

ADP -Singurel mă îngrijesc -

deprinderi de igienă şi 

autoservire” 
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PROIECT DIDACTIC 

PROF.ÎNV.PRIMAR COSMINA BOGASIERU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ 

 

 

Data:  

Clasa: Pregătitoare A   

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Sărbătoarea Paştelui 

Subiectul lecţiei: Sunetul b. Literele b şi B 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe 

Competenţe: 

1.2. Recunoaşterea unor  detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte  clar articulate; 

3.1  Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 

4.2. Trasarea contururilor  literelor, folosind resurse variate. 

Obiective operaţionale: 

O1 să identifice sunetul iniţial şi final în cuvinte clar articulate; 

O2 să determine numărul de silabe dintr-un cuvânt;                    

O3 să alcătuiască enunţuri cu cuvintele găsite;                     

O4 să traseze elemente grafice, folosind resurse variate.  

Strategii didactice: 

•Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic, munca 

independentă;                                         

•Resurse materiale: fişe de lucru, videoproiector, calculator, CD, plastilină; 

•Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Bibliografie: 

 *** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012; 
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*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la 

şcolarii mici, Suport de curs, 2012; 

Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Editura 

Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010; 

Nr. 

crt

. 

Momentele 

lecţiei 

Ob

. 

 

 

Conţinutul 

învăţării 

 

 

Strategii didactice  

Evaluar

e 
Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatori

c 

 

 Elevii îşi 

pregătesc 

cele necesare 

desfăşurării 

în bune 

condiţii a 

activităţii. 

Se asigură 

ordinea şi 

liniştea în 

clasă. 

 

Are loc 

întâlnirea de 

dimineaţă, se 

completează 

calendarul 

naturii şi se 

discută 

despre tema 

săptămânii 

„Sărbătoarea 

Paştelui”. 

(activitate 

integrată 

DP). 

  

conversaţia  colectiv 

dirijat cu 

sarcini 

frontale 
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2. Captarea 

atenţiei 

 

 

O1 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

Le voi 

distribui fişe 

de lucru cu 

următorul 

joc: „Ajut-o 

pe bunica să 

ajungă la 

biserică!” 

Cu ce sunet 

începe 

cuvântul 

„biserică”? 

(sunetul b). 

Voi purta un 

scurt dialog 

referitor la 

anotimpul 

primăvara şi 

la marea 

sărbătoare a 

românilor 

„Paştele”. 

 

conversaţia 

exerciţiul 

 

 

fişă de lucru  

colectiv 

dirijat cu 

sarcini 

frontale 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 Anunţ tema 

lecţiei şi 

competenţele

. Astăzi vom 

vobi despre 

sunetul şi 

litera b. Vom 

identifica 

locul pe care 

îl ocupă 

sunetul b în 

cuvinte, vom 

despărţi 

cuvintele în 

silabe, vom 

alcătui 

propoziţii, 

vom trasa 

litere şi vom 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

  

 

colectiv 

dirijat cu 

sarcini 

frontale 
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realiza din 

plastilină 

literele b şi 

B. 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

Le voi 

prezenta 

povestea 

„Literei b”. 

Vor rezolva 

exerciţiile de 

pe CD. 

Le voi cere 

să dea 

exemple de 

cuvinte care 

încep, conţin 

şi se termină 

cu sunetul b. 

Vom 

despărţi 

cuvintele în 

silabe şi vom 

alcătui 

propoziţii. 

Exerciţii de 

numărare a 

silabelor şi a 

sunetelor. 

(activitate 

integrată 

MEM) 

„Pic, pic, 

plouă uşor” 

–exerciţii de 

încălzire a 

muşchilor 

mici ai 

mâini. 

Se fac 

recomandări  

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

 

explicaţia 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

calculator 

 

 

videoproiecto

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

colectiv 

dirijat cu 

sarcini 

frontale 

 

 

 

 

 

 

individual 

independen

t 
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legate de 

poziţia 

corectă la 

scris. 

Elevii 

primesc 

fişele de 

lucru, li se 

explică ce au 

de făcut şi 

încep lucrul. 

 

5. Intensificare

a retenţiei şi 

transferului 

 

O1 

 

În „Alfabetul 

ştrengărel”, 

elevii vor 

lucra 

exerciţiul 1 

de la pagina 

10. 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

 

 

fişe 

 

colectiv 

dirijat cu 

sarcini 

frontale 

 

 

6. Asigurarea 

feed-back-

ului 

 

O4 

 

Le voi 

distribui o 

fişă cu 

următoarea 

activitate 

integrată 

AVLM (să 

coloreze 

biserica) şi 

activitatea 

integrată 

MEM (să 

spună câţi 

copaci se 

află în faţa 

bisericii). 

Elevii 

realizează 

literele b şi B 

 

conversaţia 

 

problematizare

a 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

fişe 

 

 

plastilină 

 

 

 

individual 

independen

t 

 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

770 
 

 

 

din plastilină 

(activitate 

integrată 

AVLM). 

7. Încheierea 

activităţii 

 Voi face 

aprecieri 

verbale 

asupra 

activităţii 

desfăşurate.                                                                        

 

conversaţia 

 

 

calculator 

 aprecieri 

verbale 
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BISERICĂ 
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PROIECT TEMATIC 

PRIMĂVARA CU ALAIUL EI 

Școala Gimnazială nr.25 ,Galați 

Prof.înv.primar, CORNEA LUMINIȚA-ELENA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

TEMA PROIECTULUI: „PRIMĂVARA CU ALAIUL EI” 

SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a naturii,  

stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului inconjurător, natural și social 

CLASA : pregătitoare 

ARGUMENT:  

    Acest proiect a izvorât din dorinţa copiilor de a cunoaşte schimbările care se produc in 

natură odată cu venirea primăverii. Este vârsta la care apar primele întrebări despre lumea 

înconjurătoare, despre sentimente, emoţii. Este vârsta întrebărilor spre care trebuie să ne 

aplecăm cu răbdare şi să le desluşim copiilor, atât cât le permite înţelegerea, o parte din tainele 

naturii. 

    Tema le trezește dragostea pentru mediul inconjurator, atât cel natural cât și cel social. 

    Elevii vor identifica elemente din tradiţiile, cultura, literatura, poezia şi arta românească 

legate de momente specifice anotimpului primăvara. 

DISCIPLINE / ARII CURRICULARE: 

* Comunicare în limba română  

* Matematică şi explorarea mediului 

* Arte vizuale şi lucru manual 

* Muzică și mișcare 

* Dezvoltare personală  

ACTIVITĂȚI  PE SĂPTĂMÂNI:  

1.   „Păsările călătoare vin la noi în țară”    

2.  ,,Parfumul primăverii (flori,fructe,legume),, 

3.  „Sărbătoarea Paștelui”                                                                                                            

RESURSE UMANE:  copiii, cadre didactice, pãrinţi, bunici; 
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RESURSE MATERIALE: -  culegeri cu texte literare, cărti ilustrate pentru copii, flori, fructe 

legume timpurii de primăvară, planşe cu imagini specifice anotimpului, fișe individuale de lucru, 

jetoane, videproiector, laptop   

RESURSE PROCEDURALE: observaţia , conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca individuală, 

dramatizarea; 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, munca pe echipe (colegi, părinţi), activitate în 

perechi  

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI : 3 săptămâni,martie- aprilie  

EVALUAREA PROIECTULUI  

• analiza documentelor;  

• discuţiile de grup cu elevii;  

• rapoartele celor care învaţă; 

• jocul de rol;  

• expoziţie.   

• întocmirea unui portofoliu cu pliante, fotografii, texte, albume, creaţii plastice ale elevilor 

  

BIBLIOGRAFIA 

•  Dima, Silvia , “Metoda proiectelor la vârste timpurii” ed. Miron, 2005. 

•  Suport curs  „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici” 

ÎNTREBĂRILE CHEIE 

- Ce se întâmplă în natură primăvara (iarbă, flori, pomi, insecte)? 

- Ce flori înfloresc primăvara? 

- De ce trebuie să muncească oamenii primăvara în grădini, livezi, parcuri? 

- De ce se întorc păsările călătoare? 

- De ce înfloresc pomii? 

- Care sunt legumele primăverii? 

- Ce sărbătoresc creştinii primavara? 

- Care sunt tradițiile Sărbătorii Paștelui? 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

• Comunicare în limba română:  

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar ; 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar  

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple   

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

2.3.  Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 
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2.4.  Exprimarea  propriilor  idei  în  contexte cunoscute,  manifestând  interes  pentru comunicare;  

3.2.  Identificarea semnificaţiei unei/ unor  imagini care  prezintă  întâmplări,  fenomene,  

evenimente familiare;   

3.3.  Identificarea  semnificaţiei  unor  simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,   

din universul familiar; 

3.4.  Exprimarea  în  cuvinte  proprii  a  mesajelor redate pe suport vizual  sau auditiv, manifestând 

interes pentru lucrul cu cartea  ; 

4.3.  Exprimarea  unor  idei,  trăiri  personale  şi informaţii    prin  intermediul  limbajelor 

neconvenţionale; 

• Matematica și explorarea mediului: 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată; 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi;  

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar;  

 

 

 

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin 

desene şi operatorii logici „şi”, „nu”; 5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza 

unui criteriu dat; 

• Arte vizuale si abilități practice: 

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei  în ipostaze familiare, în spaţiul 

înconjurător;  

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;  

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;  

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;  

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct;  

2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu  

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

 

• Muzică și mișcare: 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;  

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber;  

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;   

3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor;  

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

775 
 

• Dezvoltare personală: 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară; 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea; 

CUNOŞTINŢE, CONȚINUTURI 

• Comunicare în limba română:  

Identificarea unui obiect, a unei  persoane, cererea şi oferirea de informaţii,  formularea unei  idei, a 

unei solicitări 

• Matematica și explorarea mediului: 

Sortarea şi clasificarea obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple după criterii variate 

Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv  

Unităţi de măsură a timpului: ziua, săptămâna, luna, anotimpurile 

Plante şi animale (părţi componente); hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru 

creştere şi dezvoltare; condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură) 

 

• Arte vizuale și abilități practice: 

Tehnica colajului - folosind materiale şi tehnici diverse, potrivite nivelului de vârstăPata de culoare; 

tehnici simple: stropire, suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, fructe, legume 

etc., obţinerea formelor spontane prin presare, dactilopictură, modelaj 

• Muzică și mișcare: 

Cântarea vocală 

- cântarea în colectiv 

- dicţia* 

      Mişcarea pe muzică: 

- liberă; sugerată de textul cântecului;  

- percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă) 

      Elemente de limbaj muzical 

- sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, tare-încet 

• Dezvoltare personală: 

Relaţionarea si comunicarea cu ceilalţi – colegi, cadre didactice; 

Fiinţe şi obiecte preferate; Caracteristicile acestora 

Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în activităţi / contexte familiare 

 

      Rezultate scontate 

✓ Portofoliul elevului – format din totalitatea lucrărilor realizate la Arte vizuale şi abilităţi practice; 

✓ Însuşirea de către elevi a unui repertoriu de cântece 

✓ Formarea de competenţe de colaborare şi lucru în echipă; 

Album de fotografii cu cele mai frumoase momente din timpul activităţii. 
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Indicatori de performanță 

Realizarea corectă şi în limita de timp a sarcinilor de lucru; 

Obţinerea unor produse de calitate. 
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Proiect de activitate 

 

          Prof. Vasile Ana-Maria, 

 Grădinița ,,Căsuța Fermecată,, sector 5, București 

 

Grupa: Mijlocie   

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum si de ce se întâmplă?’’ 

Tema săptămânală: :” Paștele la români” 

Domeniul  de activitate:Domeniul Om şi Societate(DOS) 

Categoria de activitate: Activitate practică 

Mijloc de realizare: Lipire 

Tipul activității: Consolidare de  priceperi şi deprinderi 

Tema activităţii: “Ouă de Paște”. 

Dimensiuni  ale  dezvoltarii:  

C2.Finalizarea  sarcinilor  si  a  acțiunilor (persistent în activitate) 

Comportamente  vizate: 

C2.1.Realizează  sarcinile de lucru cu consecvență. 

Scopul activităţii:  

Exersarea deprinderilor de a lipi folosind tehnici şi materiale cunoscute ;              

Obiective operaţionale: 

- să realizeze lucrări originale, manifestând creativitate în executarea modelelor; 

- să lipeasca diferite material pentru a decora ouăle; 

- să păstreze curățenia la masa de lucru; 

Strategia didactica:  

Metode şi procedee: explicaţia, conversatia, exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ : siluete de ouă din carton colorat, hârtie colorată, hârtie creponată, imagini 

decupate (floare, iepure, fluture, buline mari şi mici, inimă), lipici. 

Locul de desfăşurare: Sala de grupă 

Durata: 20-25 minute 
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Biblografie:  

,,Curriculum  pentru  educație timpurie”,  2019 

,,Pedagogia preşcolară”, Elisabeta Voiculescu, Ed. Aramis, 2003; 

,,Revista învăţământului preşcolar”, Nr. 1–2/2006. 

 

NR. 

CRT 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII METODE 

DIDACTICE 

EVALUARE 

 

 

1. 

 

 

Moment 

organizatoric 

Asigurarea  condiţiilor optime 

pentru realizarea activităţii. 

Aranjarea mobilierului. 

Pregătirea materialului didactic. 

 

 

 

 

 

Frontal . 

2.  Captarea atenţiei 

 

Se realizează printr-o conversație 

despre sărbătoarea pe care o așteaptă 

toți creștinii:  

- Ce sărbătoare se apropie? (Sf. Paști)  

- Ce fac oamenii de Paști? (Se îmbracă 

frumos și merg la biserică) 

 - Cum se salută oamenii de Paști?  

(-Hristos a Înviat!) 

 -Adevărat a Înviat!) 

- Cum ne pregătim pentru Sfintele 

Paști? (vopsim ouă)  

- Copiii pe cine așteaptă? (Iepurașul de 

Paște care le aduce cadouri) 

Conversatia Frontala 

3. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

Se anunță  tema  și  obiectivele  

activității   pe înțelesul copiilor, după ce 

au fost observate  materialele  didactice  

puse  la  dispoziție și lucrarea 

demonstrativă. 

Conversaţia  
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4. Dirijarea învăţării Pe baza  lucrării  demonstrative  se  

reamintește  tehnica de lipire a  

diverselor  material cunoscute de copii.  

Se precizează criteriile de elaborare  a  

lucrărilor (acuratețea, gradul  de  

finalizarea, originalitatea). Înainte de a 

trece la lucru se fac câteva exerciţii 

pentru încălzirea muşchilor mici ai 

mâinii, printr-un cântec: 

,,Noi zburăm ca fluturașii 

Ne spălăm ca iepurașii 

Desenăm un curcubeu 

Eu pe al meu și tu pe al tău 

Iar apoi ne așezăm 

Liniștea să o păstrăm  

Bine, bine să lucrăm.,, 

 

Explicaţia 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

5. Obţinerea 

performanței 

În timp ce copiii lucrează se urmărește 

activitatea fiecăruia, oferind sprijin   

acolo  unde este cazul  sau  reamintind  

tehnica de lucru individual, dacă  este    

nevoie. 

Tema se realizează pe fond muzical. 

 

Exercițiul 

Explicația 

 

 

Individuala 

 

 

 

 

 

6  

Evaluarea  

activității. 

,,Ouăle,, realizate de copii sunt așezate  

într-un coș pe un panou, la vedere, 

astfel încât să se poata realiza evaluarea  

acestora, atât de către cadrul didactic  

cât și de către copii pe baza criterilor de 

evaluare. 

 

Conversația 

Frontal 

7 Închererea  

activității 

 Se fixează tema activității și se fac 

aprecieri asupra modului de realizare a 

temei de către preșcolari. 

Conversatia Frontala 
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AJUTOARELE IEPURAȘULUI 

 

Prof.înv. preșcolar Maja Anamaria 

Grădinița cu P. P.,,Mica Sirenă” Cluj-Napoca 

Grupa: Mică ,,Căluții Veseli’’ 

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’ 

Tema săptămânii: ,,Ce ne aduce Iepurașul?’’ 

Tema activității: ,,Ajutoarele Iepurașului’’ 

Tipul activității: mixt  

Categorii de activități de învățare: 

• ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice servirii mesei și de igienă 

personală) ”Curați și sănătoși”  

Întâlnirea de dimineață: Impresii despre anotimplul primăvara (discuții libere)  

Joc liber de explorare a unui subiect de care este interest copilul  sala de grupă și centrul tematic.  

Tranziții: ”Iepuraș coconaș”  

Moment de mișcare: ”Dacă vrei să crești voinic” 

•JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):  

Artă: să coloreze oul, respectând modelul dat; 

Construcții: să confecționeze grădina pentru iepurași utilizând materialele de lucru puse la 

dispoziție; 

Nisip și apă: să realizeze  vizuina iepurașilor folosindu-se de cutia magică cu nisip; 

•ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

Domeniul Științe DȘ:,,Așează-mă la căsuța mea” 

Domeniul Om și Societate (DOS): Activitate practică –,, Ouă încondeiate” (lipire) 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;  

 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

B.1.2.Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice. 

B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piesele muzicale, texte literare, obiecte de 

artă etc. 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;  

C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;   
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D.1.1. Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă);  

E. 2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum  

E2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Comportamente vizate: Obiective operaționale: 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea 

unor activități diversificate, specifice vârstei;  

B.1.2.Demonstrează abilități de solicitare și de 

primire a ajutorului în situaţii problematice 

specifice. 

C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru 

realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți;   

B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, 

produse de piesele muzicale, texte literare, 

obiecte de artă etc. 

O1 Preșcolarul va fi capabil să execute cu /fără 

sprijin sarcini de realizare a unor materiale de 

învățare: exercițiile pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinilor, elementele de limbaj scris, 

construcția propusă, jocul de mișcare, tehnica 

lipirii, precum și dansul Iepurașului, exprimând 

emoții de bază. 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea 

unor activități diversificate, specifice vârstei;  

D.1.1. Exersează cu sprijin, ascultarea activă a 

unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă); 

O2.Preșcolarul va fi capabil să enunțe  formula 

de salut, cuvinte frumoase despre anotimpul 

primăvara, titlul lucrării practice, al tehnicilor 

de lucru (lipire, colorare), respectând regulile 

de exprimare corectă. 

 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu 

consecvență;  

C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru 

realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți;   

E.2.2. Demonstrează familiarizarea cu 

informații despre mărime, formă, greutate, 

înălţime,lungime,volum;                           

B.4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, 

O3.Preșcolarul va fi capabil să recunoască 

figurile geometrice prezentate după criteriul 

formei ( cerc, pătrat), culorii (roșu, galben, 

albastru) și al mărimii (mare, mic); 
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produse de piesele muzicale, texte literare, 

obiecte de artă etc. 

Mijloace didactice: Iepurașul Mimo, trusa Dienes, lipici, ouă decupate, cercuri roșii, pătrate albastre, 

șervețele umede, clopoțel, placă polistiren, creioane colorate, lego, fișe de colorat cu ou, nisip 

kinetic, coșulețe, coșuleț cu figuri geoemetrice, medalioane cu ouă. 

Metode și procedee didactice: observația, conversația, explicația, problematizarea, exercițiul, 

demonstrația 

Forma de organizare a activității: frontal, individual și pe grupe. 

Durata: o zi 

Evaluare: 

 Ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a realizat pe comportamente, pe parcursul 

activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte: 

 ● acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările din cadrul jocului logico-

matematic;;  

 ●calitatea și acuratețea produselor activității: ouăle colorate, aspectele de motricitate fină de la 

centrele :Nisip și apă, Construcții și în cadrul activității practice; 

 ●corectitudinea executării mișcărilor în timpul jocurilor de mișcare, a tranzițiilor;  

 ● corectitudinea utilizării materialelor puse la dispoziție;  

 ●acuratețea în realizarea lucrărilor;  

 ●gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor urmărite; 

  ●gradul de implicare și de relaționare cu colegii pe parcursul întregii activități 

Scenariul zilei 

I. Moment organizatoric 

        În vederea bunei desfășurări a activității de învățare, au loc: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului, pregătirea materialului didactic și stabilirea unei atmosfere de lucru adecvate. 

 

II. Întâlnirea de dimineață 

             În cadrul întâlnirii de dimineață, toți copiii se așeză pe scăunele aflate în semicerc pentru a 

stabili un contact vizual cu toți participanții. 

             Salutul:  La auzul versurilor, copiii se salută: 

,,Dimineața a sosit,/La grădiniță am venit,/În semicerc să ne așezăm/Cu toți să ne salutăm/A-nceput o 

nouă zi,/Bună dimineața, copii!’’. 

         Se realizează prezența:  Copilul care-și va auzi numele vară spunde cu ,,prezent’’, iar 

educatoarea va așeza jetonul  cu poza copilului pe copac. 
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Copiii completează calendarul naturii menționând anotimpul, starea vremii și îmbrăcămintea 

corespunzătoare. 

           Se inițiază un moment de înviorare pe melodia,,Bună dimineața’’, copiii executând mișcările 

sugerate de textul acestuia. 

Nouatea zilei: La ușă va bate cineva și va aduce un cadou pentru copii ( o cutie mare). Educatoarea 

va deschide cutia, iar din aceasta va ieși personajul zilei ( Iepurașul Mimo) care are un mesaj pentru 

copiii grupei mici ,,Căluții veseli’’. 

III. Captarea atenției pentru activitatea de învățare 

Iepurașul Mimo, personajul surpriză al zilei, a venit în vizită la copiii grupei mici.  

Aceasta poartă o scurtă discuție cu aceștia, spunându-le: 

 ,,Bună dimineața, dragi copii! Ce mult mă bucur că am sosit la voi! Eu sunt Iepurașul Mimo și sunt 

prietenul vostru.Să vă povestesc ce am pățit venind spre voi… în drum spre grădiniță, mi-am pierdut 

coșul cu ouă,știți voi povestea mea și de ce port medalionul cu oul de aur. După cum vedeți, am alt 

coș cu ouă,dar nu sunt vopsite sau încondeiate, voi știți că așa se numesc ouăle frumos pictate.Așa că 

am venit la voi pentru a vă cere ajutorul, dragii mei prieteni, pentru a vă ruga să mă ajutați 

încondeiez ouăle cu ajutorul figurilor geometrice ’’. 

 IV. Anunțarea temei și a obiectilor operaționale 

Educatoarea îi anunță pe copii că astăzi, Iepurașul Mimo va sta cu ei toată ziua, iar copiii îl vor ajuta 

pe Iepurașul Mimo să încondeieze ouăle cu ajutorul figurilor geometrice, după care vor lucra și se 

vor distra împreună. 

V. Dirijarea învățării și obținerea performanței 

DȘ: Pentru a-l ajuta pe Iepurașul Mimo să încondeieze ouăle ,Iepurașul le propune copiilor un joc, 

intitulat ,,Așează-mă la căsuța mea!’’. 

Se prezintă sub formă de surpriză, materialul necesar desfășurării jocului: trusa cu piese geometrice 

aduse de Iepuraș. 

Reactualizarea cunoștințelor: pe rând va fi ridicată câte o piesă de pe covor și se va cere copiilor să o 

denumească și să precizeze atributul indicat (culoare și mărime). 

Prezentarea conținutului și dirijarea învățării: 

            Explicarea jocului: Copilul atins cu bagheta fermecată a Iepurașului Mimo, va veni în fața 

grupei, va alege o piesă geometrică de pe covor, se va întoarce cu fața spre copii, o va denumi și va 

specifica culoarea acesteia, după care o va așeza la căsuța corespunzătoare (cerc, pătrat).  De 

exemplu, ,,Am ales un pătrat de culoare roșie’’. 

Desfășurarea jocului de probă: Doi copii vor demonstra pe rând descrierea unei piese, prin precizarea 

atributelor, iar apoi o vor așeza la căsuța corespunzătoare. 
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Desfășurarea jocului: Pe rând va veni câte un copil în fața grupei și va așeza piesa geometrică la 

căsuța corespunzătoare până când toate piesele vor fi așezate la căsuțele lor.Răspunsurile corecte vor 

fi apreciate de ceilalți copii, dacă răspunsul este greșit, un alt copil va veni în fața grupei și-l va ajuta. 

Complicarea jocului: Pentru că toate piesele geometrice sunt acum la căsuța lor, Iepurașul Mimo, îi 

roagă acum pe copii să așeze piesele geometrice la căsuța de culoare corespunzătoare (ou roșu, ou 

galben și ou albastru). 

Pe rând, câte un copil, va veni în fața grupei și va alege o piesă geometrică, va specifica forma și 

culoarea acesteia, după care o va așeza pe oul de culoare corespunzătoare( roșu, galben sau albastru).  

Prin tranziția ,,Unul după altul” copiii se îndreaptă către baie. 

La întoarcerea în sala de grupă, copiii se îndreaptă spre măsuțele aflate în careu. Iepurașul Mimo le 

mulțumește copiilor pentru ajutor, iar acum acesta le oferă cadou copiilor câte un ou pe care fiecare 

copil va trebui să-l decoreze cu figuri geometrice( cerc și pătrat).  

DOS: Se intuiește materialul de lucru: coșulețe cu figure geometrice( cercuri roșii și pătrate albastre), 

lipici, ouă decupate, șervețele umede, planșete. 

Se expune modelul adus de Iepurașul Mimo și se poartă o discuție pe baza acestuia.Se va demonstra 

modul de lucru: se deschide lipiciul și se întinde pe toată suprafața oului. Se vor executa câteva 

exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: ,,Ridică mânecuțele, mâinile sus, mâinile jos, 

scuturâm mâinile, închidem pumnul, deschidem, morișca încet- încet/ tare- tare, plouă încet, plouă 

tare…’’.La semnalul educatoarei, sunetul unui clopoțel, toți copiii se vor apuca de treabă. Pe tot 

parcursul activității, educatoarea va acorda unele indicații acolo unde este cazul și va scrie numele 

fiecărui copil pe ou. 

După finalizarea lucrărilor, prin tranziția ,,Rându-l iute să-l formăm repede…’’copiii se vor îndrepta 

către baie. 

VI. Asigurarea retenției și a transferului 

La întoarcerea în sala de grupă, copiii se vor așeza pe covor, unde Iepurașul Mimo, îi roagă pe copii 

să îl ajute să-și găsească vizuina și coșul cu ouă rătăcite pe drum.  Așa că prin tranziția ,,Fluturaș, 

fluturaș/ Zboară sus peste imaș,/ Și vino la mine,/ Să mă joc cu tine,/ Și vino la mine/ Că n-am 

mărăcine’’copiii se vor îndrepta spre centrele de activitate. Astfel, la centrulArtă copiii vor colora 

ouă după modelul dat, la central Nisip și apă, copiii vor realiza vizuina Iepurașului, iar la central 

Construcții,copiii vor construi o grădină pentru Iepuraș. 

După finalizarea activităților de la centrele de activitate, prin tranziția,,Rându-l iute să-l formăm 

repede…’’, copiii se îndreaptă către baie. 

VII. Încheierea activității 
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În încheierea activității, copiii se vor așeza pe covor, unde îi așteaptă pe copii grădina confecționată 

de copii în cadrul centrului Construcții, Iepurașul Mimo.Copiii, alături de Iepuraș vor așeza ouăle de 

la activitate în grădină. 

 În încheiere, copiii vor face turul grădinii (turul galeriei) pentru a admira ouăle încondeiate. 

      Pentru că Iepurașul Mimo este acum foarte fericit, acesta îi invită la dans, și anume la dansul 

iepurașilor.  

ALA II: ,,Dansul Iepurașilor’’ 

      Copiii, împreună cu Iepurașul vor dansa pe melodia ,În pădure’’. Fiecare copil va primi de la 

Mimo câte un medalion cu ou pe care va trebui să-l poarte în timpul dansului. 

     Se vor face aprecieri individuale și colective asupra desfășurării activității, pe urmă copiii fiind 

recompensați cu insigne cu ouă aurii. 

 

 

Material bibliografic: 

1. ***Curriculum pentru educația timpurie 2019, M.E.N., București, 2019 

3. Glava, A., Tătaru L., Balasz-Mureșan D., Proiectarea didactică la nivel micropedagogic în 

contextual curriculumului pentru educația timpurie, în Revista Învățământul preșcolar în Mileniul III, 

Editura Reprograph, 2019  

4. Motora-Ionescu, A., Pop, L., Nicolescu, V., Culegere de cântece –Manual pentru licee pedagogice, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977.  

5. Tătaru L., Glava A., Chiș O., (coord.), Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014  

6. Preda V., Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, București, 2005  

7. *** Revista Învăţământul Preşcolar, nr. 3-4/2016, Ed. Arlequin 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                VINCZE ALINA AURICA 

ȘCOALA PRIMARĂ DOBRICEL – JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

În ziua de Paști 

                                           de Elena Farago  

Toți copiii azi se îmbracă  

Cu ce au ei mai frumos 

Și părinților le cântă 

Învierea lui Christos. 

 

Și la masă ciocnesc astăzi 

Toți copiii cei cuminți, 

Ouă roșii și pestrițe, 

Cu iubiții lor părinți. 

 

Toți copiii azi sunt darnici 

Căci ei știu că lui Christos,  

Îi sunt dragi numai copiii 

Cei cu sufletul milos. 

 

Și copiii buni la suflet, 

Azi cu bucurie dau,  

Cozonaci și ouă roșii 

La copiii care n-au. 
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CLASA: pregătitoare, I, a II-a și a III-a 

TEMA ACTIVITĂȚII: ÎNCONDEIEREA OUĂLOR DE PAȘTE 

SCOPUL: 

- stimularea interesului copiilor pentru Sărbătorile Pascale;   

OBIECTIVE: 

1. să observe caracteristici ale unor materiale  ( forme, culori ) 

2. să prezinte etapele încondeierii ouălor; 

3. să mânuiască corect instrumentele de lucru; 

4. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a colabora cu colegii. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 Încă de la începutul orelor li s-a prezentat elevilor semnificația Sărbătorilor Pascale. 

 Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care 

comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea lui Isus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu. 

 Ouăle simbolizează mormântul lui Isus Hristos, care s-a deschis la învierea sa din 

morți. 

După încheiere prezentării, elevii au primit materialele necesare încondeierii ouălor. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

„PAȘTILE-SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII LUI IISUS” 

 

Prof. Înv. Preșc. Jurca Larisa Maria 

Grădinița cu P.P. Nr. 11 Alba Iulia 

    GRUPA: mică Ciupercuțe 

   TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

DAT

A/ 

ZIU

A 

INTERV

ALE  

ORARE 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Luni 

 

11.04

. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți 

 

12.04

. 

2022 

7:30-9:00 

 

 

 

9:00-

11:00 

 

 

 

 

 

11:00-

12:30 

 

12:30-

15:30 

 

15:30-

17:00 

 

 

 

 

 

17:00-

17:30 

 

 

7:30-9:00 

 

 

9:00-

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

A.D.P.: Micul dejun / Deprinderi specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de 

autoservire, igienico-sanitare. R: „Te rog să mă ierți!” (deprinderea de a cere 

iertare). 

-Joc liber 

A.D.P.: Î.D.: „Bunica ne povesteşte”  

A.L.A.1:  B “Decorăm ouă de Paște” (exerciții grafice) Ș: „Ce sărbătorim de 

Paște?” (Biblia copiilor – discuții libere) 

A.D.P:: Tranziții: „E primăvară şi în suflete!” (joc cu text şi cânt). 

A.D.E.:  Activitate integrată: D.Ș.+D.O.S. “Tradiții de Paște” (lectură după 

imagini  + convorbire) 

D.E.C. Educație muzicală: ”Cântece de Paște” (audiție muzicală) 

 A.L.A. 2: M.M: „Apără mielușelul!” (joc de mișcare) 

A.D.P.: Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice) 

A.D.P.: Rutină: Somn sau activități de relaxare pentru copiii care nu dorm. 

M.L.:  O poveste, la culcare, sa asculte fiecare 

A.L.A.: Artă: „Coșulețul cu ouă colorate” (modelaj 

A.D.E.: D.Ş. Cunoașterea mediului: „Tradiții de Paște” (rezolvare fișă)D.E.C. 

Educație muzicală: ”Cântece de Paște” (audiție muzicală) 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

M.M-Joc liber 

Plecarea copiilor acasă 

 

 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

A.D.P.: Micul dejun (depriinderi specifice) 

-Joc liber 

A.D.P.: Î.D.: „Bunica ne face cozonac!” 

A.L.A.1:  Ştiinţă: ”Rețeta de cozonac”  Construcţii: „Cuptorul” 

A.D.P:: Tranziții: ”Brutarii” (joc cu text și cânt) 

A.D.E.:  Activitate integrată: D.Ș.+D.O.S. “Ouă colorate în coș am așezat și 

masa de Paște am aranjat!” (loc didactic cifra 1,2 + lipire)/D.E.C. Activitate 
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11:00 

 

 

 

 

11:00-

12:30 

 

12:30-

15:30 

 

15:30-

17:00 

 

 

 

17:00-

17:30 

artistico-plastică: “Ouă colorate” (desen liber/modelaj) 

A.L.A. 2: M.M: ”Paharul cu lapte” (joc distractiv) 

A.D.P.: Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice) 

A.D.P.: Rutină: Somn sau activități de relaxare pentru copiii care nu dorm. 

M.L.: O poveste, la culcare, sa asculte fiecare 

A.L.A.: Joc de rol: „Facem cozonaci” 

A.D.E.: DȘ: D.Ş. Activitate matematică: „Câte ouă am așezat în coș?” (joc 

didactic)  D.E.C. Activitate artistico-plastică: Finalizarea lucrărilor 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător)  

M.M-Joc liber 

Plecarea copiilor acasă 

Mier

curi 

 

13.04

. 

2022 

7:30-9:00 

 

 

 

9:00-

11:00 

 

 

 

 

 

11:00-

12:30 

 

12:30-

15:30 

 

15:30-

17:00 

 

17:00-

17:30 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

A.D.P.: Micul dejun (deprinderi specifice)    

 -Joc liber 

A.D.P.: Î.D.: „Paștele – mare sărbătoare!”  

A.L.A.1:  Construcţii: „Coșulețe pentru ouă”  Joc de masă:“Ouă minunate din 

ținte colorate”  

A.D.P:: Tranziții: ”Oul năzdrăvan!” (mers înlățuit) 

A.D.E.:  Activitate integrată: D.L.C.+D.E.C.  “În ziua de Paști” de Elena 

Farago (memorizare + desen) 

D.P.M.     Educaţie     psihomotrică: “Săritura de pe ambele picioare cu 

aterizare pe ambele picioare, fără elan”; Joc: ”Fă ca iepurașul!” 

A.L.A. 2: M.M: „Oul în lingură” (joc distractiv) A.D.P.: Rutină: Masa de 

prânz (deprinnderi specifice) 

A.D.P.: Rutină: Somn sau activități de relaxare pentru copiii care nu dorm. 

M.L.: O poveste, la culcare, sa asculte fiecare 

A.L.A.: Joc de masă: „Ajută iepurașul să ajungă la coșul cu ouă!” (labirint) 

A.D.E.: D.L.C. Educarea limbajului:  “În ziua de Paști” de Elena Farago 

(repetarea poeziei)  

D.P.M. Educație psihomotrică: Joc: ”Țup, țup, țup, sari ca mine!”   

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi 

recunoscător)M.M-Joc liber 

Plecarea copiilor acasă 

Joi 

 

14.04 

7:30-9:00 

 

 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

A.D.P.: Micul dejun (deprinderi specifice) 

-Joc liber 
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. 

2022 

 

9:00-

11:00 

 

 

 

 

 

11:00-

12:30 

 

12:30-

15:30 

 

15:30-

17:00 

 

 

 

17:00-

17:30 

A.D.P.: Î.D.:„Darul Iepurașului” 

A.L.A.1:  Artă: „Ouă încondeiate” (pictură)  Joc de rol: “Micii gospodari” 

A.D.P:: Tranziții: ”Iepurașul Țup” (joc cu text și cânt) 

A.D.E.:  Activitate integrată: D.Ș.+D.P.M. “Din coș ouă am luat, le împart 

pentru pască și cozonac” (joc didactic  + transport de obiecte fragile) 

D.O.S. Activitate practică: “Ouă de Paște” (activitate casnică de vopsire a 

ouălor) 

A.L.A. 2: M.M: ”Cursa iepurașilor” (joc distractiv)  

A.D.P.: Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice) 

A.D.P.: Rutină: Somn sau activități de relaxare pentru copiii care nu dorm. 

M.L.: O poveste, la culcare, sa asculte fiecare 

A.L.A.: Bibliotecă: „Urări de Paște” (formulare de propoziții) 

A.D.E.: D.Ş. Activitate matematică: „Unde este oul, cozonacul?” ( joc 

didactic - poziții spațiale) 

D.O.S. Activitate practică: ”Ouă de Paște” (dăm luciu ouălor vopsite) 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

M.M-Joc liber 

Plecarea copiilor acasă 

Vine

ri 

 

15.04

. 

2022 

7:30-9:00 

 

 

9:00-

11:00 

 

 

 

 

 

11:00-

12:30 

 

12:30-

15:30 

 

 

15:30-

17:00 

 

 

17:00-

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

A.D.P.: Micul dejun (depriinderi specifice) 

-Joc liber 

A.D.P.: Î.D.: „La împărtășit!” 

A.L.A.1:  Artă: ”Suport pentru ouă” (confecție) Joc de masă:“Ajută copilul să 

ajungă la biserică!” (labirint) 

A.D.P:: Tranziții: ”Sufletele-mpărtășite merg pe stradă liniștite!” (mers în 

coloană câte doi ) 

A.D.E.:  Activitate integrată: D.L.C.+D.E.C. “La Paști” de G. Topîrceanu 

(lectura educatoarei + decorare ouă) 

D.O.S. Educație pt. societate: ”Iisus și copii” (lectura educatoarei din Biblia 

pentru copii) 

A.L.A. 2: M.M: ”Vizită la biserică” 

A.D.P.: Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice) 

A.D.P.: Rutină: Somn sau activități de relaxare pentru copiii care nu dorm. 

M.L.:  O poveste, la culcare, sa asculte fiecare 

A.L.A.: Construcții: „Suport pentru ouă” 

A.D.E.: D.L.C. Educarea limbajului:  “La Paști” (lectura copiilor după 

imagini) 

D.O.S. Educație pt societate:“Iisus și copiii” (discuții libere) 

A.D.P.: Rutină: „Știu să mulțumesc!” (deprinderea de a fi recunoscător) 

M.M-Joc liber 
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17:30 Plecarea copiilor acasă 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

794 
 

,,IUBIM PRIMĂVARA!”-PROIECT DE ACTIVITATE 

 

                                                                      PROF. ÎNV. PRIMAR NIȚESCU ANTONELA          

                                                                        LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI-ARGEȘ 

 

CLASA: PREGĂTITOARE  I 

UNITATEA TEMATICĂ: PRIMĂVARA 

SUBIECTUL: ,,PRIMĂVARĂ  ÎNSORITĂ,  FII  LA  NOI  BINEVENITĂ”                                                    

DISCIPLINE  IMPLICATE: 

• DEZVOLTARE  PERSONALĂ - ,,EMOȚII DE BAZĂ” ( consolidare) 

• COMUNICARE   ÎN LIMBA ROMÂNĂ – RECAPITULARE LITERELE A-Ă 

• MATEMATICĂ  ȘI EXPLORAREA  MEDIULUI – NUMERELE  NATURALE ÎN 

CONCENTRUL 0-10 

• ARTE VIZUALE  ȘI  ABILITĂȚI  PRACTICE – FLORI DE PRIMAVARĂ /PIRAMIDA 

PRIMĂVERII( colorare,decupare, asamblare, lipire) 

• MUZICĂ ŞI MIŞCARE- cântece de primăvară-,, VINE, VINE PRIMĂVARA” , ,, 

PRIETENII ,,CÂNTECUL FLORILOR” 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

FORMA DE  ORGANIZARE: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPURI  MICI 

TIPUL  ACTIVITĂȚII: CONSOLIDARE ȘI VERIFICARE DE PRICEPERI ȘI  DEPRINDERI 

 

                                                COMPETENȚE SPECIFICE 

 DP 

2.1 Recunoasterea emotiilor de baza in situatii simple, familiare 

CLR 

1.1  Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar  

1.3. Identificarea sunetului initial si/sau final dintr-un cuvant ,a silabelor si a cuvintelor din propozitii 

rostite clar si rar; 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple ; 

3.1  Recunoasterea şi formarea unor cuvinte cu literele învăţate ,scrise cu litere mari si mici de tipar; 

MEM 

1.1  Recunoasterea, scrierea  și compararea numerelor în concentrul 0-10; 

1.2  Compararea numerelor în concentrul 0-10; 

1.4  Efectuarea de adunari si scaderi prin adaugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o multime data ; 

AVAP 

1.1  Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/colaj/film/desen 

animat, care reflectă un context familiar; 

2.3  Realizarea de aplicatii/ compozitii/   constructii simple, pe baza interesului direct; 

MM 

2.1 Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text. 

                                                               RESURSE INTERNE: 

 a. CUNOŞTINŢE:                                                                                                          

- Anotimpul primăvara (lunile primăverii, vestitorii primăverii, sărbătorile acestui anotimp, 

activităţile specifice acestui anotimp).  - Identificarea sunetelor studiate în cuvinte; Despărţirea 

cuvintelor în silabe; Folosirea cuvintelor în propoziţii. 

- Numere naturale in concentrul 0-10 

- Cântece pe tema de primăvară 

b. CAPACITĂŢI  INSTRUMENTALE: 

- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor , concentrarea atenţiei, 

dezvoltarea imaginatiei; 
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- capacităţi comunicative: recunoaşterea sunetelor, despărţirea în silabe, numărul cuvintelor în 

propoziţie, răspunsul în propoziţie la întrebări, exprimare verbală corectă; 

- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de adunări  prin numărare a 

obiectelor;   descoperirea şi respectarea algoritmului de rezolvare pe fişe; 

- capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite:  utilizarea diferitelor materiale  pentru 

realizarea unor lucrari  având ca temă anotimpul primăvara; 

c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 

- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 

- atitudine corectă faţă faţă de colegi şi faţă de alte persoane din jurul lor; 

- capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă; 

- admirația față de frumusețea anotimpului primăvara ce trezește natura la viață;  

 

                                                          

                                                   STRATEGII DIDACTICE:                                                    

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, demonstratia, explozia 

stelară, problematizarea,jocul didactic,expunerea, recompensa; 

RESURSE MATERIALE: text-suport, , planşă cu diverse litere , fisă de lucru , tablou de 

primavara,flori, , ecusoane,fise de lucru,cartonase cu imagini, cartonaşe cu litere si cifre,plicuri,hartie 

cartonata , şabloane pentru puzzle –piramida Primăverii,carioci, ,suport pentru  lucrarile 

copiilor,pălăriuţe din carton, tăviţe de plastic, suport audio-video, retroproiector. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe de cate 3 elevi 

 

                                                       MODALITAȚI DE EVALUARE:  

- evaluare orală a calitații raspunsurilor la provocările didactice oferite, a nivelului de implicare 

în sarcina, a colaborării în echipa, a produselor activității; 

- evaluare scrisă a fișelor matematice; 

- interevaluare și autoevaluare; 

- evaluarea portofoliului completat cu produsele individuale ; 

BIBLIOGRAFIE: 

-Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, MEN, 2013; 

 -Alexandra Manea,Claudia Matache - Comunicare în limba română, Editura  Delta Cart 

Educational, Pitesti, 2013 

-Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii mici “ – 2013                                

                                                                           SCENARIUL  ZILEI 

    Copiii vor fi solicitați să spună zilele săptămânii, exprimându-le prin câteva versuri. 

             ,, De la unu – ncepi să aduni 

                Prima zi se cheamă Luni 

 Unu și cu unu-s frați, 

 Cea de-a doua zi e  Marți 

               Trei broscuțe saltă-n cercuri 

               Știți că a treia zi e Miercuri; 

 Patru greierași vioi 

 Cântă pînă se face Joi; 

              Ziua cincea-i Vinerea 

              Cocostârcu-n apă sta 

  Ziua  a șasea-i Sâmbăta 

  Iar furnica-i harnică 

  Spală și Duminică 

             Zilele le știți pe toate 
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             Dar să-mi spuneți câte-s? Șapte.”  

  Salutul invitaţilor se face  prin recitarea poeziei: 

I. ,, Vinerea, iar a sosit                                                              II.      Şi în spate ne uităm , 

      La școală noi am venit.                                                                Invitaţii salutăm.  

      Faţă în faţă ne așezăm                                                                   Bună ziua, doamnelor!  

                     Cu toți să ne salutăm.                                                     Bună ziua, fluturaşilor! 

      Petrecem  o nouă zi 

                     Bună ziua,dragi copii! 

     Bună ziua, d-na învățătoare.”        

 

TRANZIȚIE  - Se va cânta cântecul ,, Prietenii “                 

 Noutatea  zilei va fi anunțată de învățătoare, prezentând musafirii, precum și motivul prezenței 

acestora în sala de clasa. 

,, După ce ne-am adunat 

   Și frumos ne-am salutat 

                   Doamnele   le-am  întâlnit 

                   Cine ar mai fi de  venit?”                                       Scrisoarea Primăverii ( anexa 1) 

 

   Mesajul zilei:    ,,Primăvara ne aduce bucurie în suflete! 

   Motivaţia  zilei: Nu vrem să ne lăudăm,/  Dar astăzi o să vedeţi,/ Că suntem copii isteţi./ Nu 

glumim. O să vedeţi. 

 

     Activitatea se va desfasura sub forma unui șir de jocuri ,in care elevii isi vor imagina  ca sunt 

spiridusii  Primaverii si  o vor ajuta pe aceasta sa redea naturii frumusetea si bucuria rezolvand  toate 

sarcinile si depasind  toate obstacolele.  

 

                                                              

                                                         PAȘII REALIZARII ACTIVITĂȚII 

 

 DP-2.1/.2.2.CLR-1.1/1.2 MEM-3.1 MM 1.7 

- Activitatea se desfășoară frontal; 

- Se va folosi metoda interactivă de grup ,,Explozia stelară”care va permite copiilor să formuleze 

întrebările:Ce?,Cine?,De ce? 

,Cand?,Unde?,legate de anotimpul primăvara, realizând legături logice între cunoştinţ , antrenând  

operaţiile gândirii,capacitatea de a găsi singuri răspunsuri la întrebările adresate de ei;    

-Cântecul : Prietenii                                                 

-Se anunță mesajul zilei :  ,,Primăvara ne aduce bucurie în suflete”;  

 

 CLR-1.1 /1.2 –MM-1.7 

- Activitatea se desfășoară frontal; 

- Se va citi scrisoarea lăsată   de Zâna Primăvara:  

                                                                       Dragi copii                                                                  , 

          Sunt foarte necăjită şi vă rog să mă ajutaţi. În înfruntarea mea cu  Zmeul  Vânt  mi-am pierdut 

toţi prietenii care aduc veselie şi zâmbete Pământului şi oamenilor . Aceştia au fost închişi într-un 

castel şi  numai nişte copiii cu sufletele curate îi pot elibera. Rezolvând corect toate sarcinile  îmi 

veţi putea elibera prietenii. Am aflat de iscusinţa voastră şi cred că mă puteţi ajuta. Rezolvând 

corect toate sarcinile  îmi veţi dovedi cât de multe lucruri cunoaşteţi voi despre mine şi astfel îmi veţi 

elibera prietenii .Sunt convinsă că veţi reuşi! Şi pentru că vă iubesc , vă trimit în dar câte o pălărie 

magică. Ea vă va proteja şi va va da putere ! 
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                                                                                                     Spor la treabă!                                                

 
 -Tranziție:  Cântecul ,,Vine, vine primăvara ! ” 

 CLR-1.1 /1.2 

- Activitatea se desfășoară frontal; 

- Se comunica sarcinile propuse spre rezolvare de Zâna Primavară; 

 1-Recunoașterea și mimarea  unor  emoții; 

 2-Găsirea răspunsurilor corecte la ghicitori; 

 3-Recunoașterea literelor mari și mici de tipar învățate, formarea cuvintelor, despărțirea cuvintelor 

pe silabe, scrierea cuvintelor;  

 4-Realizarea Piramidei Primăverii; 

 5- Efectuarea calculelor de pe fişa personajelor;                                                                            

 6- Colorarea unor flori de primăvară; 

 CLR-1.1 /1.2 DP-2.1 /2.2  

-Activitatea se desfășoară frontal și individual; 

 

 -Se comunica elevilor ca vor discuta despre emotii .(bucurie,tristete,curaj,frica); 

- Se prezintă mai multe imagini reprezentând scene din povești; 

- Se solicită copiilor extragă o imagine și sa sa numească emoția exprimată de personajului din 

imagine; 

- Se incurajeaza elevii sa gasesca posibile explicatii pentru modul in care se simte persoana 

respectiva ; 

                                                     Jocul ” Mimeaza” 

-Se citesc cateva enunțuri si se solicită copiilor sa mimeze situatiile in functie de ceea ce simt ; 

• Ai primit cadou un tort de ciocolată. 

• Ai căzut si te doare foarte tare piciorul . 

• Mâine mergem la grădina zoologică . 

• Ai pierdut jucăria preferată. 

• Cățelul tău este bolnav.  

 CLR-1.1/1.2/1.3/2.1/3.1 

                                                Jocul ” Descoperă cuvinte” 

-Activitatea se desfășoară în echipe de 3 elevi; 

-Se stabilesc echipele în funcție de așezarea lor in banci ( stau cîte 3 elevi ); 

-Se alege numele echipei prin extragerea unei litere din cele ce compun cuvântul PRIMAVARA ( 

litera apare in interiorul unei imagini de primavara ); 

- Fiecare echipa primește cate un set  cu un număr egal  de jetoane reprezentând diferite  litere; 

-  Folosind doar literele învațate, echipele vor încerca să compună cuvinte ; 

- Se complică sarcina prin solicitarea precizării sunetului iniţial , final , despărţirea în silabe , 

alcătuirea unei propoziţii cu cuvintele găsite; 

 MEM-1.1/1.3/1.5/3.1 

                                                Jocul ” Descopera operatii matematice ” 

- Activitatea se desfășoară tot în echipele de 3 elevi formate anterior; 

- Se distribuie seturi  de cifre şi semnele + .- , = . 

- Cu aceste jetoane vor scrie operatii de adunare şi scădere posibil de format. 

-Se complică sarcina şi se cere compunerea unei probleme pe teme de primăvară 

 Recitativ  ,, Primăvara minunată/ vrea să afle de îndată /bine cine se gândeşte/ şi 

răspunsul îl ghiceşte”                                                                                                                                             

 MEM-1.1/1.3/1.5/3.1                                                                                                 

-Activitatea se desfășoară individual 
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-Elevii primesc o fişă cu calcule de adunare şi scădere – 

 ,,Poveştile şi matematica /Fișa conține personaje din povești 

                             
 CLR-1.1/1.2  

                              Jocul ” Ghicește, cine Primăvara  vestește? ” 

- Activitatea se desfășoară frontal; 

- Se citesc  trei ghicitori;  

- Se  vor găsi răspunsurile corecte, iar în urma răspunsurilor  vor descoperi ultima probă : 

                    Are-un ac micuţ si fin,                                   Șapte puncte poartă-n spate       

                    Zboară lin din floare-n floare,                     Și-ajută pomii cât poate...(Buburuza) 

                    Acul este cu venin 

                    Iar polenu-i pe picioare. .(Albina) 

  

                                                         Plin imaşul e de flori, 

                                                         O mulţime de culori. 

                                                         Aţi văzut cu toţii oare 

                                                         Floricele zburătoare? 

                                                         Flori ce zboară pe imaş? 

                                                        Nu sunt flori, sunt...  (Fluturaşi)   

 

 CLR-1.1/1.2/-AVAP-1.1/2.1/2.2/2.3 

                                                                            Piramida primăverii 

                                                

 
                                                                                                                                                                                                

-Activitatea se desfășoară individual ; 

-Se distribuie fisa reprezentând diferite insecte , flori , păsări și o imagine cu Primavara; 

-Se solicită recunoaștere, numire și decuparea fiecarei imagini; 

-Se distribuie fișa reprezentând șablonul unde copiii vor realiza piramida prin lipirea 

jetoanelor,respectând următoarele nivele:  nivelul de la baza-1-flori ; nivelul - 2 –insecte; nivelul – 3- 

păsări;nivelul -4- anotimpul; 

 AVAP-1.1/2.1/2.2/2.3-MM-1.7 

-Activitatea este frontală/individuală; 

-Se distribuie fișe reprezentând diferite flori de primavară; 

-Se expun  planşele colorate pe tablă , iar copiii vor fi invitați să le observe; 

-Pentru destindere , copiii vor  interpreta  cântecul     ,, Cântecul florilor”; 

 CLR-1.1/1.2/2.1-DP-2.1/2.2 

-Activitatea este frontală; 

-Se inițiază un scurt dialog cu   întrebări referitoare la toata activitatea desfășurată; 

-Se reaminteștei mesajul zilei :,,Primăvara  ne  aduce  bucurie  în  suflete!”; 

       Primăvara 

         rândunica  barza             

buburuza                             fluture    furnica                        

  ghiocel                  lalea       

narcisa        

   

zambilă            
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-Se fac aprecieri prin provocarea interevaluării și autoevaluării; 

 

    Activitatea urmărește  implicarea elevilor în contexte stimulative de învațare, care să 

permită potențarea formării competențelor generale specifice ciclului primar. 
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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ 

  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT 

SUBTEMA (TSI): „De Paști la români” 

PERIOADA: 11-14.04.2022 

EDUCATOARE: GAVRIȘ ANGELA  

GRUPA: „Buburuzelor” nivel I și II    ANUL ȘCOLAR: 2021-2022 

ZIUA/ 

DATA 

ADP(activități de 

dezvoltare personal) 

ALA1(activită

ți liber alese) 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII 

EXPERIENȚIALE 

ALA2(activități 

recreative/ liber 

alese) 

   Disciplina Tema și forma de 

realizare 

 

Luni  

 

 

ÎD(Întâlnirea de 

dimineață): 

„Gândul bun” 

R (Rutine): „Semnul 

crucii”/ „rugăciunea 

înainte de masă” 

 - deprinderi 

specifice 

T (Tranziții): „Miei 

zburdă pe câmpii”-

joc distractiv 

-„Hai cu toți la 

înviorare”, exerciții 

de înviorare. 

Bibliotecă: 

„Intrarea lui 

Isus în 

Ierusalim-

Floriile” 

-citire de 

imagini” 

 

Joc de rol: 

„La piață să 

cumpărăm 

ouă, coș și 

cozonac” 

-ed financiară 

DȘ și DEC: 

(domeniul 

știință- 

cunoașterea 

mediului și 

domeniul 

estetic și 

creativ) 

„Intrarea lui Isus 

în Ierusalim-

Floriile” 

-lectură după 

imagini 

„Cina cea de 

taină” 

-desen, decupare, 

lipire 

 

 

https://youtu.be/syF

PmqcehDQ 

 

Jocuri/exerciții  

de mișcare  

https://youtu.be/F

Yip-clubxg 

 

https://youtu.be/

mrpHr3k_k60 

-vizionare 

„Aer, soare și 

mișcare” -jocuri 

în aer liber 

https://youtu.be/syFPmqcehDQ
https://youtu.be/syFPmqcehDQ
https://youtu.be/FYip-clubxg
https://youtu.be/FYip-clubxg
https://youtu.be/mrpHr3k_k60
https://youtu.be/mrpHr3k_k60


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

801 
 

 

Marți,  

 

 

ÎD(Întâlnirea de 

dimineață): 

„Gândul bun” 

R (Rutine): „Să 

trăim toți, în pace și 

armonie”  

-depr. de a păstra 

ordinea 

T (Tranziții): 

„Iepurașul Țup” 

-imitativ  

„Hai cu toți la 

înviorare”, exerciții 

de înviorare. 

 

Artă: 

„Ouă colorate” 

-pictură pe 

ouă din 

polistiren 

 

Bibliotecă:  

„Eu spun una 

tu spui…” 

-joc didactic 

 

DLC și DEC 

: 

(domeniul 

limbă și 

comunicare+ 

domeniul 

estetic și 

creativ-ed 

muzicală) 

„De Paști” 

De Elene Farago 

-memorizare 

„Cântece cu, 

conținut religios/ 

pricesne” 

-auditie 

Jocuri/exerciții  

de mișcare  

https://youtu.be/H

H2spd-idPM 

 

„EcoSalvatorii” 

-activitate practic 

gospodărească/ 

de ecologizare, 

reciclare… 

https://youtu.be/HH2spd-idPM
https://youtu.be/HH2spd-idPM


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

802 
 

Miercu

ri  

ÎD(Întâlnirea de 

dimineață): 

„Gândul bun” 

R (Rutine): „ -

deprinderi specifice 

T (Tranziții): 

„Puișori, veniți la 

mama”-joc distractiv 

„Hai cu toți la 

înviorare”, exerciții 

de înviorare. 

Joc de masă:  

„Alege și 

grupează” 

-grupare după 

diferite criterii 

 

Știință: 

„Unește 

coșulețul cu 

cifra 

corespunzătoar

e” 

-fișă de lucru 

DȘ și DPM:  

(domeniul 

științe și 

domeniul 

psihomotric) 

„Tot atâtea ouă cât 

arată cifra” 

-joc didactic 

„Calea Crucii” 

-traseu aplicativ 

 

Jocuri/exerciții  

de mișcare  

https://youtu.be/x

LROJU5S5dc 

„Aer, soare și 

mișcare”  

-jocuri în aer 

liber 

„Oul în lingură” 

- joc distractiv  

Joi,  

 

ÎD(Întâlnirea de 

dimineață): 

„Gândul bun” 

R (Rutine): „ 

T (Tranziții): 

„Hristos a înviat” -

cântec 

-„Hai cu toți la 

înviorare”, exerciții 

de înviorare. 

OPȚ„De la joc, la 

ed. financiară” 

 

 

Știință:  

„Ouă fierte, 

ouă crude” -

comparare 

 

Nisip și apă: 

„Ajutoarele 

iepurașului, 

caută ouăle 

prin iarbă” 

DOS 

(domeniul om 

și societate: 

abilități 

practice și ed. 

Moral civică) 

„Coșul cu ouă de 

Paști” 

-confecționare 

„Semnificația 

ouălor roșii” 

-convorbire 

Jocuri/exerciții  

de mișcare  

https://youtu.be/F

Yip-clubxg 

 

„Aer, soare și 

mișcare”  

-jocuri în aer 

liber 

 

https://youtu.be/xLROJU5S5dc
https://youtu.be/xLROJU5S5dc
https://youtu.be/FYip-clubxg
https://youtu.be/FYip-clubxg
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PROIECT DIDACTIC 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof.Avramescu Tudorița Elena 

Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia 

 

GRUPA: mijlocie 

TEMA: ”Cum este/a fost și va fi pe pământ?” 

SUBTEMA: ”Obiceiuri și tradiții de Paști” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificarea și consolidarea cunoștințelor  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

ALA Știință: ”Ce știm despre sărbătorile Pascale?” 

Construcții: ”Căsuța iepurașului” 

ADE DȘ Activitate matematică: ”Ouăle aduse de iepuraș”  

DOS Activitate practică: ”Felicitări de Paști” 

DEC Educație plastică: ”Decorăm oul de Paști” 

ALA Joc distractiv: ”Carnavalul iepurașilor” 

DPM Dans tematic muzical: ”Dansul iepurașilor” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor creștinești de Paști, 

descrierea și identificarea elementelor religioase specifice sărbătorilor Pascale; 

➢ ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE 

Știință: ”Ce știm despre sărbătorile Pascale?” 

Mijloc de realizare: convorbire 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să precizeze semnificația religioasă a sărbătorii Paștelui; 

-să enumere obiceiuri și tradiții de Paști; 

-să descrie desfășurarea unor obiceiuri și tradiții de Paști; 

-să menționeze pregătirile care se fac în așteptarea acestei sărbători; 

-să precizeze simbolul iepurașului; 

Construcții : ”Căsuța iepurașului” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție ; 

-să îmbine armonios formele în scopul realizării temei ; 

-să manifeste spirit de colaborare în realizarea originală a construcției ; 

➢ ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE) 

1. Domeniul științe (DȘ) 

Activitate matematică: ”Ouăle aduse de iepuraș” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să construiască mulțimi de ouă de diferite culori, până la 5 elemente; 

-să realizeze corespondența între mulțimi; 

-să identifice cantitatea prin raportare la cifră; 

-să rezolve corect fișa de lucru; 

2. Domeniul om și societate (DOS) 

Abilități practice: ”Felicitări de Paști” 
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Mijloc de realizare: confecționare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să confecționeze felicitări cu materialele date; 

-să lipească și să asambleze părțile componente ale obiectului dat; 

-să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie și pe cele ale colegilor; 

3. Domeniul estetic și creativ (DEC) 

Educație plastică: ”Decorăm oul de Paști” 

Mijloc de realizare: dactilopictură 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru; 

-să aplice pata de culoare pe o suprafață stabilită cu ajutorul degetului arătător; 

 

➢ ACTIVITĂȚI PE ARII DE STIMULARE 

Activități liber alese (ALA) 

 

Joc distractiv : ”Carnavalul iepurașilor” 

OBIECTIV OPERAȚIONAL : 

-să recite poezii cu respectarea intonației, ritmului, pauzei; 

DPM Dans tematic muzical: ”Dansul iepurașilor” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să-și coordoneze mișcările cu ritmul și textul cântecului; 

-să participe activ și afectiv la programul propus, dând dovadă de: inițiativă, 

cooperare și interes; 

-să intoneze cântece, însoțite de mișcări sugerate de text. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul, 

observarea spontană și dirijată 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: video-proiector, fișe de lucru, truse de construit, 

aracet, hârtie glasată, bețișoare de ureche, șervețele, acoarele, creioane colorate, 

stimulente; 

RESURSE 

1. UMANE: 29 copii, educatoare 

2. TEMPORALE: 25-30` 

3. BIBLIOGRAFICE: 

Curriculum pentru învățământul preșcolar  

Revista învățământului preșcolar Nr. 1-2/2009 

 

 

Etapele 

activității 

Continutul activității Metode și 

procedee 

Forma de 

organizar

e 

Mijloace 

de 

învățământ 

1. Moment 

organizatoric 

⬧ Asigură 

condițiile 

necesare 

conversația

; 

-frontal  
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desfășurări

i 

activității: 

-aerisirea sălii de 

grupă; 

-așezarea 

materialului 

didactic pe 

măsuțe; 

-organizarea 

colectivului de 

preșcolari; 

  explicația 

2. Captarea 

atenției 

⬧ Salută musafirii 

”-Doamnele 

educatoare au venit 

să vadă câte lucruri 

știți despre 

sărbătorile Pascale. 

conversa ția; frontal;  

3.Reactualizare

a cunoștințelor 

Solicită copiii să 

răspundă unui set de 

întrebări care 

sistematizează 

cunoștințele despre 

Paști 

-În ce anotimp ne 

aflăm? 

-Ce sărbătoare 

religioasă se 

apropie? 

-Cum se pregătesc 

oamenii pentru a 

întâmpina Sfintele 

Sărbători de Paște? 

-Ce mâncăruri 

pregătesc 

gospodinele pentru 

masa de Paște? 

-Când se servesc 

aceste bucate? 

-De ce se vopsec 

ouăle roșii? 

-Ce simbolizează 

culoarea roșie pe 

ouă? 

-Ce fac creștinii în 

Conversația 

Observația 

spontană și 

dirijată 

 

 

conversația; 

observația 

spontană și 

dirijată; 

Frontal 

Individua

l 

 

 

 

 

 

frontal; 

individual 

 

 

 

 

-video- 

proiector

; 

-harta 

proiectului 
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noaptea de Înviere? 

-Ce se întâmplă la 

miezul nopții? 

-Ce rostesc creștinii 

atunci când ciocnesc 

ouă? 

-Ce se cântă de către 

toată lumea cu 

bucurie? 

-Pe cine așteaptă copiii 

de Paște? 

-De ce? 

-Pentru cine aduce 

daruri iepurașul? 

4. Prezentarea 

optimă a 

conținutului 

⬧ În sala de grupă 

apare Iepurașul 

de Paști cu un 

coș cu ouă roșii. 

⬧ Iepurașul le zice 

copiilor: 

”-V-am adus un coș 

cu ouă roșii. În acest 

coș se mai află și o 

traistă cu surprize. 

Cu ele ne vom juca cu 

ocazia sărbătorii de 

Paște.” 

⬧ Ne vom împărți 

pe patru grupe: 

ouă roșii (sângele 

lui Iisus), ouă 

verzi (iarba), ouă 

albastre (cerul), 

ouă galbene 

(soarele)-Dacă 

veți lucra 

frumos veti primi 

cadouri. 

conversația  

 

 

frontal; 

 

5. Dirijarea 

învățării 

Educatoarea recită: 

Traistă minunată 

Spune-mi tu 

îndată/Ce se ascunde 

în tine /Că vreau să 

știu bine. 

⬧ Apoi scoate din 

conversația; 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-truse de 

construcții

; 
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traistă un plic cu 

simbolul fiecărei 

grupe și citește 

sarcina de lucru. 

 CONSTRUCȚI

I 

-Copii vom realiza o 

lucrare cu tema 

”Căsuța iepurașului”. 

-Ce simbolizează 

iepurașul?De ce? 

-Ce poveste știți voi 

în care iepurașul a 

fost păcălit de vulpe? 

-Din ce era făcută 

coliba iepurașului? 

 EDUCAȚIE 

PLASTICĂ 

Le explică 

modalitatea de a 

decora oul de Paști 

folosind pata de 

culoare redată cu 

ajutorul degetului 

arătător. 

 ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

”Felicitări de Paști” 

Vor lipi iepurașul, 

floarea, tulpina, 

frunza de hârtie 

glasse, pentru 

realizarea felicitării 

de Paști. 

 ACTIVITATE 

MATEMATICĂ 

”Ouăle aduse de 

iepuraș”- să formeze 

mulțimi de ouă de 

diferite culori; 

Copiii vor rezolva o 

fișă matematică de 

lucru pentru 

consolidarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația; 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe 

grupuri; 

 

 

 

-acuarele; 

-fișa 

de 

lucru; 

 

 

-aracet; 

-

betișoare 

de 

urechi; 

-creioane 

colorate 
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număratului în 

limitele 1-5. 

Prezint pe rând 

sarcinile de lucru: 

1. Desenează în 

căsuțele din fața 

fiecărei grupe de 

iepurași tot atâtea 

ouă roșii câți 

iepurași sunt în 

fiecare grupă. 

Colorează mulțimea 

cu cinci iepurași. 

6. Obținerea 

performanțelor 

⬧ Copiii încep 

activitatea, iar 

educatoarea 

supraveghează 

modul cu își 

îndeplinesc 

sarcinile. 

Expune lucrările și 

face aprecieri 

individuale și 

globale asupra 

modului de 

desfășurare a 

activității 

exercițiul  fond 

muzical 

8. Încheierea 

activității 

⬧ Solicită copiilor 

să prezinte un 

scurt program 

artistic”Carnavalu

l iepurașilor” și 

dansul tematic 

muzical ”Dansul 

iepurașilor”. 

joc didactic frontal; costumații 
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PROIECT DE ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

„Adevăratul Iepuraș de Paște” 

 

Profesor învățământ preșcolar Pojar Afinia 

Grădinița cu Program Prelungit  Mica Sirenă  Cluj-Napoca 

 

 

Nivelul: I / Grupa Mijlocie (37-60 luni) 

Tema anuală de studiu: „Cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema săptămânii: „Ne pregătim de Paște”  

Tema activităţii:  „Adevăratul Iepuraș de Paște” 

 

Elemente componente ale activităţii integrate: 

DLC- Educarea limbajului - „Adevăratul Iepuraș de Paște” – povestirea educatoarei 

DEC- Activitate artistico-plastică - ,,Ouă colorate ” – dactilo-pictură 

 

Domenii ale dezvoltării: 

 Dezvoltarea fizică, a săntății și igienei personale; 

 Dezvoltarea socio-emoțională; 

 Capacități și atitudini de învățare; 

 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii. 

 

Dimensiunile dezvoltării: 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Autocontrol și expresivitate emoțională 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Ascultarea activă a mesajului pentru înţelegerea şi receptarea lui(comunicare receptivă) 

 

Comportamente asociate: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc; 

Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional; 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) ; 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă) ; 

Demonstrează creativitate  prin activităţile artistico-plastice ,muzicale şi practice în conversaţii şi 

povestiri creative. 

 

Obiective operaţionale: 
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O1 - să asculte cu atenţie povestirea educatoarei; 

O2 - să reţină personajele  și întâmplările din poveste;  

O3 - să rezume în propoziţii scurte conţinutul povestirii audiate cu ajutorul întrebarilor educatoarei; 

O4 - să picteze prin diferite tehnici ouăle respectând indicaţiile educatoarei. 

 

Metode şi procedee didactice: povestirea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, metoda 

piramidei. 

 

Mijloace didactice:  iepurașul Rilă Iepurilă, planșe cu scene din poveste, siluete ale personajelor, 

modelul educatoarei („Ouă colorate”), acuarele, ouă din polistiren pe bețe de frigărui, recompense. 

 

Durata: 35 minute 

Forma de realizare: frontal, individual 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

1.MOMENT ORGANIZATORIC 

Pentru buna desfășurare a activității, se aerisește sala de grupă, se așează scăunelele în formă 

de semicerc, se pregătesc materialele necesare pentru activitate . Copiii intră în sala de grupă și se 

așează pe scăunele. 

 

2.CAPTAREA  ATENŢIEI 

Se realizează  prin intermediul unui iepuraș,  Rilă Iepurilă, care a venit în vizită ca să le spună 

o poveste, pe care a auzit-o de la bunicul lui. 

 

3.ANUNŢAREA TEMEI  

 -Copii, astăzi vom asculta împreună poveste „Adevăratul Iepuraş de Paşte”, iar apoi vom 

picta ouă de Paște. 

 

4. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII  

Voi începe prin a spune povestea cu intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu modularea 

vocii, cu mimică și gesturi adecvate. Expunerea poveștii va fi însoţită de siluetele personajelor. Pe 

parcursul povestirii, se vor explica cuvintele necunoscute (coţofană= pasăre cu aripi scurte şi coadă 

lungă, foarte gălăgioasă, zburda= sărea) 

 

Planul de idei al poveștii: 

1. A fost o dată o familie de iepuraşi, mama, tata şi cei cinci copii ai lor. 

2. Părinţii nu ştiau care din cei cinci copii ai lor va fi adevăratul Iepuraş de Paşte. 

3. Mama a luat atunci un coş cu ouă , diferit colorate, şi-a chemat copilaşii şi le-a spus să ia câte un 

ou şi să-l ducă în grădină, acolo unde copiii au pregătit cuiburile. 

4. Primul iepuraş a luat oul de aur dar când să ajungă la cuib s-a împiedicat şi oul s-a spart.  

Al doilea iepuraş a luat oul de argint şi s-a întâlnit cu o coţofană care a luat oul şi a zburat cu el în 

cuib.  

Al treilea iepuraş a  luat oul de ciocolată şi s-a întâlnit cu o veveriţă care a mâncat oul.  
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Al patrulea iepuraş a luat oul galben, s-a întâlnit cu vulpea care a dus oul puilor ei, iar aceştia l-au 

spart. 

5. Al cincilea iepuraş, cel mai mic copil al familiei a luat oul roşu , a ocolit vulpea, a trecut de 

veveriţă, coţofanei i-a spus că se grăbeşte şi a ajuns cu oul în grădina casei şi l-a pus în cuib. 

6. Şi uite că aşa, părinţii au aflat care din cei cinci copii ai lor merită să fie adevăratul Iepuraş de 

Paşte. 

 

 

 5. OBŢINEREA PERFORMANŢEI 

Fixarea povestirii se va realiza prin aplicarea metodei piramidei: 

1. Cum se numeşte povestea al cărui personaj este Iepuraşul de Paşte ? 

2. Cine dorea să ştie care este adevăratul Iepuraş de Paşte ?- identificare 

3. Cu cine s-au întâlnit iepuraşii în drumul lor ?– enumerare 

4. Cum era Iepuraşul de Paşte ? – descriere  

 

Prin tranziţia ,, Sărim ca iepuraşii “ copiii vor fi îndrumați la mesele de lucru unde vor picta 

ouă din polistiren prin tehnica dactilo-picturii. 

 

5.ASIGURAREA  RETENŢIEI  ŞI  A TRANSFERULUI 

Se intuiește materialul de lucru și se expune modelul adus de Iepurașul Rilă Iepurilă, apoi se 

poartă o discuție pe baza acestuia. Se va demonstra modul de lucru, apoi se vor executa câteva 

exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor (,,Ridică mânecuțele, mâinile sus, mâinile jos, 

scuturâm mâinile, închidem pumnul, deschidem, morișca încet- încet/ tare- tare, plouă încet, plouă 

tare). La semnalul educatoarei copiii încep să lucreze. Pe tot parcursul activității, educatoarea va 

acorda unele indicații acolo unde este cazul. 

 

6.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

   Se fac aprecieri individuale şi generale, iar iepuraşul Rilă Iepurilă oferă copiilor drept 

recompense ouă de ciocolată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educația timpurie 2019, M.E.N., București, 2019 

2. Tătaru L., Glava A., Chiș O., (coord.), Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014  
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3. Breben S., Gongea E., Ruiu E., Fulga M., ”Metode interactive de grup-ghid metodic” Editura 

Arves, Craiova, 2004  

4. ”Revista învățământului preșcolar și primar” Nr 1-2/2015, Editura Arlequin 
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Proiect de activitate 

 

Vlad Marinela 

Grădiniţa cu P. P.”Albinuțele” 

Nivel: II (grupa mare) 

Tema:Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 

Tema săptămânii:,,Paştele, Sărbătoare Învierii” 

Subtema:,,Iepuraşul de Paşte”  

Forma de realizare: activitate integrată  ALA+ADE (DLC+ DOS)+ADP  

Activităţi de învăţare: 

ADP: 

           * Întâlnirea de dimineaţă:discuţii despre anotimpul în care ne aflăm,luna în care suntem, în 

ce zi a săptămânii suntem, stabilirea fenomenelor care caracterizează ziua, citirea scrisorii de la 

iepuraş. 

      *Rutine: “Pot sa fiu ordonat pentru iepuras”(exersarea unor deprinderi igienice) 

      *Tranziţii: Jocuri de mişcare; ,,Iepuraşul Ţup”, ,,Când am fost noi la pădure” 

 

ALA:Centre de interes: - Joc de masăi: puzzle „ de Paşte” 

                                          - Artă: „Urechile iepuraşului”-desen 

                                    - Bibliotecă: Decorăm oul cu semne grafice invăţate; 

ADE: DLC +DOS  

 

Scop:  

- Stimularea curiozităţii,a interesului de cunoaştere fată de tradiţiile si obiceiurile de Paşte;  - 

Receptarea unui text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile 

expresive şi estetice ale acestuia;  

       - Formarea deprinderilor practic- gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific. 

Obiective operaţionale: 

 

1. Artă    

-să coloreze ,,urechile iepuraşului”  

 

2. Joc de masă 

-sa realizeze un puzzle reprezentând o imagine de Paşte 

 

3.Bibliotecă 

-să decoreze oul de Paşte cu semne grafice  

 

ADE: 

- să audieze cu atenţie textul lecturat; 

- să enumere personajele care iau parte la acţiune;  

- să urmărească linia poveştii concomitent cu prezentarea planşelor  ; 

- să reţină ideile principale desprinse din textul audiat, respectând ordinea cronologică a faptelor; 

-să  redea prin dramatizare povestea audiată; 
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-să denumească materialele folosite în realizarea lucrării; 

- să decoreze ouă 

 

 

Strategii didactice 

• Metode şi procedee: conversatie, explicatia, exercititul, demonstratia, observatia, 

Turul Galeriei 

• Mijloace de învăţământ: creioane colorate,urechi din carton, piesele de puzzle,farfurii, 

ouă din carton colorat, creioane colorate,medalioane,costum de iepuraş, aluat, forme, diferite 

castroane, planşete etc. 

 

Forma de organizare:pe grupuri, frontal, individual 

Locul de desfăşurare:sala de grupă 

Durata: o zi 

 

Material bibliografic:  

            -Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) MECT 2008 

-Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar; 

- Revista învăţământului preşcolar 
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SSCCEENNAARRIIUULL  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIIII  
 

 

  
 

 
Copiii iubesc nespus această sărbătoare,deoarece simbolul lor 

drag,adus de pe meleaguri germane,Iepuraşul de Paşte,le aduce în dar 

cadouri,dulciuri şi ouă roşii. 

 Centrul tematic şi sala de grupă sunt amenajate corespunzător sărbătorii care 

se apropie cu decoruri specifice:diverse imagini,jucării, coş cu ouă etc. 

ADP: Copiii se adună în sala de grupă.Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între 

copii şi educatoare, prin întâlnirea salutului de dimineaţă. 

Copiii sunt salutaţi prin intermediul versurilor: 

                                      ,,Bună dimineaţa iepuraşillor veseli! 

           În semicerc să ne adunăm 

                       Cu toţii să ne salutăm 

           A-nceput o nouă  zi 

           Bună dimineaţa copii!” 

Copiii răspund salutului. 

După aceasta se face prezentarea musafirilor, care se află în sala de grupă pentru a vedea cât suntem 

de frumoşi şi cum ne vom juca pe parcursul zilei. 

Tot la întâlnirea de dimineaţă se face şi prezenţa prin aplicarea pozelor pe panoul cu copiii 

prezenţi.Se va lucra la calendarul naturii pentru a stabili ziua din săptămână, luna, anul, anotimpul şi 

fenomenele naturii specifice zilei respective. 

 Purtăm o scurtă discuţie despre sărbătoarea care se apropie, după care continuăm propoziţia: 

,,Dacă aş avea un iepuraş mi-ar plăcea să se numească...” 

Le voi spune că dimineaţă, cănd veneam spre gradiniţă, mi s-a intâmplat ceva. În faţa mea s-a oprit 

un personaj cu urechile lungi, cu codiţa scurtă, cu blaniţa moale si pufoasă. Ghiciti voi cine era? Nu a 

stat prea mult. Era foarte grăbit să pregătească daruri  pentru copiii cuminţi.L-am rugat să nu uite 

copiii grupei noastre, că şi ei il aşteaptă şi mi-a dat o scrisoare pentru voi. 

 

Le citesc scrisoarea: 

 “Dragi copii ,în curând sosesc la voi ,dar până ne întâlnim vă rog să realizaţi pentru mine 

lucrările pe care vi le trimit pe d-na educatoare pentru următorele sectoare:la bibliotecă aveţi 

de decorat ouă cu semne grafice învăţate, la construcţii aveţi  puzzle ,,de Paşte”, iar la artă 

trebuie să coloraţi ,,urechile iepuraşului”cu care ne vom juca mai târziu.Vă trimit şi nişte 

medalioane şi o rog pe d-na educatoare să vi le împartă.Vă rog să fiţi cuminţi, să lucraţi 

ordonat şi în linişte, iar eu o să vin cât pot de repede cu multe alte daruri şi surprize.                             

                                                                                               Pe curând, 

                                                                                                     Iepuraşul Urechiuş’’  

Copiii primesc medalioanele în formă de ou, de diferite culori şi în funţie de culoare se aşază la 

centrul corespunzător. 

Are loc gimnastica de înviorare, care se realizează prin poezia: 

                                                         ,,Ca să fiu copil voinic 

   Eu fac sport încă de mic, 

Merg în pas alergător, 

Sar apoi într-un picior 

Mă opresc respir uşor, 

Întind breţele să zbor.” 
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Tranziţia se face prin jocul cu text şi cânt:,,Iepuraşul Ţup” 

Prin această tranziţie, se formează trenuleţul şi se merge la centre, unde voi explica pe rând 

copiilor ce sarcini au de îndeplinit, după care copiii vor lucra în grupuri mici.Voi urmări activitatea 

copiilor pe centre şi voi interveni ori de câte ori este nevoie.La terminarea activităţii pe centre se face 

evaluarea lucrărilor prin Turul Galeriei. Cântăm cântecul:,,Când am fost noi la pădure”, ca element 

de tranziţie pentru ADE. Le explic pe parcursul întregii activităţi sarcinile pe care le au de îndeplinit, 

urmând ca pe tot parcursul desfăşurării activităţii să îi îndrum şi să îi corectez acolo unde este cazul. 

Între cele două activităţi (DLC şi DOS), cântăm Cântecul: ,,Iepuraşul de Paşte”  

În încheiere voi face aprecieri verbale, ţinând să le mulţumesc pentru tot ce au lucrat pe 

parcursul zilei şi ne jucăm ,,Plimbă oul!”împreună cu iepuraşul Urechiuş, folosind ouăle decorate 

mai devreme pentru iepuraş.Urechiuş le mulţumeşte pentru ajutor şi pentru că au fost cuminţi şi au 

lucrat ordonat şi le promite că o să mai treacă pe la ei. 
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Desfășurarea activității 
 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric 

 

- pregătirea grupei pentru activitate; 

- aranjarea mobilierului, stabilirea liniştei 

şi asigurarea unei atmosfere propice 

pentru buna desfăşurare a activităţii 

 -activităţi de 

întâlnire a 

sarcinilor 

formulate 

2. Captarea 

atenţiei 

 

- Voi atrage copiii într-un dialog referitor 

la domeniul de cunoaştere şi la perioada 

care se apropie, în care vom sărbători 

Paştele, le voi spune că m-am întâlnit cu 

iepuraşul care vine de Paşte la copiii 

cuminţi şi le citesc scrisoarea dată de 

acesta, dirijând discuţiile către tema pe 

care o urmărim:,,Iepuraşul de Paşte”                   
  

 

 

Conversaţia 

 

Expunerea 

 

 

 

-sesizarea 

atenţiei copiilor  

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

. -Se împart medalioanele, se face 

gimnastica de înviorare printr-o 

poezie,iar tranziţia se face prin jocul cu 

text şi cânt:,,Iepuraşul Ţup” 
Prin această tranziţie, se formează 

trenuleţul şi se merge la centre. 

-Le prezint copiilor cele trei centre şi 

după ce toţi copiii şi-au ocupat locul, 

explic pe rând sarcinile de lucru pentru 

fiecare centru. 

-Copiii se organizează în centrul în 

funcţie de medalionul primit şi se 

familiarizează cu materialele pregătite. 

• La sectorul “Artă”, copiii vor 

avea de colorat ,,urechile 

iepuraşului”, pe care le vor folosi 

la sfârşitul activităţii 

• La sectorul “Joc de masă”, copiii 

vor trebui să realizeze un puzzle. 

Ei vor privi piesele acestuia si vor 

trebui să le aşeze astfel incât să se 

potrivească, iar la final să rezulte 

o imagine reprezentativă temei.  

 

• La sectorul “Bibliotecă”, vor 

trebui să decoreze ouă de Paşti cu 

semne grafice învăţate. 

 

Pe tot parcursul activităţii voi trece pe la 

fiecare centru, prezentând elementele de 

comportament, asigurând condiţiile 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Instructajul verbal 

 

 

 

 

  

 

 Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Exerciţitul 

 

 

 

 

Turul Galeriei 

 

 

-observarea 

comporta-

mentului copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

-analiza modului 

de rezolvare a 

sarcinii 
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optime şi urmărind modul cum îşi 

îndeplinesc sarcinile de lucru.  

Voi face o scurtă evaluare a activităţii 

copiilor pe centre, după care, se va trece 

la formarea deprinderilor igienico-

sanitare: 

Tranziţia:  
,,1,2 ...1,2 de centru ne depărtăm 
1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm 
1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm” 

  
-Ne întoarcem de le baie cântând 

cântecul ,,Când am fost noi la pădure”, ca 

element de tranziţie pentru următoarea 

etapă a zilei şi ne aşezăm  în semicerc 

pentru ADE. 

 

 

 

 

 

 

Munca independentă 

 

 

 

 

 

 

4.Anunţarea 

temei 

 

 

-În timp ce copiii sunt la baie, în sala de 

grupă îşi face apariţia Iepuraşul 

Urechiuş(un copil din altă grupă îmbrăcat 

în iepuraş), cel cu care m-am întâlnit de 

dimineaţă şi mi-a dat scrisoarea pentru 

ei.Acesta are în braţe un coş cu ouă din 

poliester şi multe alte surprize. 

Iepuraşul le mulţumeşte copiiilor că au 

rezolvat până a venit el ceea ce le-a cerut 

în scrisoare şi le spune  că le-a adus o 

poveste (,,Povestea iepuraşului de 

Paşte”), cu imagini reprezentative, pe 

care trebuie să le-o prezinte doamna 

educatore, după care vor decora ouăle 

aduse de el, în coş, deoarece el nu a mai 

avut timp să le decoreze. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

  

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

5.Desfăşurarea 

propriu-zisă a 

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expunerea poveştii şi audierea ei de către 
copii. 
Educatoarea povesteşte “Povestea 

Iepuraşului de Paşte”.După fiecare idee 

principală din poveste se va afişa câte o 

planşă  

Înainte de reluarea povestirii se vor face 

scurte predicţii orale cu privire la 

acţiunea poveştirii. 

- Repovestire pe baza planşelor expuse 

-“Cum se numeşte povestea?” 

-“Ce s-a întâmplat în poveste?” 

-“Ce au făcut cei doi copii?” 

-”Cum se simte Iepuraşul când este 

eliberat?” 

-“Ce au hotărât iepuraşii?” 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciei verbale 
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- Dramatizarea poveştii. 
-Copiii dramatizează povetirea, 

îmbrăcând costume, luându-şi măştile 

adecvate personajelor alese, cu ajutorul  

educatoarei şi a iepuraşului(folosesc 

urechile de iepuraş colorate la centru 

artă). 

 

-În urma dramatizării acestei povesti, 

Iepuraşul Urechiuş le împarte copiilor 

ouăle aduse de el,în coşuleţ, pe care nu a 

mai avut timp să le decoreze şi îi roagă 

pe ei să îl ajute să facă acest lucru. 

-Se arată şi se demonstrează modul de 

lucru şi se fac exerciţii de încălzire 

 

Dramatizarea 

 

 

 

 

 

 

Demonstaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Corectarea 

eventualelor 

greşeli 

 

 

 

 

6.Încheierea 

activităţii 

-Fac aprecieri verbale cu privire la modul 

în care au răspuns şi au lucrat la 

activitatea practică, iar iepuraşul le 

mulţumeşte pentru ajutor şi îi invită să se 

joace jocul:,,Plimbă oul!” 

-Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, 

vor primi o lingură pe care vor trebui să 

plimbe oul decorat de ei, pe un traseu 

impus de educatoare 

-Pierderea oului va duce la reluarea 

traseului, motiv care îi va încetini pe 

participanţii echipei sale. 

-Iepuraşul Urechiuş îi recompensează cu 

câte un ou de ciocolată. 

 

 

 
Explicaţia 

 

 

Jocul 

 

Aprecieri finale 

individuale şi 

colective 

 

 

 

Aplauze 

 

 

 

 

 

Recompense 
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Proiect didactic :  Realizarea unei prezentări „Învierea Domnului- tradiții si obiceiuri” 

Petrescu Alexandra 

Liceul Teoretic „Petre Pandrea ”, Balș  

 

DISCIPLINA: Tehnologia Informației si Comunicațiilor 

CLASA: a X-a B 

DATA: 14.04.2022 

UNITATEA DE INVATARE: Aplicația software specializată pentru realizarea unei prezentări, 

Microsoft PowerPoint 

TEMA: Aplicații practice de laborator-Realizarea unei prezentări „Învierea Domnului- tradiții si 

obiceiuri” 

TIPUL LECTIEI: Formare de deprinderi si priceperi 

LOCUL DE DESFASURARE: - laboratorul de informatica 

DURATA LECTIEI: 40 min. 

SCOPUL LECTIEI: 

 INFORMATIV 

         -fixarea si consolidarea noțiunilor teoretice prin aplicații concrete; 

 FORMATIV 

                -formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicațiilor PowerPoint; 

 EDUCATIV 

                -dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate domeniile de  

activitate; 

                -dezvoltarea motivației învățării, a intereselor de cunoaștere si a trăirilor intelectuale; 

                -exprimarea unui  mod de gândire creativ in structura si rezolvarea problemelor; 

COMPETENTE SPECIFICE: 

- 3.7. Inserarea imaginilor și altor obiecte într-o prezentare 

- 3.8. Realizarea animației într-o prezentare 

- 3.9. Realizarea unei prezentări 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• cognitive  

o să cunoască masa de lucru a programului  și opțiunile meniurilor 

o să fie capabili sa realizeze o prezentare simplă  

o sa știe să introducă diferite elemente unei prezentări, diferite efecte speciale de 

tranziții, animații și fundal sonor 

o să înlocuiască culoarea de fundal cu una dintre culorile schemei de culori  

o să creeze legături între diapozitive 

o să știe să configureze și să lanseze o prezentare 

o să utilizeze corect noțiunile teoretice însușite 

• afective   

o să se implice afectiv cu plăcere și interes la toate etapele lecției   

o să reacționeze pozitiv la aprecierile sau criticile profesorului 

o dezvoltarea acuității vizuale și a simțului estetic 

• psiho-motorii  
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o să utilizeze corect tastatura şi mouse-ul 

STRATEGII DIDACTICE : 

• principii didactice 

o principiul participării active a elevilor 

o principiul conexiunii inverse 

• metode de învățământ: 

o metode de comunicare orală: conversația, explicația 

• forme de organizare a activității elevilor:  individuală și frontală 

• forme de dirijare a activității: dirijată de profesor sau independentă 

• resurse materiale: fișă de evaluare, calculatorul, aplicația Microsoft Power 

Point, prezentare,  laboratorul de informatică, tabla 

• Bibliografie:  

o Daniela Oprescu, „Tehnologia informației și a comunicațiilor”, editura Niculescu, 

2005   

METODE DE EVALUARE:  

• probă practică pe calculator,  

• autoevaluarea, 

•  observarea sistematică a elevului (caietul cu activitatea elevului) 

 

FISA DE LUCRU 1 

 

Deschideți aplicația Power Point si creați o prezentare cu tema „Învierea Domnului- tradiții si 

obiceiuri”. Prezentarea trebuie sa conțină minim 7 diapozitive si sa îndeplinească următoarele 

cerințe : 

 primul diapozitiv sa conțină numele temei si numele realizatorului prezentării. 

 sa detalieze tradiții  si obiceiuri ale diverselor popoare despre ”Învierea Domnului”  

 sa conțină imagini sugestive frumos organizate 

 melodii/cântece de Paște care sa ruleze in timpul prezentării  

 sa aibă aplicate efecte speciale de tranziții si animații 

 culoare de fundal cu una dintre culorile schemei de culori sau o tema adecvata 

 legături între diapozitive 

 

FISA DE LUCRU 2 

 

Deschideți aplicația Power Point si creați o prezentare cu tema "Primăvara". Conținutul 

diapozitivelor sa fie după cum urmează: 

• Primul diapozitiv sa conțină numele temei si numele realizatorului prezentării. 

• Cel de-al doilea si cel de-al 3-lea diapozitiv sa conțină imagini sugestive si text; 

• Adăugați fiecărui element al diapozitivelor 1,2,3 cate un efect de animație particularizata. 

• In cel de-al 4-lea diapozitiv, folosind instrumentele de desen, desenați un peisaj de 

primăvara.  

 Adăugați apoi efecte de animație care sa sugereze apusul soarelui. 

 Pe fundalul cerului desenați câteva păsări care zboară. 
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• Realizați efecte de tranziție intre diapozitive. 

• Salvați prezentarea cu numele "Primăvara" in folderul vostru. 
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N

r. 

cr

t. 

Etapele  

lecţiei 

Obiec

tive 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode  

didactice 

Ti

mp 

1. Organiza

rea clasei 

 -salutul, scurtă conversație de 

acomodare, verificarea 

prezentei, a mijloacelor 

didactice de pregătire, a 

existenței caietelor de notițe, 

instrumentelor de scris 

-răspund solicitărilor 

profesorului 

Conversația 2’ 

2. Captarea 

atenţiei 

elevilor 

 -scurtă conversație despre 

aplicația Microsoft Power 

Point 

-prezentarea şi scrierea pe 

tablă a titlului lecției 

-prezentarea obiectivelor 

urmărite odată  cu scrierea pe 

tablă a planului lecției  

-elevii sunt rugați de profesor 

sa pornească calculatoarele si 

sa lanseze in execuție aplicația 

Microsoft PowerPoint. Se 

trece apoi la reactualizarea 

cunoștințelor. 

-îşi concentrează 

atenția asupra 

activității din clasă 

-răspund la solicitările 

profesorului 

-deschid caietele  

Conversația 2’ 

3. Reactuali

zarea 

cunoştinţ

elor 

 

 

 

Profesorul are la dispoziție un 

set de întrebări  prin care va 

verifica oral nivelul de 

cunoștințe. 

-sunt atenți 

-răspund la întrebările 

puse de profesor 

Conversația 

Explicația 

Exemplifica

rea 

6’ 

   INTREBARE RASPUNS 

ASTEPTAT 

  

   1. Ce este o aplicație 

PowerPoint? 

Aplicația PowerPoint 

este un editor grafic 

care ne ajuta sa 

realizam prezentări de 

proiecte, promovarea 

unor produse sau 

servicii, rapoarte 

privind realizările unei 

firme într-o perioada 

data, prezentări cu 

caracter 

personal(album si 

fotografii). 

  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

824 
 

   2. Ce este o slide-ul sau 

diapozitivul? 

Elementul de baza al 

unei al unei aplicații 

este slide-ul sau 

diapozitivul. 

  

   3. Cum se lansează in execuție 

o aplicație PowerPoint? 

 

➢ Meniul Start→ 

Programs → 

Microsoft 

PowerPoint; 

➢ Se efectuează 

dublu click pe 

pictograma de 

pe desktop; 

  

   4. Cum se realizează salvarea 

unei prezentări? Care sunt 

modalitățile de vizualizare a 

unei prezentări? 

Salvarea unei 

prezentări se 

realizează in felul 

următor: 

Meniul File → Save 

As (Fișier → Salvare 

ca); 

Vizualizarea unei 

prezentări se 

realizează in felul 

următor: 

➢ Meniul Expunere 

diapozitiv  

– Vizualizare 

diapozitiv. 

- Cu ajutorul 

butonului  

sau tastei F5.  

  

4. Dirijarea 

învățării 

(Intensifi

carea 

reținerii 

si 

asigurare

a 

transferu

lui de 

informați

i)  

 
Profesorul afișează fișele de 

lucru (anexa) explicând 

totodată cerințele  şi  dă 

indicații acolo unde este cazul.  

Pentru o mai buna înțelegere a 

cerințelor, profesorul propune 

elevilor vizionarea unei 

prezentări realizata de acesta 

drept exemplu cu o  rezolvare 

a cerințelor. 

- sunt atenți la 

indicațiile 

primite 

- vizionează 

prezentarea 

- rezolva sarcinile 

de lucru primite 

- solicita detalii 

organizatorice 

Exemplifica

rea 

 

 

Exercițiul 

 

Demonstrați

a  

25’ 
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5. Concluzi

i si 

aprecieri 

 Se vor face aprecieri 

individuale si colective asupra 

activității desfășurate. Se trag 

concluzii privind însușirea de 

către elevi a modului de 

implementare si utilizare a 

prezentărilor. Se remarca 

utilitatea acestora. 

Elevii rețin 

observațiile 

profesorului 

 3’ 

6. Tema 

pentru 

acasă 

 Profesorul distribuie elevilor 

tema pentru acasă (FISA DE 

LUCRU 2) 

Notează in caiete tema 

pentru acasă si încheie 

sesiunea de lucru 

 2’ 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII. CUM SĂRBĂTORIM PAȘTELE? 

(referat) 

 

Numele autorului: Fazakas Enikő 

Școala de proveniență:  

Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor”, Târgu Secuiesc 

 

 

Referatul are la bază prezentarea activității extracurriculare organizate în perioada 30. 03 – 

13. 04. 2022 având ca temă principal obiceiurile și tradițiile populare premergătoare sărbătorilor 

Pascale și pregătirea pentru această perioadă. 

 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Cum sărbătorim Paștele?” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi 

obiceiurile de Paşte, stimularea imaginaţiei creatoare, dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului pentru 

frumos 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:   

- să asculte cu atenție cele spuse despre tradiția Paștelui 

- să ia parte la discuții atât în calitate de ascultător cât și de povestitor 

- să cunoască semnificaţia religioasă a sărbătoririi Paştelui 

- să descrie obiceiurile creştinilor legate de sărbătorile pascale, prezentate în imagini 

- să distingă o zi obişnuită de o zi de sărbătoare 

- să respecte reguli de comportament în societate 

- să cunoască trăirile oamenilor din aceste zile de sărbătoare 

- să încondeieze şi să decoreze ouăle folosind diferite procedee de lucru şi diferite materiale 

 

SRATEGII DIDACTICE: 

         a) Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observația, exercițiul, munca independentă, 

învațarea prin descoperire 

         b) Mijloace de învățământ: fişe de lucru, creioane colorate, cariocă, lipici, foarfecă, planșe 

ilustrate, cărți religioase pentru copii: materiale din natură, acuarele, pensule, foi de desen, planșete, 

etc. 

        c) Forme de organizare: individual, frontal 

 

DURATA ACTIVITĂȚII: 2 săptămâni 

   

În opinia mea, importanța păstării tradițiilor legate de diferitele sărbatori cum este și cea a 

Paștelui, este una esențială, deoarece traditiile sunt cele care aduc un plus de culoare și fumusețe în 

etnogeneza unui popor. Acestea ne diferențiază de culturile altor popoare, națiuni, care în timp și-au 

pierdut aceste obiceiuri, consecință a moderanizării tehnicii. Totodată obiceiurile sunt cele care ne 

produc adevarată bucurie in suflet, iar longevitatea acestora le oferă o valoare substanțială. 
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Activitățile de artă și îndemânare dezvoltă motoritatea fină a copiilor, le încurajează 

creativitatea, simțul estetic și încrederea în sine. În plus, aceste activități reprezintă și o modalitate 

prin care se poate relaxa și petrece plăcut timpul petrecut împreună. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  

Activitatea a început cu o sesiune de brainstorming. Pe baza acestuia am discutat despre 

latura religioasă a Paștelui, particularitățile obiceiurilor tradiționale, precum și inovațiile și 

schimbările apărute în zilele noastre. Am făcut îndemn la afecțiunea față de tradiții, observarea 

adevăratelor valori, respectul față de acestea, precum și cunoașterea acestor tradiții. Este important 

să apreciem tot ce este tradițional, valoros, ce trebuie păstrat, și să le putem delimita de ceea ce este 

la modă, de inovațiile inutile, de kitsch. 

 Sesiunea de brainstorming a constat în discuții despre metodele și modurile de realizare a 

temei respective: lapbook (colecterede idei, cunoștințe legate de sărbătoarea religioasă, tradiții), 

desene, poze si imagini, poezii de stropit, rețete, glume, ghicitori, invitație adresată celor dragi pentru 

a petrece împreuna sărbătorile sfintelor Paști, confecţionarea de cărţi poştale etc.  

Elevii au avut la dispoziție două săptămâni pentru a pregăti și realiza creațiile alese. În cadrul 

activitații finale, ei și-au prezentat creațiile, au povestit despre tehnicile, materiile prime și resursele 

folosite, precum și despre timpul alocat realizării acestor creații. 

În săptămâna dinaintea vacanței, copiii au avut ocazia să învețe și tehnica încondeirii ouălor 

de Paști, și astfel s-au putut familiariza cu modul tradițional de pregătire a ouălelor încondeiate, au 

putut realiza ouă de Paște prin folosirea motivelor tradiționale. Activitatea s-a dovedit a fi extrem de 

utilă și interesantă. A fost o adevărată experiență pentru copii. 

 După colectarea lucrărilor, am organizat o expoziție în cadrul școlii, în ideea ca și ceilalți 

elevi să aibă ocazia să vizualizeze aceste lucrări. Totodată elevii au avut ocazia să asculte și să 

însușească și poezii tradiționale de stropit, unele necunoscute până atunci de către ei. 

 În ultima oră a expoziției, aceștia și-au exprimat experiențele și concluziile legate de această 

activitate. În același timp, toți fiind încă în spiritul acestei frumoase întămplări, și pentru a asigura 

continuitate în pregătirile pentru sărbatori și în perioada vacanței școlare, am adunat și alte idei, 

activități legate de această sărbătoare cum ar fi: emisiuni și filme având tematica Paștelui, 

participarea la slujba de Paște, surprize pentru cei dragi, o faptă bună sau surpriză în fiecare zi, 

confecționare de semne de carte, realizare de felicitări și decorațiuni de Paște, vânătoarea de ouă în 

curte sau în casă, rețete tradiționale: Să gătim împreună!, Să plantăm flori împreună!, Să vopsim și să 

decorăm ouăle de Paști împreună! 

Deoarece tradiția înseamnă o sumă de valori, o experiență comunitară, în mijlocul căreia ne 

naștem și de la care plecăm, consider că prin această activitate am atins obiectivul propus. 
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Proiect didactic-,,Vine, vine iepurașul” 

Prof. Înv. Preșcolar Bunduc Elena 

Școala Gimnazială ,,George Coșbuc”-Str. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 27 Iași 

 

GRUPA:  Nivel I- mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cum a fost, este şi va fi aici pe Pământ? “ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “ Sărbătorile Pascale” 

TEMA ZILEI: ,,Vine, vine iepuraşul’’ 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA 1+ADE (DLC+DOS)+ALA 2 

TIPUL ACTIVITĂŢII : mixtă 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual 

MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei, aplicaţie 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă 

DURATA: 1 zi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

• Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi obiceiurile de 

Paşte; 

• Dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii limbajului oral şi activizarea vocabularului; 

• Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de asamblare şi lipire; cultivarea simţului 

practic, cromatic şi estetic. 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

❖ ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Bună dimineaţa, iepuraşi veseli!’’ (Salutul; 

Prezenţa; Calendarul naturii; Noutatea zilei) 

❖ TRANZIŢII: Joc imitativ ”Mergem precum iepuraşii!”; Cântec „Culorile”, Cântec 

,,Iepuraşul Ţup’’, Joc cu text şi cânt: ,,Am o căsuţă mică’’ 

❖ RUTINE:  „Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” – deprinderi de muncă                       

gospodărească; 

                     „Singurel mă spăl pe mâini” – deprinderea de a se spăla pe mâini; 

                     „Servirea micului dejun” - deprinderea de a mânca frumos; 

                     ,,Ştiu să folosesc şerveţelul la masă’’- deprinderea de a folosi şerveţelul. 

               

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES  

BIBLIOTECĂ: ,,Oul de Paşte’’- exerciţii grafice  

ARTĂ: „Ouă încondeiate” - pictură (pe ouă de ipsos) 

CONSTRUCŢII: ,,Coşuleţe şi suporturi pentru ouă’’ 
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3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 

DLC (Educarea limbajului): ,,Povestea iepuraşului de Paşte’’-Lectura educatoarei 

DOS (Activitate practică): ,, Felicitare de Paşte’’- Aplicaţie 

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II)  

JOCUL SPORTIV: ,,Cursa iepuraşilor’’- Întrecere 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

I. Activităţi liber alese (ALA 1): 

BIBLIOTECĂ:  

O1- să traseze semnele grafice după model; 

O2- să păstreze spaţierea şi direcţia de la stânga la dreapta; 

 

ARTĂ:  

O3- să denumească materialele şi instrumentele utilizate; 

O4- să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate; 

 

CONSTRUCŢII: 

O5- să construiască individual sau colectiv, folosind operaţiile de alăturare, îmbinare,    

  suprapunere;  

O6- să comunice liber şi civilizat cu partenerii de joc. 

 

II. Activităţi pe domenii experienţiale: 

DLC (Educarea limbajului): 

O1- să redea titlul povestirii; 

O2- să expună corect secvenţe din povestire; 

O3- să exprime verbal semnificaţia Iepuraşului de Paşte; 

O4- să descrie prin cuvinte proprii câteva obiceiuri româneşti de Paşte. 

 

DOS (Activitate practică):  

O1- să denumească materialele şi instrumentele utilizate; 

O2- să enumere, în urma explicaţiilor, etapele de lucru ale lucrării propuse; 

O3- să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei; 

O4- să realizeze lucrări estetice. 

 

III. Activităţi liber alese (ALA 2):  

O1- să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei; 

O2- să participe activ la joc; 

O3- să dea dovadă de fair-play în întrecerile sportive; 

O4- să respecte regulile jocului. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

➢ METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, lectura educatoarei, 

exerciţiul, observaţia, jocul, ,,Turul galeriei’’, problematizarea. 

➢ MIJLOACE DIDACTICE: scrisoare de la Iepuraşul de Paşte, ecusoane, fişe de lucru, 

carioci, ouă din ipsos, acuarele, pensule, piese de construit, flipchart, marioneta 
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Iepuraşul de Paşte, laptop, imagini sugestive din poveste, diferite şabloane pentru 

felicitare, lipici, şerveţele umede, lucrare model, planşe cu etapele de lucru, CD- 

muzică, păpuşa Riţa- Iepuriţa, linguri şi ouă din lemn, stimulente 

➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ghid pentru proiecte tematice, Activităţi integrate pentru preşcolari, Editura Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti, 2008. 

2. Georgeta Botez, Dana Solovăstru, Atlas cu elemente de limbaj plastic - Îndrumător 

pentru educatoare, Editura Aramis, Bucureşti, 2007; 

3. Munteanu Camelia, Munteanu Eusebiu Neculai, Ghid pentru învăţământul preşcolar. O 

abordare din perspectiva noului curriculum, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 

4. Revista Învăţământul Preşcolar nr. 1-2/2008, Editura C.N.I. ,,Coresi’’, Bucureşti, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fiecare copil care va veni la grădiniţă, va primi o insignă în piept. 

 

 Activitatea debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ, în cadrul căreia copiii vor 

fi aşezaţi în formă de cerc şi se va realiza SALUTUL prin recitarea poeziei: 

 

„În cerc să ne aşezăm 

Cu toţi să ne salutăm, 

A-nceput o nouă zi 

Bună dimineaţa, iepuraşi veseli!” 

 

            Propun copiilor să salutăm invitaţii zilei prin intermediul următoarelor versuri: 

,,Dragi copii ai grupei mijlocii, 

Nu vă emoţionaţi! 

Astăzi avem oaspeţi de seamă 

Vreau să îi salutaţi! 

I-am poftit în grupa noastră 

În această zi, 

Pentru a demonstra cu toţii 

Cât de buni vom fi.’’ 

 

 Se face PREZENŢA copiilor: 

SCENARIUL ZILEI 
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„După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit 

Cine oare n-a venit?” 

 

           Pe un panou se află o planşă , ce reprezintă un ou frumos decorat de Paşte, iar fiecare 

copil prezent la grădiniţă va lipi pe ou câte un  iepuraş pe care este scris numele său. Preşcolarii 

îi vor numi pe colegii care lipsesc. Se pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc şi se 

pot realiza exerciţii matematice practice: numărarea fetelor şi a băieţilor, totalul copiilor 

prezenţi şi a celor absenţi. 

 

CALENDARUL NATURII:  

     „A-nceput o nouă zi 

                                                  Cum e vremea azi, copii?” 

         Cu ajutorul panoului se va preciza ziua în care ne aflăm, amintim ce zi a fost ieri, ce zi va 

fi mâine, luna, anul şi anotimpul în care suntem. 

 

 

NOUTATEA ZILEI: 

          O voi prezenta sub formă de surpriză: 

       -Copii, ieri mi s-a întâmplat ceva minunat. A venit în vizită la mine, un prieten foarte 

special. I-am povestit multe despre voi, i-am spus că la grupa ,,isteţeilor’’sunt nişte copii 

harnici, cuminţi care ştiu să facă lucruri frumoase. Auzind acestea, el a fost foarte nerăbdător să 

vă cunoască şi mi-a oferit această scrisoare pentru voi, dar m-a rugat să nu o deschid decât în 

prezenţa voastră. Vreţi să aflăm ce scrie în aceasta: 

"Dragi copii din grupa mijlocie, 

         V-am trimis această scrisoare, deoarece am auzit că astăzi, împreună cu doamna 

educatoare, veţi desfăşura activităţi plăcute şi interesante, pornind într-o călătorie la capătul 

căreia vă aşteaptă mari surprize.  

         În curând sosesc la voi, dar până ne vom întâlni, eu vă rog să îmi demonstraţi ce puteţi să 

faceţi voi cu materialele pe care vi le-am trimis şi să mă ajutaţi să le pregătesc o surpriză 

prietenilor mei din pădure, deoarece în curând se apropie Sărbătorile Pascale. Vă urez spor la 

lucru!  

         Dacă rezolvaţi toate cerinţele mele până la sfârşitul zilei o să primiţi o surpriză. Vă doresc 

să aveţi o zi minunată alături de doamna vostră educatoare. 

                                                                                                    Cu drag, 

                                                                                                           Iepuraşul de Paşte " 

         Propun copiilor să îi arate Iepuraşului de Paşte cât de pricepuţi sunt: ,,Vreţi să îi arătaţi 

Iepuraşului de Paşte cât de pricepuţi sunteţi?’’ 

 

  Voi prezenta copiilor, sectoarele de lucru şi le voi explica ceea ce are de făcut fiecare 

grupă.Trecerea se face printr-o TRANZIŢIE:  

                         ,,Unu, doi, trei şi... 

                         Mâinile sus, mâinile jos, 
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                         Stânga, dreapta, 

                         Dansăm frumos. 

                         Batem din palme, 

                         Ne rotim, 

                         Şi spre centre noi pornim.’’ 

 

   Voi ruga copiii să se aşeze la Centre, în funcţie de insigna pe care o au în piept.Grupa 

Puişorilor va trebui să decoreze cât ma frumos Oul de Paşte  trasând semne grafice, copiii de 

la grupa  Iepuraşilor  vor picta ouăle din ipsos, creând astfel Ouă încondeiate, iar grupa 

Ouălor va trebui să construiască, cu ajutorul trusei de construcţii, Coşuleţe şi suporturi pentru 

ouă.  

    După ce au terminat, lucrările vor fi expuse şi se va face turul galeriei.Voi face aprecieri 

generale asupra participării la activitate.  

 

             TRANZIŢIE: Cântecul ,, Iepuraşul Ţup’’. RUTINĂ: Copiii se pregătesc pentru a servi 

micul dejun (spălarea mâinilor, autoservirea, folosirea şerveţelului la masă).  

 După servirea mesei, copiii vor intra în sala de grupă intonând cântecelul ,,Culorile’’, 

apoi vor lua loc pe scăunelele care sunt aşezate în semicerc, pentru a asculta ,,Povestea 

Iepuraşului de Paşte”. Copiii sunt rugaţi să repete titlul poveştii. Conţinutul este redat clar, 

cursiv, expresiv folosind modularea tonului vocii, mimica şi gesturile adecvate povestirii. 

În expunere se urmăreşte succesiunea momentelor principale. Simultan cu povestirea se 

prezintă şi imaginile sugestive, iar pe parcurs li se explică şi cuvintele necunoscute. 

           TRANZIŢIE: ”Mergem precum iepuraşii!” Copiii sunt aşezaţi în şir şi imită iepuraşul. 

           RUTINĂ: Copiii merg la baie şi beau apă, apoi se pregătesc pentru următoarea 

activitate. 

           Educatoarea le va cere copiilor să se aşeze la măsuţe, pentru a realiza următoarea 

sarcină. Împreună cu Iepuraşul de Paşte, copiii le vor pregăti o surpriză prietenilor din pădure 

şi le vor confecţiona ,,Felicitări de Paşte’’. Preşcolarii vor lucra individual, ţinând cont de 

explicaţiile educatoarei.  

            O dată lucrările terminate, va intra în sala de grupă şi Riţa- Iepuriţa, prietena cea mai 

bună a Iepuraşului de Paşte, iar în semn de mulţumire pentru toate surprizele realizate de către 

copii, aceasta va desfăşura cu preşcolarii jocul sportiv ,,Cursa iepuraşilor’’. 

          TRANZIŢIE: ”Am o căsuţă mică!”-joc cu text şi cânt            

              În încheiere, cei doi prieteni: Iepuraşul de Paşte şi Riţa- Iepuriţa se declară mulțumiţi 

de activitatea copiilor, îi felicită şi le  împart recompense dulci. Solicită ca în zilele de Paște  

să-i ajute pe cei necăjiți, să-i respecte, să le asigure prietenia și dragostea lor. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

833 
 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI 

                                                                            Prof. înv. primar Preda Camelia Maria 

                                                                  Liceul Teoretic David Voniga, Giroc, jud. Timiș 

 Motto: „…datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se 

poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi 

simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul  sufletului românesc, 

al moşilor şi strămoşilor noştri.” Alexandru Vlahuță 

 

 Activitățile extrașcolare reprezintă o multitudine  de activități, cu rol complementar orelor 

clasice, de predare - învățare, care se desfășoară într- un alt  mediu formator, mult mai atractiv sau 

deosebit  și care concură la o dezvoltare cât mai armonioasă a copilului prin formarea unei atitudini 

pozitive față de învățare, prin formarea unor abilități diverse, dar și prin creșterea stimei de sine sau a 

sentimentului de implinire sufletească.Activitățile dedicate marilor sărbătorilor religioase oferă cele 

mai eficiente și oportune modalități de valorificare a tradițiilor, obiceiurilor și datinilor populare 

locale și naționale, căci acestea rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se 

poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor. 

  Activitățile online derulate în ultima perioadă, atât cele școlare cât și cele extracurriculare au 

apropiat elevii de tehnologie, le-au îmbunătățit abilitățile de operare și comunicare în mediul virtual, 

dar, în aceeași măsură i-au îndepărtat de tipul activităților preferate de cei mici, vizite, excursii, 

activități practice de grup, inițiative sociale,etc. 

 În acest context, derularea unor proiecte care să-i apropie pe copii de oameni,de biserică, de 

alte instituții care au menirea de a le însufleti dragostea pentru tradiții și folclor sunt binevenite și în 

aceeași măsură sunt apreciate de cei mici, de familiile lor, de comunitățile din care fac parte. 

 Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după  

spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştilor, Paştele sau Învierea Domnului și acest 

lucru se datorează atât aspectului religios, dar și sub aspect laic, căci, în egală măsură copiii sunt 

încântați să afle și să participe la toate obiceiurile religioase din această perioadă, dar și să aștepte cu 

nerăbdare sosirea Iepurașului, să se pregătească pentru acest moment cu tot ce știu ei să creeze mai 

frumos, de la binecunoscutele scrisorele și până la cele mai inspirate și originale desene,colaje sau 

felicitări. 

 Proiectul inițiat și derulat în această perioadă poartă numele ,, Tradiții și obiceiuri de Paști”. 

Scopul acestui   proiect este  cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşti, 

descrierea şi identificarea elementelor religioase specifice sărbătorilor Pascale, dar şi valorificarea 

potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor. 

 Competente specifice urmărite:  

  - dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere si inţelegere a sǎrbǎtorilor şi tradiţiilor româneşti și 

stimularea curiozitǎţii de investigare a acestora.   

 - dezvoltarea sensibilitǎţii copiilor privind inţelegerea semnificaţiei SǎrbǎtorilorPascale; 

 - stimularea expresivitǎţii şi creativitǎţii prin activitǎţi de exprimare plasticǎ; 

 - realizarea de  desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca tema 

proiectului 

 - imbogǎţirea vocabularului cu cuvinte:pildǎ, rǎstignire, incondeiere, pascǎ,mântuitor, post. 
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 - cunoașterea semnificației cântecelor religioase ale  cultului ortodox 

- participarea la activitățile specifice sărbătorilor pascale în localitatea în care locuiesc. 

 În derularea activităților din acest proiect au fost implicați copiii, familiile acestora, 

profesoara de Religie, preotul din localitate, angajați ai Casei Naționale din localitate, reprezentanți 

ai Ansamblului folcloric din localitate. 

 În ceea ce privește evaluarea proiectului, am urmărit realizarea unei expoziţii cu lucrările 

practice şi artistice ale elevilor;  realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; fotografii din 

timpul activităţilor realizarea unui PPT cu fotografii realizate de copii în perioada vacanței de Paști 

care să ilustreze continuarea activităților specifice acestei sărbători în familiile fiecăruia dintre ei, să 

evidențieze datinile și obiceiurile despre care au învățat și participarea lor împreună cu familiile la 

acestea. 
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Programul activităţilor: 

Nr. 

crt. 
Activitatea: 

Locul de 

desfășurare/ 

persoanele 

implicate 

     Data/  

perioada: 

 

1. 

 

 

 

 

 

2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 3 .       

 

   

     

 

 

 

4 .  

 

 

 

 

 

 

  5 . 

 

 

 

 

   6. 

 

 

  

“Sărbătoarea Paştelui” 

- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte (PPT). 

- prezentarea importanței religioase a acestei mari 

sărbători 

 

“Paștele în creații literare” 

- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să 

ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, precum şi 

tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare; 

- realizarea unor fișe de activitate cu informații 

privind tradiţii şi obiceiuri de Paşte, dar și cu 

fragmente din creațiile literare citite 

 

,,Oare vine Iepurașul? ?” 

- redactarea unei scrisori adresată Iepurașului  

- activitate practică de confecţionare a ornamentelor 

de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, 

mieluşei, etc.; 

- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  

 

“Patimile Mântuitorului” 

- conversaţii cu profesorul de religie  pe tema 

“Patimile Mântuitorului”; 

- vizită la biserica din localitate / discuții cu preotul 

paroh 

- audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”; 

 

,,Sărbatorim Floriile!’’ 

- participarea la pregătirile prilejuite de Sărbătoarea 

Floriilor (culegerea salciei, amenajarea și decorarea 

bisericii) 

 

,,Paştele –tradiţii şi obiceiuri la romani” 

- vizitarea Centrului etnografic din localitate/ discuții 

pe tema sărbătorilor pascale cu colecționarii de 

 

 

Sala de clasă 

-învățătoarea 

-prof. de Religie 

 

 

 

 

Sala de clasă 

-învățătoarea 

 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

-învățătoarea 

 

 

 

Sala de clasă 

-prof. de Religie 

Biserica 

-preotul paroh 

 

 

Biserica 

preotul,personal

ul bisericii ,  

bătrânii satului 

 

Centrul 

etnografic 

colecționari de 

 

 

4-6 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

7-8 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

    8-11 aprilie 

2022 

 

 

 

 

 

    13 aprilie 2022 

 

  15 aprilie 2022 

 

 

 

 

 16 aprilie 2022 
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Nr. 

crt. 
Activitatea: 

Locul de 

desfășurare/ 

persoanele 

implicate 

     Data/  

perioada: 

 

 

 

   

 

  

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

obiecte populare vechi 

- participarea la repetițiile pentru Ruga de Paști a 

Ansamblului folcloric din localitate  

- realizarea unor desene/picturi care să evidențieze 

obiectele populare/costumele tradiționale 

prezentate/vizionate 

 

,,Încondeiatul ouălor” 

- prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor-

vizionare material video 

- tehnica vopsirii ouălor cu materiale din natură/ 

activitate practică de încondeiere a ouălor  

 

,,Sărbătorile în familie” 

- participarea la Slujba de Înviere alături de familie 

-realizarea unor fotografii cu diverse momente care să 

oglindească pregătirile pentru Paști 

-participarea la Ruga Satului 

-realizarea de fotografii care să înfățișeze costumele 

populare/ dansurile populare/obiceiurile legate de 

Ruga satului 

     

,,De Paști ” 

-diseminarea activităților proiectului 

-realizarea unui album cu fotografiile realizate de 

copii 

-concluzii referitoare la activitățile realizate în cadrul 

proiectlui 

-prezentarea materialelor create familiilor/colectivului 

de cadre didactice/internet 

                             

obiecte populare 

 

Casa Națională 

-reprezentanți ai 

ansamblului 

folcloric din 

localitate 

 

Sala de clasă 

-învățătoarea 

-artist plastic 

invitat 

 

 

Biserică 

Acasă 

Casa Națională 

membrii 

familiei 

membrii 

comunității 

locale 

 

 

Sala de clasă 

--învățătoarea 

-părinți, cadre 

didactice 

 

    19-20  aprilie      

2022 

 

 

 

 

 

 

 

21 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

24-25 aprilie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mai 2022 
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Povestea iepurașului de Paști 

Proiect de activitate  

 

Prof. Moldovan Cătălina Marietta 

Grădinița nr.73, București 

 

Grupa: mijlocie  

Tema anuală: ,,Cine și cum organizează o activitate?”  

Tema săptămânală:” Pregătiri de Paște” 

Domeniul experiențial: Domeniul limbă și comunicare 

Tema activității: „Povestea iepurașului de Paști” 

Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei – teatru de marionete (siluete) 

Tip de activitate: însușire de cunoștințe 

Dimensiuni ale dezvoltării: Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Comportamente vizate: Utilizează simțurile în interacțiunea cu mediul apropiat 

Scopul: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale; 

Obiective operaționale: 

• Să asculte povestea până la capăt; 

• Să răspundă la întrebări privitoare la textul audiat; 

• Să se exprime în propoziții simple; 

Strategii didactice: 

Metode si procedee: povestirea, conversația, explicația; 

Materiale didactice: imagini reprezentând momente ale povestirii ca fundal al scenei, siluetele 

familiei de iepurași și ale celorlalte animale din poveste , cadrul pentru teatru de marionete, iepuraș 

de pluș, ouă din carton pentru decorat 

Forme de organizare: frontală, individuală 

Durata: 20-25  min 
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Desfǎşurarea activitǎţii 

 
Evenimentul 

didactic 

Conţinutul activității Strategii 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

Pregǎtirea sǎlii de grupǎ pentru activitate. 

Aerisirea sǎlii de grupǎ, pregǎtirea 

materialelor şi aranjarea mobilierului. 

Copiii sunt așezați pe scăunele, în fața 

teatrului/scenei. 

  

2.Captarea 

atenţiei 

 La ridicarea cortinei își face apariția Rilă – 

Iepurilă, iepurașul de pluș, care conversează 

cu copiii și le adresează diferite întrebări, 

încălzindu-i. 

Conversația 

 

Aprecieri verbale; 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

În final, le spune copiilor că le-a adus o 

surpriză – o poveste despre felul în care a 

fost descoperit Iepurașul de Paști. Copiii 

vor trebui să fie atenți, pentru că la sfârșit 

Rilă – Iepurilă le va pune întrebări de 

verificare. 

Conversaţia 

Explicația 

 

 

4.Prezentarea 

conţinutului 

şi dirijarea 

învǎţǎrii 

 

 Educatoarea povestește introducând pe 

rând personajele și interpretând dialogurile 

dintre ele, prin modulări ale vocii și 

modificări ale tonalității. Îi încurajează pe 

copii să participe activ, să repete împreună 

cu mama iepuroaică versurile:  

„ Iepuraş, iepuraş, în grădina n-ai intrat, Nu 

eşti tu cel aşteptat!” 

De asemenea, le sunt explicate cuvintele 

necunoscute lor, pe măsură ce apar în 

povestire. 

Povestirea 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentului 

 

 

5.Asigurarea 

feedback-ului 

 

 

După încheierea reprezentației, Rilă – 

Iepurilă revine și le pune copiilor tot felul 

de întrebări, așa cum le-a promis: Câți frați 

iepurași erau? Cu cine s-a întâlnit iepurașul 

cel mare? Ce s-a întâmplat cu ouăle 

iepurașilor? De ce credeți că ultimul iepuraș 

a reușit să ducă oul în cuibar? etc  

Conversația 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

6.Încheierea 

activitǎţii 

La sfârşitul activitǎţii, Rilă – Iepurilă va 

face aprecieri asupra comportamentului 

copiilor și le va împărți ouă de carton 

pentru a le colora și decora cum doresc. 

Conversația Aprecieri verbale 

individuale şi 

colective; 
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Povestea iepurașului de Paști 

  

          A fost odată o familie de iepuraşi: mama, tata şi cei şapte copii ai lor. Părinţii nu ştiau care din 

cei şapte copii ai lor va fi adevăratul iepuraş de Paşti. Mama a luat atunci un coş cu ouă, diferit 

colorate, şi-a chemat copilaşii în jurul ei şi a început să-i spună celui mai mare : 

          -Te rog, ia un ou din coşul acesta şi du-l în grădină ,acolo unde copiii au pregătit cuiburile. 

          Primul iepuraş a luat oul de aur şi a fugit cu el în pădure, peste rău, peste poiană, peste câmpie, 

până a ajuns la grădină. Când să sară gardul, iepuraşul a făcut un salt prea mare, oul i-a scăpat şi s-a 

spart. S-a întors acasă supărat iar mama lui i-a spus : 

          -Iepuraş,iepuraş,în grădina n-ai intrat, 

          Nu eşti tu cel aşteptat ! 

          Al doilea iepuraş a luat oul de argint, a fugit cu el în pădure, a trecut peste rău, prin poiană şi 

când a ajuns în câmpie s-a întâlnit cu o coţofană. Această i-a spus : 

          -Dă-mi, te rog, oul să-l privesc mai bine, n-am văzut niciodată un ou atât de frumos ! 

          Dar până când el să se gândească dacă să-l dea sau nu, coţofană a luat oul şi a zburat cu el în 

cuib. 

          Cel de-al treilea iepuraş a luat oul de ciocolată, a fugit cu el în pădure şi deodată s-a întâlnit cu 

o veveriţa care zburda voioasă prin crengile unui copac.Veveriţa l-a întrebat : 

          - E bun oul ? 

          - Nu ştiu, eu îl duc copiilor ! 

          - Lasă-mă să-l privesc şi să gust puţin din el. Dar pentru că oul a fost bun veveriţa l-a mâncat 

pe tot. 

          Al patrulea iepuraş a luat oul pestriţ, pictat cu picățele și a fugit cu el prin pădure dar când a 

ajuns la rău, vrând să-l treacă peste un trunchi de copac ,începu să se oglindească în apă, ca într-o 

oglindă şi uitând de ou îl scapă în apă. Când se întoarse acasă mama lui îi spuse ca şi celorlaltio fraţi 

: 

          -Iepuraş,iepuraş ,în grădina n-ai intrat, 

          Nu eşti tu cel aşteptat ! 

          Al cincilea iepuraş luă oul galben, fugi prin pădure dar acolo se întâlni cu vulpea care îi spuse : 

          -Vino până la vizuină mea să le arăţi şi puilor mei minunăţia asta de ou. 

          Puii de vulpe cum au văzut oul, au început să se joace cu el, până când oul s-a spart. 

          Al şaselea iepuraş luă oul albastru şi fugi cu el până când se întâlni cu alt iepuraş .De bucurie 

lasă oul jos şi începură să se joace împreună, şi cum se jucau ei voioşi din neatenţie au spart oul. 

          Ajuns acasă mama lui i-a spus : 

          -Iepuraş,iepuraş ,în grădina n-ai intrat, 

          Nu eşti tu cel aşteptat ! 

          Toată familia iepuraşilor era supărată, până acum nici un iepuraş nu a reuşit să ducă oul 

copiilor în cuibul pregătit de aceştia ...Cel mai mic dintre iepuraşi trebuie să-şi încerce norocul. E 

rândul lui să pornească pe drumul care duce spre cuibul din iarbă pregătit de copii. 

          Al şaptelea iepuraş, cel mai mic copil al familiei, a luat oul roşu, a alergat cu el prin pădure,s-a 

întâlnit şi el cu un iepuraş dar nu s-a oprit la joacă. Apoi s-a întâlnit cu vulpea, pe care a ocolit-o,a 

trecut cu grijă peste rău. Când a ajuns în câmpie s-a întâlnit cu coţofană, care zbura o vreme după el, 

dar iepuraşul îi spuse că e grăbit şi coţofana îl lasă să meargă mai departe. Aşa a ajuns el cu bine în 

grădina casei şi cu mare atenţie a pus oul în cuibuşorul pregătit de copii în iarbă. 

          Când s-a întors acasă mămică lui fericită i-a spus: 

          -Iepuraş,iepuraş, 

          În grădina ai intrat, 

          Tu erai cel aşteptat! 

          Şi uite că aşa, părinţii au aflat care din cei şapte copii ai lor merită să fie adevăratul Iepuraş de 

Paşti . 
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          Totul s-a întâmplat demult, dar Iepuraşul de Paşti mai trăieşte şi aduce în fiecare an de Paşti 

ouă tuturor copiilor cuminţi şi le urează: Paşte fericit  
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PLANIFICARE DE PAȘTE 

Prof.înv.preșc. Muntean Maria Cristina 

Prof.înv.preșc. Morar Ioana Cipriana 

Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Sebeș 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  

DENUMIREA SĂPTĂMÂNII: Iepurașul de Paște 

Z 

I 

U 

A 

TURA I TURA II 

ORA ACTIVITĂȚI ORA ACTIVITĂȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

U 

N 

I 

7.30-

8.30 

 

 

 

8.30-

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

 

12.00-

12.30 

ALA1: 

Bibliotecă: Sărbătoarea Paștelui   

Joc de rol: De-a iepurașul de Paște 

Știință: Completează șirul 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine: Iartă-mă! (deprinderea de a cere 

iertare); Servirea micului dejun și a 

prânzului 

Întâlnirea de dimineață: Bunica povestește! 

Momentul de poveste: O poveste fermecată, 

o poveste minunată! -ML 

Tranziții: Cioc, cioc, cioc, fii atent și stai pe 

loc (joc de atenție); Ce ou lipsește? (joc 

senzorial)          

ADE: 

Activitate integrată: DȘ+DOS: Ziua de 

Paște (convorbire + comportare)  

DLC: În ziua de Paști (memorizare) 

ALA2 

Joc de mișcare: Cursa iepurașilor de Paște -

MM 

Joc de atenție: Ghicește ce fac  

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Curățăm sala de grupă; Igienă 

personală; Servirea prânzului 

12.30- 

15.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-

16.30 

 

 

 

16.30-

17.30 

ADP:   

Rutine:  Somnul de amiază; Mă descurc 

singur 

ALA1:  

Bibliotecă: Sărbătoarea Paștelui   

Joc de rol: De-a iepurașul de Paște 

Știință: Completează șirul 

Jocuri libere, la alegere 

ADE:   

Activități recuperatorii:  

DȘ+DOS: Ziua de Paște (convorbire + 

comportare)  

DLC: În ziua de Paști (memorizare)                 

ALA2:  

Joc de mișcare: Atinge iepurașul gri 

Joc distractiv: Du oul la coșul potrivit 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Îmi pun jucăria la loc; Plecarea 

copiilor acasă 

 

 

 

7.30-

8.30 

 

ALA1: 

Artă: Colorează conform codului culorilor 

Știință: Combinarea culorilor 

12.30- 

15.30 

 

ADP:   

Rutine:  Somnul de amiază; Mă descurc 

singur 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

842 
 

 

 

 

 

 

M 

A 

R 

Ț 

I 

 

 

8.30-

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

11.00 

 

 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

12.00-

12.30 

Joc de rol: De-a bucătarul 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine: Iartă-mă! (deprinderea de a cere 

iertare); Servirea micului dejun și a 

prânzului 

Întâlnirea de dimineață: Ce sărbătorim de 

Paște? 

Momentul de poveste: O poveste fermecată, 

o poveste minunată! -ML 

Tranziții: Oul năzdrăvan (joc de mișcare); 

Statuia (joc imitativ)            

ADE: 

Activitate integrată: DȘ+DOS: Coșurile cu 

ouă de Paște (numerație + lipire) 

DPM: Deplasare cu săritură cu desprindere 

de pe ambele picioare. Joc: Iepurașul și 

coșul cu ouă -MM 

ALA2:  

Joc senzorial: Fin/aspru; moale/tare 

Joc distractiv: Pe cine a vizitat iepurașul? 

Jocuri libere, la alegere  

ADP:   

Rutine:  Curățăm sala de grupă; Igienă 

personală; Servirea prânzului 

 

 

 

 

 

 

15.30-

16.30 

 

 

 

 

 

16.30-

17.30 

ALA1: 

Artă: Colorează conform codului 

culorilor 

Știință: Combinarea culorilor 

Joc de rol: De-a bucătarul 

Jocuri libere, la alegere 

ADE:   

Activități recuperatorii:  

DȘ+DOS: Coșurile cu ouă de Paște 

(numerație + lipire) 

DPM: Deplasare cu săritură cu 

desprindere de pe ambele picioare. Joc: 

Iepurașul și coșul cu ouă  

ALA2:  

Jocuri în curtea grădiniței 

Joc distractiv: Prinde iepurașul 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Îmi pun jucăria la loc; Plecarea 

copiilor acasă 

 

 

 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

7.30-

8.30 

 

 

 

8.30-

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

11.00 

 

  

11.00-

ALA1: 

Artă: Felicitare de Paște 

Construcții: Cuibul iepurașilor 

Știință: Găsește perechea 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine: Iartă-mă! (deprinderea de a cere 

iertare); Servirea micului dejun și a 

prânzului 

Întâlnirea de dimineață: Ce pregătim 

pentru Paște? 

Tranziții: În drum spre cuibul iepurașilor 

(joc de mișcare) –MM; Găsește intrusul (joc 

de atenție) 

ADE: 

 Activitate integrată: DLC+DEC: De Paște 

(lectura educatoarei + colorare) 

DOS: Ouă încondeiate  

ALA2:  

12.30- 

15.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-

16.30 

 

 

 

 

16.30-

17.30 

ADP:   

Rutine:  Somnul de amiază; Mă descurc 

singur 

ALA1: 

Artă: Felicitare de Paște 

Construcții: Cuibul iepurașilor 

Știință: Numără și potrivește 

Jocuri libere, la alegere 

ADE:   

Activități recuperatorii:  

DLC+DEC: De Paște (lectura 

educatoarei + colorare) 

DOS: Ouă încondeiate       

ALA2:  

Joc de mișcare: Ouă rostogolite 

Joc de atenție: A venit Iepurașul 

Poștașul 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   
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12.00 

 

12.00-

12.30 

Jocuri în curtea grădiniței 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Curățăm sala de grupă; Igienă 

personală; Servirea prânzului 

Rutine:  Îmi pun jucăria la loc; Plecarea 

copiilor acasă 

 

 

 

 

 

 

 

J 

O 

I 

7.30-

8.30 

 

 

 

8.30-

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-

11.00 

 

 

 

 

11.00-

12.00 

 

12.00-

12.30 

ALA1: 

Artă: Decoruri pentru Paște 

Nisip și apă: Plutește/nu plutește 

Știință: Ce sărbătorim de Paște? 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine: Iartă-mă!  

(deprinderea de a cere iertare); Servirea 

micului dejun și a prânzului 

Întâlnirea de dimineață: De vorbă cu 

preotul 

Momentul de poveste: O poveste fermecată, 

o poveste minunată! -ML 

Tranziții: Unu-doi, unu-doi, mergem toți în 

pas vioi! (joc de mișcare) –MM; Ce trebuie 

să îmi iau? (joc de atenție)              

ADE: 

Activitate integrată: DȘ+DPM:  Poștașul 

Iepurașul ne aduce... (numărare în 

concentrul 1-5+exerciții fizice) 

DEC: Audiție melodii dedicate sărbătorilor 

pascale          

ALA2:  

Vizită la biserica din apropiere 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Curățăm sala de grupă; Igienă 

personală; Servirea prânzului 

12.30- 

15.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-

16.30 

 

 

 

 

 

16.30-

17.30 

ADP:   

Rutine:  Somnul de amiază; Mă descurc 

singur 

ALA1: 

Artă: Decoruri pentru Paște 

Nisip și apă: Plutește/nu plutește 

Știință: Ce sărbătorim de Paște? 

Jocuri libere, la alegere 

ADE:   

Activități recuperatorii:  

DȘ+DPM:  Poștașul Iepurașul ne 

aduce... (numărare în concentrul 1-

5+exerciții fizice) 

DEC: Audiție melodii dedicate 

sărbătorilor pascale      

ALA2:  

Joc distractiv: Iepurașul ne ajută 

Joc de atenție: Alege cadoul potrivit 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Îmi pun jucăria la loc; Plecarea 

copiilor acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

I 

N 

7.30-

8.30 

 

 

 

 

8.30-

10.00 

 

 

 

ALA1: 

Bibliotecă: Drumul Iepurașului până la 

coșul cu morcovi   

Nisip și apă: Iepurași 

Știință: Salata de morcovi pentru Iepuraș 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine: Iartă-mă! (deprinderea de a cere 

iertare); Servirea micului dejun și a 

prânzului 

Întâlnirea de dimineață: Ce am învățat? 

12.30- 

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-

ADP:   

Rutine:  Somnul de amiază; Mă descurc 

singur 

ALA1: 

Bibliotecă: Drumul Iepurașului până la 

coșul cu morcovi   

Nisip și apă: Iepurași 

Știință: Salata de morcovi pentru 

Iepuraș 

Jocuri libere, la alegere 

ADE:   
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E 

R 

I 

 

 

 

 

10.00-

11.00 

 

 

11.00-

12.00 

 

 

 

12.00-

12.30 

Momentul de poveste: O poveste fermecată, 

o poveste minunată! -ML 

Tranziții: Sari pe buturugi (joc de atenție); 

Ce ai găsit în săculeț? (joc senzorial)                

ADE: 

Activitate integrată: DȘ+DOS: Coșul cu 

ouă (numărare și lipire)  

DLC: Poezii pentru Iepuraș (recitare poezii) 

ALA2 

Joc de mișcare: Cursa iepurașilor de Paște -

MM 

Joc de atenție: Zboară, zboară  

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Curățăm sala de grupă; Igienă 

personală; Servirea prânzului 

16.30 

 

 

 

 

16.30-

17.30 

Activități recuperatorii:  

DȘ+DOS: Coșul cu ouă (numărare și 

lipire)  

DLC: Poezii pentru Iepuraș (recitare 

poezii)    

ALA2:  

Joc distractiv: Țup, țup 

Joc de atenție: Oul năzdrăvan 

Jocuri libere, la alegere 

ADP:   

Rutine:  Îmi pun jucăria la loc; Plecarea 

copiilor acasă 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof. înv. primar Dumitru Mihaela 

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” Anieș 

CLASA: a IV-a 

ARIA CURRICULARĂ: Arte șiTehnologii 

UNITATEA TEMATICĂ: Din tainele naturii 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

SUBIECTUL LECȚIEI: Surprize de Paște  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECȚIEI:  formare de priceperi şi deprinderi 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

EDUCAȚIE CIVICĂ 

OBIECTIVE GENERALE: Formarea priceperilor şi deprinderilor  de a realiza o lucrare 

utilizând tehnici de lucru- învǎţate (decupare dupǎ contur,asamblare, lipire) cu diverse material 

și ustensile în realizarea unui produs. Dezvoltarea simţului practic şi estetic; 

COMPERENȚE SPECIFICE VIZATE :  

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE:  

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbajul vizual; 

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj 

intenționat; 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării 

unor activități dominant manuale, creative și ludice; 

Limba și literatura română 

2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi 

derulate în şcoală sau extraşcolar; 

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale; 

Muzică și mișcare 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de  
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mişcare cu diferenţieri expresive. 

EDUCAȚIE CIVICĂ 

2.2.Recunoașrerea unor comportamente moral civice din viața cotidiană; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 -Să dezlege ghicitorile propuse;  

O2  -să precizeze semnificaţia Paştelui şi simbolurile specifice acestuia; 

O3 - să enumere materialele folosite pentru  realizarea lucrării; 

O4 - să aplice tehnici de lucru adecvate - decupare, lipire, asamblare pentru a  obține o 

compoziție decorativă; 

O5 - să respecte etapele de lucru în realizarea compoziţiei; 

O6- să aprecieze critic și autocritic lucrării realizate; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia , demonstraţia, observația, 

brainstorming, exerciţiul; diagram Ven 

• MIJLOACE DIDACTICE: hârtie colorată, lipici, foarfece, carton;  

• FORME DE ORGANIZARE:- activitate frontală, individuală, pe grupe; 

EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbal, analiza produse 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 - Programa școlară clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a aprobată prin ordinul 

ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

 - A. Manea, L. Ion, C. Ruse - Ghid practic pentru clasa pregătitoare, Ed. Delta Cart 

Educațional, București
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ETAPELE 

LECȚIEI 

 

OB. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE  

Evaluare  

Metode 

Mijloace  

dodactice 

Forme de  

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Asigurarea unui climat favorabil învățării. 

Pregătirea materialelor necesare pentru buna 

desfășurare a lecției; 

    

 

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Captarea atenției se realizează cu ajutorul unor 

ghicitori a căror răspunsuri vor fi denumirea 

sărbătorilor primăverii. (Anexa 1). Pe baza 

ghicitorilor dezlegate elevii vor completa 

diagrama - Sărbătorile primăverii. Pornind de 

la posterul realizat voi iniția o conversație 

despre semnificația sărbătorilor din anotimpul 

primăvara. 

Se precizează că sărbătorile tradiționale ale 

lunii martie au trecut și vom pune accentul pe 

sărbătorile religioase iar Sărbătoarea de Paște 

reprezintă cea mai mare sărbătoare a 

umanității.  

- Ce semnifică Sărbătoare de Paște? 

- Cum se pregătesc oamenii pentru 

această mare sărbătoare? 

 

 

 

Conversa 

ța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

Diagrama 

Ven 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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- Dar din punct de vedere spiritual? 

- Cum vă simțiți în preajma acestei 

sărbători? 

Va fi intuită tema lecției. 

 

3.Anunțarea 

temei și a  

obiectivelor 

 Se anunță tema lecției: „Surprize de Paște” 

(lucrare individuală). 

Obiectivele se comunică într-o manieră 

accesibilă elevilor.  

 

    

 

4.Explicarea, 

demonstrarea 

și realizarea 

lucrării 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

Se intuiesc materialele aflate pe bănci și se 

precizează caracteristicile acestora.  

Prezint produsul model și explic modul de 

lucru 

Voi numi elevi care vor repeta etapele necesare 

pentru realizarea produsului. 

Se vor exerciţii de încălzire a muşchilor 

mâinii. 

 

Realizarea lucrării 

  Elevii vor  parcurge etapele necesare 

realizării lucrării. 

1. Decuparea elementelor 

 

Explicația  

 

Demonsta 

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

șabloane  

 

foarfece  

 

pastă de lipit 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Observarea 

sistematică 
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2. Asamblarea și lipirea elementelor ,  

3. Compoziția finală și analiza modului 

de realizare a sarcinii 

  Elevii vor fi supravegheați și ajutați, primind 

informații suplimentare acolo unde este cazul. 

Se va interveni atunci când elevii au nevoie de 

sprijin / ajutor. 

     Se lucrează pe fond muzical. 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

5.Analiza  

produselor 

 

 

O6 

 Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor. 

(Turul Galeriei)  Elevii apreciază aspectul 

lucrărilor confecţionate de colegi, ghidându-se 

după criteriile de realizare afişate în clasă. Se 

evidenţiază rolul lucrării. 

 

 

Conversa 

ția 

Explicația 

 

Produsul 

final 

 Aprecieri 

Verbale 

 

 

 

 

6.Încheierea 

activității 

 Voi face aprecieri generale și individuale cu 

privire la modul de participare al elevilor la 

lecţie. În încheiere se va intona cântecul Azi 

Hristos a Înviat. 

 

Conversa 

ța 

  Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1                                 

GHICITORI 

 

 

Cu alb și roșu împletit                                                                 Ultima ninsoare -ncarcă merii, 

La începutul primăverii                                                              Dar în curând ce plini vor fi de floare 

Potcoavă, floare, inimioară                                                         Martie mămico e sărbătoare! 

Trifoi cu patru foi, coșar                                                             Sărbătoarea ta și-a primăverii. 

Sau ancoră, micuțul dar                                                                 ( Ziua mamei - 8 Matie) 

E simbol al înnoirii, 

Al primăverii și al iubirii 

( Sărbătoarea Mărțișorului – 1 Martie) 

 

Primăvară încântătoare                                                               Într-un coșuleț gătit 

Scoate iarba pe câmpii                                                                 Mama a pregătit 

Vine-o sărbătoare mare                                                               Vin, pască și oușoare 

Pentru cei cu numele de floare                                                    Pentru marea sărbătoare 

Ia ghiciți copii?                                                                                ( Paștele- Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos) 

( Sărbătoarea Floriilor) 
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PROIECT DIDACTIC  

Data: 22.04.2022 

Şcoala:  Gimnazială nr.1 Brusturi 

Clasa: a II-a  

Propunător: Lasc Florentina Angela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: E primăvară iar! 

Subiectul lecţiei: La Paști – George Topîrceanu 

Tipul lecţiei: mixtă 

 

Competenţe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

 

Competenţe specifice: 

• COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.4. Exprimarea interesului  pentru receptarea de mesaje   orale,   în   contexte   de   comunicare 

cunoscute 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei 

• MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 

rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme  

• DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă 

• ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

 

Obiective operaţionale: 

1. să citească în ritm propriu, corect și expresiv textul poeziei De Paști – George Topîrceanu; 

2. să alcătuiască enunțuri cu cuvintele noi din text; 

3. să găsească cuvinte cu sens asemănător și cuvinte cu sens opus pentru cuvintele date; 

4. să identifice cuvintele din textul poeziei care conțin litera î sau â; 

5. să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit și a sărbătorii prezentate; 

6. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi. 

 

Strategia didactică 

 Metode şi procedee: conversaţia, brainstorming, exercițiul, problematizarea, explicaţia, lectura 

explicativă, munca independentă, în perechi, RAI (Răspunde, aruncă, întreabă). 
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 Resurse temporale: 50 min. 

 Resurse materiale: calendarul naturii, graficul prezenței, tablă, cretă, caietele elevilor, 

manuale, portretul și date despre autor, volume de poezii – George Topîrceanu, Elena Farago, 

manual, planşa cu mesajul zilei și simboluri de Paște, farfurie cu ouă roșii, ouă încondeiate, de 

diferite culori, cozonac, pască, iepuraș. 

 Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionare orală. 

 Bibliografie:  

- M.E.N, Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ – 

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, nr. 3418/19.03.2013; 

- Dumitrescu I., Ciobanu N., Comunicare în limba română – Manual pentru clasa a II-

a, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2014; 

- Şerdean I., Metodica predării limbii române, Editura Corint, Bucureşti, 2005; 

- Mihăescu M., Măncescu M. şi alţii, Metode activ-participative aplicate în 

învăţământul primar, Ed. DPH, Bucureşti, 2010; 

- Mîndru E. și alții, Strategii didactice interactive, D. P. H., București, 2010; 

 

MOMENTE

LE 

LECŢIEI 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE EVALUA

RE Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 

Forme 

de 

organiza

re 

Moment 

organizatori

c 

Pregătirea materialelor necesare pentru buna 

desfăşurare a lecţiei.   

conversaţia  

 

 

 

frontal 

 

capacitatea 

de 

organizare 

Captarea 

atenţiei și 

reactualizar

ea 

cunoștințelo

r dobândite 

anterior 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:  

- salutul, imnul Deşteaptă-te, române!, 

rugăciunea, Imnul Prieteniei, prezenţa. 

Se completează calendarul naturii: data, 

ziua săptămânii, anotimpul, vremea. 

“Hoinar pe calendar” 

- Care este jumătatea numărului 12? Dar 

sfertul? 

- Ce număr putem adăuga numărului 12 

pentru a obține dublul acestuia?  

- A câta lună a anului este luna aprilie? 

- Cât reprezintă 4 luni dintr-un an? 

- La numărul 12 adaugă dublul numărului 8. 

Ce număr se obține? Ce sărbătorim în acest 

an pe 28 aprilie? 

Completarea mesajului zilei: 

Bună dimineața, iepurași isteți! 

Astăzi, după cum vedeți, 

 

conversaţia 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul 

problematiz

area 

brainstormin

g 

conversaţia 

 

calendarul 

naturii 

 

 

 

Planșă 

didactică 

–mesajul 

zilei, 

imagini 

cu 

simboluri 

de Paște, 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea 

de 

completare 

a 

calendarul

ui naturii 

 

chestionare 

orală 

observarea 

sistematică 
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Oaspeți la noi au sosit, 

Le urăm: Bine-ați venit! 

 

Se apropie o zi mare, 

Zi de sfântă sărbătoare, 

Învierea Domnului, 

Datina creștinului. 

 

Poezia ”De Paști”  vom învăța, 

Probleme vom rezolva, 

Vom cânta, ne vom mișca, 

O felicitare vom realiza. 

 Brainstorming – completarea unor 

simboluri specifice sărbătorii de Paști (ouă 

încondeiate, iepuraș, pască, Înviere). 

Reamintirea regulilor de scriere a cuvintelor 

care conțin î sau â, exemplificare de cuvinte 

cu sens asemănător/opus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în 

perechi 

 

Anunţarea 

temei  

Anunţarea temei La Paști – George 

Topîrceanu şi a obiectivelor. 

Notarea datei, titlului și autorului la tablă și 

în caiete. 

explicaţia tablă, 

cretă, 

caietele 

elevilor 

frontal  

Prezentarea 

noului 

conţinut 

 

Citirea model a poeziei.  

Prezentarea datelor despre autor și opera sa.  

Explicarea cuvintelor necunoscute: 

- alură = înfățișare, ținută; 

- a azvârli = a arunca; 

- fraise = de culoarea fragilor, roz. 

Alcătuire de enunţuri cu ajutorul cuvintelor, 

imaginii, pe baza textului. 

conversaţia 

explicaţia 

Portretul 

autorului 

Fișa 

autorului 

Volum 

Poezii– 

George 

Topîrcean

u 

frontal 

individua

l 

chestionare 

orală 

Dirijarea 

învăţării 

 

Exerciţii de citire a textului în lanţ, citire 

selectivă, citire pe roluri. 

Discuție despre semnificația culorilor ouălor  

(roșu = sângele Domnului, alb = puritate, 

albastru = cer, credință, violet = răbdare, 

fraise = dragoste, galben = lumină, bogăție) 

Joc de atenție:  

 găsirea unor cuvinte cu sens 

asemănător pentru: 

- gătite = îngrijite 

- mirare = uimire, surprindere 

- mânjite = murdare 

lectura 

explicativă 

demonstraţi

a 

conversaţia 

exerciţiul 

joc de rol 

 

manual – 

text 

suport 

farfurie cu 

ouă roșii, 

ouă 

încondeiat

e, de 

diferite 

culori, 

cozonac, 

pască. 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 

 

 

capacitatea 

de 

rezolvare a 

sarcinilor 

și de 

colaborare 
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- necăjite = supărate 

 găsirea unor cuvinte cu sens opus 

pentru: 

- fierte – crude 

- a tăcea – a vorbi 

- rușine – cinste, nerușine 

- nouă – veche 

Activitate independentă: identificarea 

cuvintelor care conțin î și â din textul 

poeziei. 

 

 

 

 

individua

l 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţe

i 

Metoda R.A.I. (Răspunde, Aruncă, 

Interoghează) – iepurașul se va arunca de la 

un elev la altul. Elevul care prinde iepurașul 

răspunde la întrebarea solicitată şi adresează 

o altă întrebare altui coleg. Se vor adresa 

întrebări referitoare la conținutul poeziei, 

mesajul acesteia, sentimentele transmise, 

tradiții și obiceiuri din diferite zone ale țării 

care se respectă cu ocazia Paștelui: 

- Cine este autorul poeziei? 

- De ce sunt supărate ouăle? 

- Ce întreabă oul alb? 

- Ce ar fi preferat ouăle? 

- Ce fac creștinii de Paști? 

- Ce se spune când se ciocnesc ouăle? 

conversaţia 

explicaţia 

RAI 

 

iepuraș de 

pluș 

frontal chestionare 

orală 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse 

Exprimarea propriilor opinii: Iubesc/Îmi 

place această sărbătoare pentru că… 

Prezentarea poeziei La Paști de Elena 

Farago. 

conversaţia Volum 

Poezii – 

Elena 

Farago 

frontal 

individua

l 

probă orală 

Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei, 

se apreciază elevii care au citit corect, 

conștient, expresiv textul poeziei, au oferit 

informații despre Paști, au răspuns corect la 

întrebări, au rezolvat corect sarcinile 

exercițiilor. 

explicaţia  frontal  
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PROIECT DE LECŢIE 

Unitatea de învățământ:  Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă’’Albești 

Structură: Școala Gimnazială nr. 1 Cotu Văii 

Clasa: a II-a 

Data:  14.04. 2022 

Propunător: Dinu Aronica 

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale şi abilități practice 

Unitatea de învățare: ,, Bun venit, Primăvară! “ 

Subiectul lecției: “Coşulețul cu ouă” 

Tipul lecției: Formare de priceperi şi deprinderi 

Forma de realizare:    Activitate integrată  

Domenii integrate:     Arte vizuale şi abilități practice (AVAP) 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

AVAP 

✓  2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi/sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate 

prin efort propriu. 

CLR 

✓ 2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare.   

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) cognitive: 

            O1 - să realizeze „Coşulețul cu ouă ” folosind diverse tehnici de lucru : decupare,   

                     lipire , ruperea/ tăierea  liberă a hârtiei ,  asamblarea  materialelor sintetice (hârtia); 

              O2 - să precizeze etapele şi tehnicile de lucru; 

      b) psiho-motorii: 

           OPM1  – să decupeze după contur; 

           OPM2  – să lipească materialele pe spaţiul de lucru; 

           OPM3  – să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru eleméntele compoziţiei.   
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      c) afectiv- atitudinale: 

            OA1 – să participe cu interes pe tot parcursul orei. 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

 

     Metode şi procedee: conversaţia ,  discuţia colectivă , explicaţia , exerciţiul practic ,     

                                        „Turul galeriei” 

      Forme de organizare: individuală, frontală. 

      Resurse materiale: planşa – model , carton colorat , hârtie creponată, flori / buburuze  ,            

                                       lipici, foarfece. 

      Forme si tehnici de evaluare: - observarea sistematică a comportamentului elevilor,       

                                                           aprecieri verbale. 

      Resurse umane: 19 elevi 

Resurse spațiale: sala de clasă 

      Resurse temporale: 45 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

• ’’Abilități practice – ghid metodologic pentru proiectarea si desfăşurarea activităților de     

  predare – invatare- evaluare pentru  clasele I –IV ’’- Ed. Aramis , Bucuresti , 2003; 

• ’’Ȋndrumător  pentru lecțiile de abilități practice , clasele I- IV ‚’’ Ed. Petrion , Bucureşti , 

2003 

• Programa  şcolară pentru ARTE VIZUALE Şi ABILITĂȚI PRACTICE  pentru clasa 

pregătitoare,clasa I şi clasa a II-a, revizuită, aprobată prin O.M. nr. 5198/0.11.2004. 
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SCENARIU DIDACTIC : 

 

 

 

Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op. 

 

Conţinutul instructiv - educativ 

Strategii didactice Evaluare  

Metode şi 

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme de 

organizare 

1. 

 

 

    Moment       

organizatoric 

 1 min. 

         Aerisirea sălii de clasă; 

Pregătirea materialului didactic 

necesar desfăsurării lecţiei; 

Aranjarea mobilierului. 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

    Captarea       

  atenţiei 

  2 min. 

          Se vizionează un powerpoint, iar 

după aceea se poartă o discuţie despre 

tradițiile şi obiceiurile de Paşte. 

  

Conversația 

     Frontal Observa-   

rea siste-

matică 

3. 

 

 

 

 

   Anunțarea 

subiectului şi 

a obiectivelor     

    lecției 

    2 min. 

      Se anunţă elevii ca la ora de abilități 

practice vor realiza, print-un colaj, 

,,Coşulețul cu ouă’’.  Vor folosi 

materiale sintetice – hârtia. Se anunţă , 

într-o formă accesibilă elevilor, 

obiectivele lecţiei.  

 

 Conversația 

  

    Frontal  

 

 

4.  Instructajul                    

şi demonstra-      

rea 

    10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

OP

M1 

OP

M3 

OP

M2 

    Se  prezintă  planşa model .  

   Se antrenează elevii în discuţii pe 

marginea modelului prezentat . 

-Ce materiale s-au folosit în realizarea 

acestei lucrări? (...carton, hartie 

colorată, hârtie creponată , 

floricele/buburuze carton). 

-Ce tehnici de lucru au fost aplicate? 

( decuparea, ruperea/tăierea liberă  a 

hârtiei ,  lipirea , asamblarea). 

-De ce instrumente avem nevoie? 

(foarfece, lipici). 

      Se prezintă etapele de lucru, iar 

elevii sunt atenţi pentru a şi le însuşi: 

     - decuparea după contur ; 

     - asamblarea elementelor 

componente ; 

     - lipirea pe suport a fiecărui element 

în parte într-o formă proprie pe planşa 

Conversația    Planşa      

   Model 

 

   Frontal   

Observa-   

rea siste-

matică 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

858 
 

suport; 

     - finisarea lucrării. 

5. 

 

 

Executarea 

lucrării ( pe 

fond muzical)           

     20 min. 

     Se urmăreşte executarea lucrării : 

    - se ajută elevii mai puţin 

îndemânatici; 

    - se dau indicaţii suplimentare. 

    Elevii vor lucra după îndrumările 

învăţătorului, dar şi după propria 

imaginaţie. 

 Explicația  

 Exercițiul  

Cartoane 

coli 

colorate, 

hârtie 

crepona-

tă, lipici, 

foarfecă 

 Individual  Observa-   

rea siste-

matică 

6. 

 

 

 

 

 

 

    Evaluarea    

    lucrărilor 

     5 min. 

 

OA

1 

        „ Turul galeriei ” 

     Evaluarea lucrărilor se va face după 

următoarele criterii: 

   - decuparea, respectând conturul 

desenat; 

   - lipirea elementelor pe spaţiul de 

lucru; 

   - acurateţea lucrărilor;  

    - existenţa unui mod original de 

aranjare a  materialelor; 

    - creativitate. 

Conversația     Frontal 

Individual  

Observa-   

rea siste-

matică   

 

 

 

   

Aprecieri 

 verbale 

7. 

 

Asigurarea   

retenţiei şi a    

transferului 

   5 min. 

 Se fac aprecieri colective privind modul 

în care au activat elevii. 

Conversația  Frontal 

 

Aprecieri 

 verbale 

 

 

PLANȘĂ MODEL 
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REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

860 
 

PROIECT DIDACTIC  

Data: 12 aprilie 2022 

Şcoala:  Gimnazială Prigoria 

Clasa: a II-a  

Invatator:Costoiu Gabriela  

Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate; Arte; Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea de învăţare: E primăvară iar! 

Subiectul lecţiei: Felicitare de Paște 

Tipul lecţiei: formare și dezvoltare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecţiei: combinarea unor materiale și tehnici diverse pentru realizarea unui produs util 

Competenţe generale: 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

Competenţe specifice: 

● ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile 

● COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 

● DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi  

● MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 

Obiective operaţionale: 

1. să observe caracteristici ale unor materiale  ( forme, culori ) 

2. să prezinte etapele realizării felicitării; 

3. să mânuiască corect instrumentele de lucru; 

4. să realizeze felicitarea utilizând elemente și tehnici variate; 

5. să scrie corect textul felicitării; 

6. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a colabora cu colegii 
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Strategia didactică 

♦ Metode şi procedee: conversaţia, audiția muzicală, explicaţia, demonstraţia, observația, 

exerciţiul,  munca independentă, turul galeriei. 

♦ Resurse temporale: 50 min. 

♦ Resurse materiale : planșă cu felicitări model,  șabloane-flori, iepuri, ouă, fluturi, hârtie 

colorată, lipici, foarfece, materiale textile, sfoară, ouă încondeiate, iepuraș, fond muzical (CD-

player) 

♦ Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, probă practică. 

♦ Bibliografie: 

- M.E.N, Programa şcolară pentru disciplina ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE– Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, nr. 3418/19.03.2013; 

- Mihăescu M., Măncescu M. şi alţii, Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Ed. 

DPH, Bucureşti, 2010; 

- Pavelea C., Pavelea D. T., Alexandru G., Psihopedagogie aplicată în activitățile de practică 

pedagogică, Ed. ”Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2005. 

 

 

 

MOMENTE

LE 

LECŢIEI 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE EVALUA

RE Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 

Forme 

de 

organiza

re 

Moment 

organizatori

c 

Pregătirea materialelor necesare pentru buna 

desfăşurare a lecţiei.  

conversaţia  

 

 frontal capacitate

a de 

organizare 

Captarea 

atenţiei  

Audierea cântecului Iepuraș de Paști. 

Organizarea unei scurte conversații despre 

cum le arătăm celor dragi că îi iubim. 

audiția 

muzicală 

conversaţia 

CD player frontal observare

a 

sistematic

ă 

Anunţarea 

temei 

Anunţarea temei şi a obiectivelor lecţiei: 

realizarea unei felicitări de Paște, care va fi 

un cadou pentru o persoană dragă. 

explicaţia  frontal  
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Dirijarea 

învăţării 

Prezentarea modalităților de expresie, 

identificarea materialelor și a tehnicilor 

folosite. 

Descrierea etapelor necesare a fi respectate în 

realizarea felicitării: plierea hârtiei colorate, 

alegerea elementelor componente și 

realizarea acestora (flori, ouă, iepuraș, coș, 

fluture, iarbă), asamblarea elementelor, 

scrierea unei urări în interiorul felicitării. 

Enumerarea regulilor ce trebuie respectate în 

realizarea lucrării: utilizarea corectă şi atentă 

a instrumentelor de lucru, plăcuta îmbinare a 

materialelor şi culorilor, aspectul estetic al 

produselor finale, încadrarea în timpul de 

lucru. 

demonstrați

a 

observația 

conversația 

planșă cu 

felicitări 

șabloane-

flori, 

iepure, 

ouă, 

fluturi, 

hârtie 

colorată, 

lipici, 

foarfece, 

materiale 

textile 

frontal 

 

 

Obţinerea 

performanţe

i 

Realizarea felicitărilor utilizând materiale și 

tehnici diverse. Oferirea de explicații și 

ajutor acolo unde este cazul. 

Scrierea textului pe felicitare. 

explicaţia 

munca 

indep. 

exercițiul 

materiale  

fond 

muzical 

Anotimpur

ile – 

Vivaldi 

CD player 

 

individua

l 

 

probă 

practică 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse 

 

Expoziție – analiza lucrărilor realizate în 

funcție de elementele realizate și asamblate, 

respectarea etapelor de lucru, acuratețea, 

textul scris. 

 

Explicaţia 

Expoziție  

Turul 

galerei 

 Frontal 

 

analiza 

produselor 

activității 

Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei. Se 

vor aprecia elevii care au realizat felicitarea, 

respectând etapele, îmbinând elementele, au 

lucrat curat, au scris corect textul felicitării. 

explicaţia  frontal  
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof.înv.preșcolar: 

COSTOIU ELENA SIMONA 

DATA: 14.04.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALĂ GIMNAZIALA NR 1 POLOVRAGI  

EDUCATOARE:Costoiu Elena Simona  

GRUPA: Mică 

TEMA DE STUDIU ANUALĂ: ‘’Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?  

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Iepurașul va sosii, oua roșii vom ciocnii!  

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Decorăm ouă de Paște!  

TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi  

MIJLOC DE REALIZARE: Pictură 

                  

SCOPUL ACTIVITATII: 

Stimularea expresivității și creativității prin pictură                                                      

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

O1-sa identifice materialele, accesoriile necesare pentru realizarea temei  

O2-să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate  

O3-să creeze forme și modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic 

O3-să realizeze o compoziție originala și individuală 

 STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: instructaj verbal; Conversația, explicația, demonstratia, exercițiu plastic  

Material didactic:oua, pensule, acuarele, palete de pictura 

Forma de organizare: frontal , individual 

DURATA: 15’-20’min 

LOC DE DESFĂȘURARE:sala de grupa  

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
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-Programa activitatilor instructiv-educative în grădinița de copii, 1999 

-Metodica predării desenului și modelaj ului, E. D. P. București, 1997 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

  GRĂDINIȚA PP NR 3 PETROȘANI / STRUCTURA PP+ PN NR.1 

                                                             

”IEPURAȘII MISTERIOȘI” 

 
                                                                                          

Prof.înv.preș.Carp Rodica Adriana 

                                                                                                                                                                                    

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

GRUPA: mare  „Buburuzelor” 

TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMANII: „Ne pregatim de Paști” 

TEMA ZILEI: „Iepurașii misterioși” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ( ADP + ALA1 + DLC + DOS + ALA2 ) 

MIJLOC DE REALIZARE: DLC – „Teddy și iepurașii de Paști ” – pov. ed ; DOS – „Coșuletul cu 

oua de Paști” – activitate practica 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă ( transmitere de noi cunoștinte, formarea și consolidarea unor 

deprinderi ) 

SCOPUL:  1.informativ:  - sistematizarea cunoștintelor copiilor cu privire la cunoașterea unor 

tradiții si obiceiuri de Paști; 

                                         - dezvoltarea creativității/expresivității verbale, a fluenței și originalitatii in 

vorbire și gândire prin redarea  

                                            unor conținuturi ( fragmante ) reprezentative din cadrul acestora; 

                  2.formativ :   - consolidarea deprinderii de a asculta cu atenţie o poveste; 

                                         -  stimularea exprimării orale corecte și coerente; 

                                         -  formarea şi consolidarea tehnicilor specifice picturii şi activităţii practice;  

                                         - dezvoltarea armonioasă a organismului din punct de vedere fizic şi psihic.                

            3.educativ:    - cultivarea sensibilităţii pentru artă, a înţelegerii şi aprecierii frumosului în artă 

(pictura, lipire); 
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                                         - stimularea interesului pentru povești și cărți; 

              - stimularea şi educarea interesului, a dragostei copiilor pentru tradițiile 

și obiceiurile specifice Paștelui; 

ACTIVITATE CU CONŢINUTURI INTEGRATE: 

• ADP: - Întâlnirea de dimineaţă – „Bună dimineața iepurași…!” Rutine:- „Suntem 

iepurașii harnici”, Tranziţii:-„Iepurașii fericiți, de lucru sunt pregătiți!”, „Eu sunt 

iepurașul Țup” – joc cu text și cânt, „Iepurașul de Paști” – poezie.   

• ADE: - DLC.   Educarea limbajului: povestea educatoarei -  ”Tedyy și iepurașii de 

Paști”;               

                 - DOS.  Activitate practică: lipire - „Coșulețul cu oua de Paști”; 

• ALA: - Ştiinţă: „Iepurașul Istețilă”- joc cu material individual; 

          - Biblioteca: „Iepurașii se pregatesc de Paști”- citire de imagini; 

          - Artă: „Coșulețul” - pictură;  

          - Construcţii: ”Coșulețe pentru cursa Iepurașilor”; 

• ALA: - Joc sportiv: „Cursa iepurașilor!”, joc distractiv: „Iepurașii la morcovi”. 

 

 

     

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, demonstraţia, 

problematizarea, munca individuală si in echipa,   

                                            metoda ”Predicţiile”, „Turul Galeriei” 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:   - ursulețul Teddy din pluș, planşe, imagini și cărţi cu 

semnificația sărbătorii de Paști, coșulețe din farfurii de 

carton, acuarele, pensule, piese Lego, ouă din carton, 

pișcatori cu cifrele scrise in lim. 1-10, lipici, ouă 

decupate din carton colorat, coșuletele pictate la centrul 

artă, elemente pt decorarea ouălelor, imagini din 

poveste, coșulețele din Lego, urechi de iepurași pt cele 

2 echipe, ouă și 2 linguri din lemn, bilețele cu cifre, 

morcovi din hârtie cu surpize, recompense;   

EVALUAREA ACTIVITATII: Aprecieri verbale individuale și colective, recompense, expoziție 

cu lucrările copiilor.                                                                                    

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual;  

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

DURATA: activitatea se desfăşoară pe parcursul unei zile. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

            1.    Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, ,,Curriculum pentru învăţământul 

preşcolar 3-6/7 ani’’, 2008; 

         2. „Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar - Activitatea integrată 

din grădiniţă”, Ed. Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008; 

                3. „Revista învăţământului preşcolar”, M.E.C.1-2/2009 
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          4. ,,Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie - o provocare?’’, Ed. 

Diana.2009. 

                5. ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, Ed.Pre, 2009. 

            6. Toma, G, Petre, D., Ristoiu, M., Anghel, M., „Suport pentru aplicarea noului 

curriculum pentru preşcolar”, Ed.Delta Cart Educaţional, 2009. 

            7.   Gerlinde Wiencirz, Giuliano Lunelli, „Teddy bei den Osterhasen”.  

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Activitatea zilei debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii 

grupei.   

1. SALUTUL:    - vom cânta cântecelul  „Soarele a răsărit/ Bună 

dimineața!” 

    - copiii se salută „Bună dimineaţa iepuraș vesel, misterios, 

frumos, alb, gri… ”    

2. PREZENŢA: Se va realiza prin aşezarea fotografiilor celor prezenţi, de 

către responsabilul zilei.  

3. COMPLETAREA CALENDARULUI NATURII: Calendarul naturii se 

completează ţinându-se cont de anotimp, data, vreme , vestimentaţie. 

4. NOUTATEA  ZILEI: Venirea în vizită a ursulețului Teddy care le cere 

ajutorul copiilor pentru a descoperi împreuna misterul iepurașilor de Paști, 

el le propune copiilor câteva joculețe sub formă de probe iar pe parcursul 

zilei va  interveni pentru a le da detalii necesare pentru dezlegarea 

misterului. 

5. ACTIVITATEA DE GRUP: „Ghemul călător al iepurașului!”,copiii sunt 

așezați pe covor pe două rânduri astfel încât să fie față în față. Copilul de 

la care pornește ghemul trebuie să spună ce dorește să îi aducă iepurașul 

apoi aruncă ghemul copilului care stă în fața lui, jocul se continua până 

ajunge ghemul la ultimul copil, se observă modelul rezultat în urma 

aruncării ghemului. După terminarea jocului copiii vor alege centrele la 

care doresc sa lucreze, trecerea se va face prin tranziţia  „Iepurașii fericiți, 

de lucru sunt pregătiți, / Ei sar iute și dansează/ Se-nvârtesc, fac multă 

zarvă/ Merg la centre și lucrează.” 

6. TRANZIŢII: „Iepurașii fericiți, de lucru sunt pregătiți!”, „Eu sunt 

iepurașul Țup” – joc cu text și cânt, „Iepurașul de  

Paști” – poezie.  

La sectorul „Ştiinţă”, copiii trebuie sa decoreze oul, cu tot atâtea elemente, cât arată cifra de 

pe fiecare pișcător  ( lim. 1-10) din  

dreptul fiecarui rând . 

La sectorul „Artă”, vor picta coșulețul pentru oua folosind tehnicile specifice de lucru 

învăţate. 

La sectorul „Biblioteca”, copiii „”citesc” imaginile specifice Paștelui. 
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La sectorul „Construcţii” copiii vor construi coșulete pentru oua din materialele puse la 

dispoziţie. 

La activitatea de Educarea limbajului le voi spune povestea „Teddy și iepurașii de Paști” 

folosind metoda „Predicțiile” apoi la  activitatea practică  copiii trebuie să decoreze ouale 

pentru a le lipi în coșulețele pictate la centrul arta.  Ziua se va încheia cu jocul sportiv „Cursa 

iepurașilor” şi jocul distractiv „Iepurașii la morcovi”. 

  

                 

 

 ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: ALA 1 

 

a) Ştiinţă: „Iepurașul Istețilă”- joc cu material individual 

           

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Cognitive:- să numere crescător și descrescător în concentrul 1-10; 

              - să aşeze elementele pe fiecare rând ( al oului ) respectând cifra din dreptul acestuia; 

              - să facă aprecieri cu privire la cantitate: mai multe, mai puţine, tot atâtea; 

2. Afective:- să participe cu plăcere şi interes la activitate; 

3. Psiho – motrice: - să manipuleze cu îndemânare şi corect materialele puse la dispoziţie; 

                                - sa realizeze sarcina primită în timp util; 

                                - să răspunda prin acțiuni la cerințele formulate; 

        Strategii didactice: 

   Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 

   Mijloace de învăţămant: pișcători cu cifre de la 1 la 10, ouă din carton colorat ( liniate), 

elemente pentru decor: flori, forme geometrice de diferite mărimi și culori.  

        

             b) Bibliotecă: „Iepurașii se pregatesc de Paști” 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

      1. Cognitive: - să „citeasaca”/descrie imaginile specifice Paștelui; 

                     - să povestească coerent ceea ce a citit ; 

                     - să foloseasca cuvinte specifice sărbatorii Pascale; 

         2. Afective:  - să se implice direct în activitate alături de ceilalţi membrii ai grupului; 

                               - să exprime stări sufletești; 

      3. Psiho-motrice: - să realizeze o bună coordonare oculo-motorie; 

        Strategii didactice: 

   Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea. 

   Mijloace de învăţămant: planse si imagini care descriu sarbatoarea Pastelui. 

     

 

 

      c) Artă: -„Coșulețul” – pictură 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

869 
 

1. Cognitive: - să picteze, utilizând culorile preferate și tehnicile de lucru adecvate; 

                                - să utilizeze corect, adecvat, spaţiul plastic şi materialele puse la dispoziţie; 

       2. Afective: - să descrie lucrarea proprie, precum şi lucrările celorlalţi copii, ținând cont de 

aspect, estetică; 

       3. Psiho-motrice: - să realizeze o bună coordonare oculo-motorie; 

                                        - să folosească corect și cu îndemânare instrumentele de lucru;     

        Strategii didactice: 

   Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

   Mijloace de învăţământ: coșulețe din farfurii de carton, acuarele, pensule, pahare cu apă, 

şervetele, lucrare model. 

 

           d) Construcţii: „Coșulețe pentru cursa iepurașilor”  

 

        OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

       1. Cognitive: - să redea modele de coșulețe, conforme cu realitaea,  prin îmbinarea și 

suprapunerea pieselor;  

                                -  să descrie verbal modelele create; 

                                -  să precizeze utilitatea construcţiei realizată; 

       2. Afective: - să coopereze cu membrii grupului; 

                                -  să ceară şi să ofere sprijin. 

       3. Psiho-motrice:- să manipuleze corespunzător materialele puse la dispoziţie; 

        Strategii didactice: 

   Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

   Mijloace de învăţământ: piese Lego. 

 

 

 

  

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

 

ADE - DLC : Educarea limbajului  ”Teddy și iepurașii de Paști”- povestea educatoarei  

                   

                TIPUL ACTIVITĂŢII : comunicare, însuşire de noi cunoştinţe 

                  SCOPUL ACTIVITĂŢII : consolidarea deprinderii de a asculta cu atenţie o poveste, 

stimularea exprimării orale corecte  

                                                                    și coerente . 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

  1. Cognitive: -să asculte cu atenţie conţinutul povestirii; 

                                         - să răspundă la întrebările adresate de educatoare rostind clar şi 

corect cuvintele si formulând propoziţii  

                                            simple corecte din punct de vedere gramatical; 

                                         - să redea continuțul poveștii pe baza ilustratiilor; 

                                         - să numească personajul principal al povestirii si să desprindă ideea 

principală a poveștii; 
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           - să aşeze ilustraţiile în ordine cronologica; 

                                  2. Afective: - să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de 

întamplările povestirii; 

                                      -  să se implice afectiv in activitate; 

   3. Psiho-motrice: - să păstreze o poziţie corecta a corpului pe tot parcursul 

activităţii. 

 

             - ADE –DOS : Activitate practica  ”Coșulețul cu oua de Paști”- decorare, lipire. 

 

                TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi 

                  SCOPUL ACTIVITĂŢII : consolidarea priceperilor şi deprinderilor de lipire corectă; 

dezvoltarea simţului estetic . 

  

                   OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 1. Cognitive: -să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie; 

                                                 - să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior, specifice 

activităţilor practice;  

                                                 - să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei;   

 2. Afective: - să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie şi pe cele 

ale colegilor. 

          3. Psiho-motrice: -să respecte indicaţiile privind tehnica de lipire (lipire prin 

presare și mișcări circulare); 

                -să mânuiască corect materialele primite; 

 

                

 

            ALA 2 : - Joc cu caracter sportiv: „Cursa iepurșilor”, joc distractiv: „Iepurașii la 

morcovi”  

           Scopul activității: Satisfacerea nevoii de mişcare, destinderea şi recreerea copiilor 

pecum şi dezvoltarea atenţiei şi   

                                                       rapiditaţii in reacţii, a indemanarii. 

                                                       Intarirea sănătății și a organismului. 

                                                       Dezvoltarea fizică și armonioasă. 

                                                       Consolidarea depriderilor psiho-motrice. 

                Forma de organizare : pe echipe     

                Strategii didactice:  

Metode si procedee:-conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul. 

Materiale didactice:- coronițe pt iepurași albi și gri, 2 linguri din lemn, ouă din lemn, cele 2 

coșulețe realizate din Lego la centrul construcții, fluier. 

Sarcina de joc: La semnalul sonor dat de educatoare, pornește câte un membru din fiecare echipă 

având câte un ou în lingura de lemn, ei trebuie să alerge ocolind obstacolele și apoi trecând peste pod 

pentru a ajunge la coșul echipei în care vor lasa oul. Pornesc ceilalți coechipieri doar când primesc 

ștafeta. Echipa care va aduna cele mai multe oua va fi câștigatoare. Copiii vor primi recompense în 

urma jocului distractiv “Iepurașii la morcovi”. Ei vor extrage biletele pe care este scris un număr, 
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trebuie să găsească morcovul pe care este scris același număr. In pachețelele în forma de morcovi se 

afla diverse surprize. 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

           1. Cognitive: - să răspundă la o sarcină simplă dată; 

                                      - să respecte regulile jocului de mişcare; 

                                      - să-si dezvolte dorinţa de a se juca în colectiv, respectându-se reciproc; 

                2. Afective: - să manifeste inters prin participarea efectivă si afectivă aducându-și 

contribuția la reușita echipei; 

           3.Psiho-motrice : - să-şi exerseze deprinderile si calitățile motrice învaţate; 

                                              - să alerge până la coșuleț fără să scape oul din lingură, respectând 

traseul. 

 

 

                                          DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

                                                                                                                                

Etapele 

activităţi

i 

 

Conţinutul activităţii 

Strategii didactice Evaluare 

 

Metode 

şi 

procede

e 

Materiale 

didactice 

Instrume

nte şi 

indicator

i 

1.Momen

t    

organiza

toric 

 

Se asigură condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii:  

  - aerisirea sălii de grupă; 

  - aranjarea mobilierului pe centre; 

  - pregătirea materialelor pentru centrele de 

activitate si pentru activitatile pe domenii 

experientiale. 

 

 

 

  

 

2.Introd.

în 

activitate

. 

Captarea 

atenţiei 

     Introducerea în activitate se va realiza în cadrul 

întâlnirii de dimineața prin jocul de grup „Ghemul 

călător al iepurșului” – copiii trebuie să arunce ghemul 

de la unul la altul răspunzând la întrebarea „Ce vrei să 

îți aducă iepurașul?” 

     Captarea atenției se va realiza prin vizita ursulețului 

Teddy,  

( personajul poveștii pe care copiii o vor asculta în 

cadrul activității de educarea limbajului ) care le 

propune copiilor să dezlege misterul iepurașilor de 

Paști. Se poartă scurte discuții legate de sărbătoarea 

Paștelui. 

 

conversaţi

a 

 

explicaţia 

 

dialogul 

Cale

ndarul 

naturii 

Ghe

m  

Ursul

ețul 

Teddy 

din pluș 

verificare 

orală 
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3. 

Anunţar

ea temei 

şi a 

obiective

lor 

 

 

 

Tema zilei de astăzi se numește „Iepurașii misterioși”, 

le voi prezenta copiilor activitățile pe care le vom 

desfășura pe parcursul acestei zile și  voi enunța 

obiectivele pe înțelesul lor. 

 

conversa

ţia  

    

 

 

 

  

  

4.Prezent

a- 

rea 

continut

ului si 

dirijarea 

invatarii 

1. Ştiinţă: „Iepurașul Istețila” 

- Le voi prezenta copiilor materialele puse la dispozitie 

și le voi enumera sarcinile de lucru.  

-Trebuie să decorăm ouăle cu flori, forme geometrice, 

ţinând cont de cifra din dreptul fiecărui rând, 

elementele de pe fiecare rând trebuie să fie de același 

fel și să aibă aceeași culoare. Apoi se vor face aprecieri 

cu privire la cantiatate: mai multe, mai puține, tot 

atâtea. 

2. Biblioteca: „Iepurașii se pregatesc de Paști” 

- la acest centru sunt așezate pe masuțe planșe , cărți și 

imagini. 

- La această măsuţă veţi citi imaginile care descriu 

obiceiuri și tradiții specifice sarbătorilor de Paști.  

3. Artă : „Coșulețul” - pictură 

- La acest centru va veni fiecare copil și va picta 

coșulețul, ( din farfurie de carton) folosind culorile 

preferate, coșuleț în care vom lipi ouăle decorate la 

activitatea practică. 

        4. Construcţii: „Coșulețe pentru cursa 

iepurașilor” 

- La acest centru veţi construi coșulețe din Lego, pentru 

a pune ouăle, strânse la jocul sportiv pe care îl vom 

desfășura la sfârșitul zilei. 

     Se precizează copiilor comportamentul adecvat în 

cazul acestor activităţi:  trebuie să vorbiţi în şoaptă 

pentru a nu-i deranja pe ceilalţi, să vorbiţi politicos, 

frumos, corect, sa  cooperati cu ceilalti membrii din 

echipă, fiecare joc trebuie terminat.  

     Pentru fiecare sector câte un copil va repeta 

sarcinile de rezolvat şi se vor purta discuţii referitoare 

la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la 

dispoziţie şi modul de utilizare al acestora. 

 

observaţia 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

demonstraţ

ia 

 

 

exercițiul 

 

 

problemati

za-rea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oua  

Flori, 

forme 

geom 

Pișcători 

cu cifre 

 

 

Imagini și 

planșe 

 

Coșulețe 

acuarele 

pensule 

 

 

piese Lego 

 

 

 

Evaluare 

prin 

produsele 

realizate 

 

 

 

 

   Rezolva 

sarcinile 

prin 

cooperare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificare

a orală 
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       În timp ce copiii lucrează, vor fi îndrumaţi şi 

urmăriţi de către educatoare. Voi da explicaţiile 

necesare, voi pune întrebări ajutătoare, acolo unde 

există dificultăţi, voi monitoriza activitatea la fiecare 

centru şi voi interveni dacă e cazul.  

      Trecerea de la activitățile desfășurate pe  centre la 

activitătile pe domenii experiențiale se va face prin 

tranziția „Eu sunt iepurașul Țup!”  

       Prima activitate pe domenii experientiale este 

educarea limajului. Pentru a dezlega misterul 

iepurașilor de Paști va trebui să ascultați cu atenție 

povestea „Teddy și iepurașii de Paști”. 

           Voi expune conţinutul povestirii folosind 

gestica, mimica și inflexiuni ale vocii. Pe măsura ce voi 

povesti, voi prezenta și planşe corespunzătoare fiecarei 

secvenţe. 

          Conţinutul poveştii va fi prezentat pe baza unui 

plan de idei. Voi folosi metoda interactiva de grup 

''Predicţiile''. Intrebările folosite ''Ce credeti că se va 

întâmpla?'', ''De ce credeți asta?'' și ''Ce s-a întâmplat 

defapt?'' vor fi adresate copiilor în timpul relatării 

secvențelor.  

          Pe parcursul povestirii voi folosi sinonime pentru 

cuvintele necunoscute. 

          La sfârşitul povestirii, îi voi incuraja, spunându-

le că variantele  lor au fost interesante, lăudandu-le 

creativitatea și imaginaţia.  

          Repovestirea conținutului pentru fixare se  

realizeaza pe baza ideilor principale, cu ajutorul 

planşelor ce ilustreaza momentele povestirii și pe baza 

întrebărilor.  

 

           

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

Explicația 

Metoda 

„Predictiil

e” 

Expunerea 

Problemati

za- rea  

Repovestir

ea  

 

 

lucrările 

copiilor 

 

 

 

  

 

 

Ilustratiile 

cu 

secvențele 

principale 

din 

poveste 

   

aprecier

i 

verbale 

examin

are prin 

proba 

practică 

 

 

5.Obține

rea 

perform

anței 

       In urma povestirii, copiii au descoperit misterul 

iepurașilor acum știind și ei ce au de realizat în cadrul 

activității practice. La rândul lor, copiii, ca și iepurașii 

din poveste, trebuie să realizeze câte un coșuleț cu ouă 

de Paști pentru familia unui prieten. Ouăle vor fi 

decorate apoi lipite în coșulețele pictate de fiecare copil 

Explicatia 

Demonstra

tia 

Exercițiul 

Turul 

galeriei 

Oua 

colorate 

din carton 

 Elemente 

pt 

decorarea 

observare

a 

proba 

practică 

aprecieri 

verbale 
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la centru artă. 

       Se vor înmana copiilor materialele cu care vor 

lucra. 

       Prezentarea modelului : le voi prezenta coșulețul 

realizat de mine.  

       Demonstrarea procedeului de lucru : le voi explica 

copiilor şi le voi demonstra cum trebuie să lucreze cu 

materialele puse la dispoziţie pentru a putea realiza 

“Coșulețul cu ouă de Paști”. 

       După ce se explică tehnica de lucru şi se prezintă 

materialele necesare,  se trece la realizarea propriu-

zisă. 

       Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai 

mâinilor :  

 “Hai cu toti ne pregatim/ Mainile să le-ncălzim/ Să 

putem lucra ușor/ Mișcăm degetele așa/ Iute se-nvârte 

roata/ Batem palmele amândouă/ Așa cad picuri când 

plouă/ Mişcam pumnişorii iute/ Uite cum vor să m-

asculte/ Și un pod am construit/ De lucru sunt pregătit.” 

      Se oferă sprijin în timpul lucrului, urmărind 

respectarea tehnicilor de lucru şi păstrarea ordinii şi 

curăţeniei la locul de muncă pe tot parcursul activităţii. 

      Copiii vor fi stimulați verbal pe parcursul activității 

și se va corecta poziția la masa de lucru.  

      La final se va realiza expoziția cu lucrările copiilor 

și se vor face aprecieri asupra participării copiilor la 

ctivitate, implicând și copiii în analiza muncii din 

această zi prin metoda „Turul galeriei”. 

        

 

 

 

 lor 

Coșulețele 

pictate la 

arta 

Lipici 

Fașie de 

hârtie 

verde pt 

iarbă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panou pt 

realizarea 

expoziției 

 

 

individua

le și 

generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

prin 

produsele 

realizate  

6. 

Asigurar

ea 

transferu

lui și a 

retenției  

 

        Se va realiza prin desfășurarea jocului cu caracter 

sportiv: „Cursa iepurașilor” și a jocului distractiv 

„Iepurașii la morcovi”. 

         Copiii se împart în doua echipe: echipa 

iepurașilor gri și echipa iepurașilor albi, se explică 

regulile jocului, se execută jocul de probă și se va trece 

la desfășurarea propriu-zisă a jocului. La semnalul 

sonor dat de educatoare, pornește câte un membru din 

fiecare echipă având câte un ou în lingura de lemn, ei 

Conversați

a  

Explicația 

Demonstra

ția 

Exercițiul 

Problemati

za-rea 

Urechi de 

iepurași 

Oua din 

lemn 

2 linguri 

de lemn 

coșuri din 

Lego 

obiectele 

pt traseu 

Proba 

practică 

  

 

Aprecieri 

verbale 
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trebuie să alerge ocolind obstacolele și apoi trecând 

peste pod pentru a ajunge la coșul echipei în care vor 

lăsa oul. Pornesc ceilalti coechipieri doar când primesc 

ștafeta. Echipa care va aduna cele mai multe ouă va fi 

câștigătoare. Copiii vor primi recompense în urma 

jocului distractiv “Iepurașii la morcovi”. Ei vor extrage 

bilețele pe care este scris un numar, trebuie să găsească 

morcovul pe care este scris același număr. In 

pachetelele în formă de morcovi se afla diverse 

surprize. 

 

             

morcovei 

sub forma 

de surpriză 

7.Încheie

rea 

activităţi

i 

    După terminarea activităţilor liber alese din etapa a 

III-a voi face aprecieri asupra întregii activităţi, a 

modului de participare a copiilor la activitate şi a 

comportamentului acestora. 

Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri 

exprimând opinii referitoare la modul cum s-a lucrat, 

cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-au obţinut.  

 

conversa

ţia 

 

lucrările 

copiilor 

 

 

aprecier

i 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI OLT 

PROFESOR: OPRISAN ALINA 

CLASA: A-VIII-A 

DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ  

CONTINUTUL: „Complementul circumstanţial de loc (c.c.l.)” 

TIPUL LECTIEI:  Reactualizarea cunostintelor dobandite anterior 

 

OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea gândirii logice a elevilor şi cultivarea unei exprimări orale şi 

scrise, corecte şi armonioase. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili: 

O1- să definească c.c.l.;  

O2- să identifice c.c.l.;  

O3- să analizeze c.c.l.;  

O4- să indice determinanţii c.c.l.; 

O5- să evite confuzia cu complementul indirect; 

O6- să se exprime corect din punct de vedere gramatical. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, expunerea. 

Modul de organizare a clasei: frontal, pe grupe. 

Resurse: ▪ materiale didactice: pixuri, caiete, fişe de lucru. 

▪ mijloace de învăţământ: tablă, cretă, manuale, PC.                      

LOCUL : sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE: - programa şcolară; 

                     - planificarea; 

- manuale şcolare 

 

Etapele lecţiei Dirijarea învăţării 

T
im

p
 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Captarea 

atenţiei 

Organizează clasa. 

Notează absenţele. 

Numesc elevii absenţi. 

Se pregătesc pentru lecţie. 

1' 

Verificarea 

cunoştinţelor 

asimilate 

anterior 

Verifică tema scrisă pentru acasă; aprobă sau corectează temele 

făcute 

 

 

Prezintă la control caietele 

de teme; corectează acolo 

unde este cazul. 

Răspund la întrebările 

profesorului. 

 

1' 

 

2' 
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Verificarea 

ancorelor pe 

care se spriji-

nă lecţia nouă 

Împarte fişele de lucru şi le cere elevilor să identifice funcţiile 

sintactice ale cuvintelor subliniate. 

Întreabă elevii dacă îşi mai amintesc ce este c.c. l.. 

Întreabă elevii care sunt întrebările la care răspunde c.c.l. 

Primesc fişele, rezolvă 

cerinţa şi răspund la 

întrebările profesorului. 

Răspund la cerinţă. 

4' 

 

1’ 

Anunţarea 

temei noi şi a 

obiectivelor 

Anunţă titlul lecţiei de zi şi îl scrie pe tablă: „Complementul 

circumstanţial de loc”. 

 

Ascultă; notează în caiete 

titlul lecţiei. 

1' 

Dirijarea 

învăţării 

Cere elevilor să noteze în caiete definiţia c.c.l. 

Precizează: Complementul circumstanţial de loc determină: 

Un verb: Se duce acolo. 

O interjecţie: Hai la şcoală! 

Un adjectiv: Dă-mi cartea luată din raft.  

Se exprimă prin: 

- Adverb de loc: 

Fără prepoziţie: Rămâne aici. 

Cu prepoziţie: A fugit repede până acolo. 

- Loc. adverbială de loc: Umbla de acolo până acolo de nerăbdare. 

- Substantiv în: 

Ac. - cu prepoziţie: Mă duc la bibliotecă. 

      - fără prepoziţie, când arată spaţiul străbătut şi este însoţit de 

numerale sau adjective: A alergat doi kilometri. 

                S-a dus cale lungă. 

D. – în expresiile: Stai locului! 

                             S-a aşternut drumului. 

G. - cu prepoziţie: Am aşteptat înaintea casei. 

    - cu locuţiune prepoziţională: S-a plimbat de-a lungul malului. 

Notează definiţia în caiete. 

 

Notează în caiete, ascultă şi 

răspund la cerinţele 

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2' 

10’ 
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Dirijarea 

învăţării 

- Pronume în: 

Ac. - cu prepoziţie: Am căutat citatul în trei cărţi, dar nu l-am găsit 

în niciuna. 

D. – când se exprimă prin pronume personal formă neaccentuată 

precedat de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale specializate 

pentru G.: 

Câmpul se întinde înaintea-mi. 

În preajma-mi sunt multe flori. 

G. - cu prepoziţie: Am aşteptat înaintea lor. 

    - cu loc. prep.: S-a plimbat în jurul ei. 

- Numeral cu valoare substantivală în: 

Ac. - cu prepoziţie:  

N-am găsit cartea pe al doilea raft, era pe al treilea. 

G. - cu prepoziţie:  

Am aşteptat înaintea celor doi. 

    - cu locuţiune prepoziţională:  

S-a plimbat în jurul celor trei. 

- Adjectiv pronominal posesiv precedat de prepoziţii sau locuţiuni 

prepoziţionale specializate pentru genitiv: 

S-a aşezat înaintea mea. 

A pus cartea în spatele tău. 

- Verb la supin (folosit rar): 

Întârziase la prins peşte. 

Împarte fişe de lucru şi le cere elevilor să rezolve cerinţa pe grupe de 

câte 3. 

 

 

 

. 

 

Notează în caiete, ascultă şi 

răspund la cerinţele 

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primesc fişele, rezolvă 

cerinţa şi răspund la 

întrebările profesorului. 

 

 

Citesc cerinţa exerciţiului, 

îl rezolvă la tablă, notează 

în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

9’ 

Feed- back  Cere elevilor să repete definiţia c.c.l., întrebările la care răspunde şi 

face aprecieri asupra modului în care aceştia au răspuns la lecţie. 

Răspund, ascultă 

aprecierile profesorului. 

1' 
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Anunţarea 

temei pentru 

acasă 

Anunţă tema de lucru pentru acasa 

 

Ascultă şi notează tema 

pentru acasă, precum şi 

precizările suplimentare, 

dacă este cazul. 

1' 
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CONŢINUT  ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă 
Așezarea masutelor și 
pregătirea materialului 
necesar picturii, ordonarea 
copiilor în sala de grupă.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

   

Introducerea în activitate o voi 

realiza cu ajutorul iepurasului 

care le-a adus o surpriză :un 

coș cu ouă.  

Voi purta cu copii o mica 

discuție despre aceasta.  

      

  Conversaţia 

 

  

 

 

Cos cu oua  Frontal 

 

Formularea unor 

răspunsuri logice 

 

3. Enunţarea 

temei  şi a 

obiectivelor 

 

Astazi veți picta aceste ouă și 

cu cele mai frumoase vom 

organiza o expoziție pe 

grădiniță.  

Voi cere copiilor să-mi 

 

Instructaj 

verbal 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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recunoască ce materiale au 

primit pe masă.  

 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

5.Execitarea 

temei de către 

copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Voi demonstra și explica cum 

pictam oul, îl decoram cum ne 

place și cu ce culori dorim, 

cum vrem noi sa arate mai 

frumos(flori, linii, pete, 

puncte!)  

  

Înainte de a începe pictura va 

trebuii sa exersam mișcări ale 

mușchilor la maini :Batem,  

batem palmele 

              Ne frecam mânuțele 

               Ploaia cade neîncetat 

               Pe scaun ne-am 

așezat 

              De lucru ne-am 

apucat! 

Le voi ura copiilor,, spor la 

lucru,,, și le voi fi alături pe tot 

parcursul desfășurării 

activității. 

În timpul muncii independente 

voi îndruma copiii individual 

în șoaptă sau îi voi ajuta să se 

hotărască în alegerea 

modelului preferat dacă este 

cazul. 

 

 

  

Explicarea și 

demonstrarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu 

plastic  

 

Acuarele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Chestionare orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorificarea 

experientei 

personale 
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6.Obținerea 

performanței și  

asigurarea 

transferului 

 

 

 

    

Voi expune lucrările și 

analiza câteva modele care 

sunt mai deosebite prin 

colorit și decorare. Copiii 

vor explica ce model au 

pictat și ce culori au 

folosit.  

Conversația 

 

 

Palete Frontal 

Individual 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

7.Încheierea 

activităţii 

 

Se fac aprecieri generale și 

individuale asupra modului de 

participare la activitatea 

desfășurată.  

 

  

Conversația 

 

 

Aprecieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale și 

colective asupra 

desfășurării 

activității. 
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Prof.înv.primar: Motora Olga-Narcisa 

Şc. Gim . „Nicodim Ganea” Bistra, Alba 

        Proiect de activitate integrată 

Profesor înv.primar Motora Olga -Narcisa 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” 

Bistra   

Clasa: a III-a A  

Data: 14. 04. 2022 

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Învățăm de la plante 

Subiectul lecției: Felicitarea de Paști 

Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată 

Durata: 45 de minute 

 

 

Discipline integrate: 

➢ Limba și literatura română  

➢ Matematică 

Competențe generale: 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de     

contexte familiare 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

 

Competențe specifice: 

1. Arte vizuale și abilități practice 

1.1. Manifestarea curiozitǎţii faţǎ de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2.1. Exprimarea ideilor şi trǎirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

2.2. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

2.3. Explorarea de utilizǎri în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrǎrilor realizate prin efort 

propriu 

2.4. Participarea la activitǎţi integrate adaptate nivelului de vârstǎ, în care se asociazǎ elemente de 

exprimare vizualǎ, muzicalǎ, verbalǎ, kinestezicǎ. 

 

2. Llr 

3.1 Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare 

3.4.Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspect importante ale 

acestuia 

     3. Matematică 

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concret 

Obiective operaționale: 

➢ O1. Să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării, pe baza indicațiilor date de 

învățătoare; 
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➢ O2. Să aplice tehnici adecvate sarcinii de lucru, pe baza indicațiilor date de învățătoare; 

➢ O3. Să realizeze lucrările propuse, pe baza indicațiilor date de învățătoare şi respectând tehnicile de 

realizare  

➢ O4 .Să analizeze produsele finite ,menţionând utilitatea lui, pe baza criteriilor enunţate  

 

Resurse: 

I. Metodologice  

          Strategii didactice: 

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, instructajul, demonstraţia, exerciţiul, lucrare 

practică,interviul , Turul galeriei, Ciorchinele ,Interviul 

       Mijloace de învăţământ : 

•  informativ-demonstrative: modelul învăţătoarei (produsul model). 

• de exersare şi formare a deprinderilor: carton  colorat, foarfecă, lipici, creioane colorate, şabloane  

                                                                                                                                                      

➢ Forme de organizare : frontal, individual. 

II. Temporale 

            45 de minute 

III. Umane 

            16 de elevi. 

IV. Bibliografice: 

Programa şcolară  pentru disciplinele Matematică, Limba și literatura română, Educație civică, 

Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice,  clasa  a III- a , Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
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Desfăşurarea activităţii 

Secvenţă  

didactică 

Ob.op Conţinut ştiinţific  Strategii 

didactice 

Forme de 

organizare  

Resurse 

material e 

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 

 

  Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea 

activităţii: aerisirea sălii de clasă și pregătirea 

materialului didactic. 

 

 

Conversaţia frontală  Observarea 

comporta-

mentului 

non-verbal 

2. Captarea 

atenţiei 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se va solicita elevilor să răspundă la următoarele 

ghicitori  

 

,,Sărbătoarea primăverii, 

Sărbătoarea Învierii 

Sărbătoarea luminilor, 

Bucuria creştinilor… 

(Sf.Paşti) 

,,Într-un coşulet gătit, 

Mama mea a pregătit 

Vin, pască si ouşoare 

Pentru o mare sărbătoare… 

(Sf.Paşti) 

-Se  solicit  completarea   Ciorchinelui  cu informaţii 

legate de obiceiurile/tradiţiile legate de Sărbătoarea 

Pascală ( salutul ,vopsirea ouălelor , mersul la 

biserică ) 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele  

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă  

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului non-

verbal 

 

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea 

Pascală 
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Exerciţiul  

 

 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale  

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo 

  -Elevii sunt anunțați că la ora de AVAP  vor avea ca 

sarcină de lucru, realizarea unei felicitări de Paști, 

sub forma unui iepuraş. 

-Obiectivele lecției vor fi prezentate pe înțelesul 

copiilor  

 Conversatia 

 

 

Explicația 

 

frontală 

  

 

 

 

 

Observarea 

comportamen

tului non-

verbal; 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prezentarea produsului model şi expunerea acestuia 

în faţa clasei pentru a putea fi uşor vizualizat.  

 

Intuirea şi demonstrarea fazelor de realizare a 

felicitării : 

a. Plierea  pe jumatate a colii cartonate în formă de 

dreptunghi 

b. Tăierea unei jumătăţi  

c. Folosind rigla, se va măsura lungimea 

dreptunghiului, se va împărţi în trei  părţi egale 

d. Se vor îndoi părţile laterale  

e. Se va colora şi decupa folosind şabloane urechiile, 

ochii şi boticul iepuraşului 

f. Se vor lipi urechile în interiorul felicitării iar ochii pe 

părţile laterale.  

g. Se va decupa oul, se va scrie pe suprafaţa lui mesajul  

h. Se va lipi în interiorul felicitării 

i. La final se va lipi inimioara care reprezintă boticul pe 

partea exterioară stînga a felicitării  

 

-Se exemplifică regulile ce trebuie respectate în 

realizarea lucrării: utilizarea corectă şi atentă a 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Explicaţia                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foarfecă 

 

Coală 

cartonată 

 

riglă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  
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  O1 

 

 O2 

 

 

 

 O3 

 

 

instrumentelor de lucru, plăcuta îmbinare a 

materialelor şi culorilor, aspectul estetic al produselor 

finale, încadrarea în timpul de lucru. 

 

 -Intuirea  materialului necesar din mapa individuală 

de lucru  

(Fiecare copil va avea pe masă  materialele necesare.) 

 

-La cerere, elevii descriu învăţătoarei fazele lucrării 

 

-Se vor  executa exerciţii pentru încălzirea muşchilor 

mici ai mâinii  

-În timp ce elevii lucrează, cadrul didactic îi sprijină 

pe elevii care întâmpină dificultăți și le oferă 

explicații suplimentare. 

 

Instructajul 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coli A4 

cartonate  

 

Lipici, 

foarfecă 

 Creioane  

colorate  

 

 

sistematică 

a 

comportamen

tului elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale  

 

 

5.Analiza 

lucrărilor 

 

 

O4 

• Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor. 

• Elevii sunt intervievaţi de un coleg-reporter şi îşi  

vor exprima părerea legată de aspectul felicitărilor 

confecţionate de colegi, ghidându-se după criteriile 

de realizare afişate în clasă şi  utilitatea  produsului 

• Se autoapreciază şi caută utilitatea propriului 

produs.  

 

Conversația 

 

Turul  galeriei 

 

Interviul  

 

 

frontală 

 

 

microfon 

 

 

Aprecieri  

verbale  

 

Autoevaluare

a  

 

6. Evaluarea  

activităţii 

 

   

Se fac aprecieri generale și individuale asupra 

participării elevilor la lecţie, precum și asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. 

Conversația 

Explicația 

frontală  

 

 Aprecieri  

verbale  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU”, TG-MUREȘ-STRUCTURĂ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LICURICI” 

Prof. înv. preșc. Deteșan Oana 

         Prof. înv. preșc. Deteșan Anca 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

DE O ZI 

Iepurașul Țupi 

și 

 ouăle de Paște 

 

  

 

 

 

GRUPA:  MICĂ ROMÂNĂ  ”MĂMĂRUȚELE” 

TEMA ANUALĂ:CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 

TEMĂ PROIECT TEMATIC DE O ZI: ”Iepurașul Țupi și ouăle de Paște” 

SUBTEMA: ”Paște fericit, iepurașule!” 

MODUL DE REALIZARE/TIPOLOGIA ACTIVITĂȚILOR: 

ACTIVITATE INTEGRATĂ  

ADP+ADE(DLC+DEC)+ALA1+ALA2 

DOMENII EXPERIENȚIALE VIZATE: 

Domeniul Limbă și Comunicare și Domeniul Estetic și Creativ 

DLC și DEC  

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

SCOPURILE ACTIVITĂȚII: 

o Dezvoltarea capacității de a asculta o poveste , demonstrând înțelegerea acesteia și a mesajului 

transmis, prin activizarea și îmbogățirea vocabularului. 

o Stimularea expresivității și creativității prin limbaj artistico-plastic 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să se exprime în propoziții corecte din punct de vedere lexico-gramatical utilizând expresii și cuvinte 

specifice vârstei ca răspuns la întrebările educatoarei. 

- Să identifice cel puțin trei acțiuni pe care le realizează personajele  din poveste făcând apel la 

elementele prezentate pe parcursul povestirii. 

- Să picteze ouă cu ajutorul  materialelor  puse la dispoziție, utilizând tehnica ștampilării. 

- Să rezolve la centrele de interes sarcinile de lucru ,cooperând în cadrul grupului pentru realizarea 

materialelor. 

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚII: ACTIVITATE INTEGRATĂ DE O ZI  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. TIPURI DE EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE IMPLICATE: Activă, creativă, inductivă, 

deductivă 
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2. SISTEMUL METODOLOGIC: conversația, explicația, povestirea, observația, exercițiul, 

demonstrația, jocul 

SISTEMUL RESURSELOR CURRICULARE: 

ADP: calendarul naturii, floarea cu mămăruțe- prezența cu pozele copiilor,iepuraș de pluș, cutia cu 

surprize (în care se vor afla personajele din poveste) 

ADE: tabloul poveștii,  personajele din poveste, acuarele, bureți,  ouă din polistiren 

ALA: 

• Artă: mulaj-oul, flori, inimioare, cercuri, lipici, recipiente individuale pentru materialele decorative 

• Joc de masă: cutii cu nisip, coșulețe  colorate, ouă din polistiren colorate, pensete 

• Știință: Coală A3 cu drumul spre coșulețul cu ouă al iepurașului, pietre, recipiente individuale 

pentru pietre 

RESURSE: 

• UMANE:preșcolarii din grupa mică română ”Mămăruțele” 

• SPAȚIALE:sala de grupă 

• TEMPORALE: o zi 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual, pe grupe 

STRATEGII, METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

• Evaluativ-stimulative: aprecierea, încurajarea verbală 

• Frontală: realizată pe tot parcursul activității 

• Finală: prin analiza produselor activității și a deprinderilor formate, prin exprimarea părerilor 

individuale ale fiecărui copil cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat astăzi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

o Bocoş, M., Avram, I., Catalano, H., Someşan, E. (2009), Pedagogia învăţământului preşcolar. 

Instrumente didactice,Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

o Bocoș, M., Carlogea, L., Drăghici, C. (2011), Antologie de proiecte tematice pentru activități 

integrate, Editura Diana, București  

o Chiş, O., Tătaru, L., Glava, A. (2014), Piramida cunoaşterii - repere metodice în aplicarea 

curriculumului preşcolar, Editura Diamant, Piteşti 

o Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

o Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie, 2019 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

ETAPA I: 

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1. Rutine 

      a. Primirea copiilor, igiena - spălatul şi toaleta, micul-dejun 

      b. ”Să fim prieteni!”- deprinderea de a stabili relații de prietenie în cadrul grupului 

2. Întâlnirea de dimineață:”Să facem cunoștință cu Iepurașul Țup-Țup” 

3. Tranziții: 

      a.1,2,1,2 la distanta mergem noi”” 

      b. ”Eu sunt iepurașul Țup”-cântec 
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ETAPA a II-a 

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE ȘI DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

DLC+DEC 

”Paște fericit, iepurașule” 

(Povestea educatoarei, pictură) 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (centre partea I) 

Artă: ”Decorăm oul”-lipire materiale decorative  

Sarcina didactică: să lipească materialele decorative pe ou apelând la creativitate și imaginație. 

Joc de masă: ”Găsește oul și așază-l în coșul lui” – sortare ouă colorate 

Sarcina didactică: să sorteze ouăle  colorate ascunse în nisip așezându-le în coșulețe respectând 

criteriul culorii. 

Știință: ” Drumul iepurașului către coșul cu ouă” – seriere pietre 

Sarcina didactică: să așeze pietrele  pe drumul iepurașului către coșul cu ouă respectând criteriul 

mărimii. 

 ETAPA a III-a 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (partea a II-a) 

         ”Iepurași drăgălași” – joc de mișcare  

Scenariul zilei 

Copiii intră în sala de grupă recitând versurile ”1,2,1,2 la distanță mergem noi!”. 

Întâlnirea de dimineață debutează cu: 

Salutul se realizează mai întâi prin tehnica comunicării rotative. Acesta porneşte de la 

educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei. Fiecare își salută colegul de lângă el făcându-i un 

gest cu mâna  (De exemplu: ”Bună dimineața, Ana!” ). 

 Gimnastica de înviorare se realizează prin intermediul cântecelor: Lecția de înviorare și 

Cap, umeri, genunchi, piciorușe. 

 Prezenţa se realizează cu ajutorul florii cu mămăruțe, unde fiecare  copil prezent își lipește 

fotografia pe floare. 

 Calendarul naturii se va realiza prin intermediul trenulețului colorat, unde un copil va așeza 

pe trenuleț jetonul cu imaginea care reprezintă starea vremii. 

  Noutatea zilei  se va realiza prin transmiterea faptului că în drum spre grădiniță educatoarea 

s-a întâlnit cu un iepuraș. Acesta a dorit să o acompanieze  pe educatoare la grădiniță pentru a-și face 

prieteni. 

 Activitatea de grup în cadrul acesteia fiecare copil face cunoștință cu iepurașul prezent  în 

grupă, spunându-și numele. 

Activitățile pe domenii experiențiale se desfășoară pe baza povestirii educatoarei a poveștii 

”Paște fericit, iepurașule”. Preșcolarii vor urmări șirul poveștii care va fi prezentat pe tabloul realizat 

din fetru. Pentru a fixa povestea copiilor li se vor adresa niște întrebări, iar aceștia în funcție de 

răspunsul oferit vor lipi pe tabloul poveștii bulinuțe colorate (galbene și albastre). Pentru întrebările 

cu răspuns ”adevărat” lipesc buline galbene, iar pentru cele cu răspuns ”fals” lipesc buline albastre. 

La activitatea de pictură copiii vor realiza lucrări individuale pictând ouă din polistiren  prin tehnica 

ștampilării  cu ajutorul bureților. 

Activitatea continuă la centrele de interes 
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La Centrul Artă –copiii vor avea de decorat oul cu diferite materiale decorative făcând apel la 

creativitate și imaginație. 

La Centrul Joc de masă –copiii vor avea de sortat niște ouă colorate ascunse în nisip pe care le vor 

așeza în coșul corespunzător respectând criteriul culorii. 

La Centrul Știință –copiii vor avea de așezat pietrele pe drumul iepurașului către coșul cu ouă 

respectând criteriul mărimii. 

După ce au terminat munca la centre vom face un trenuleț și vom admira tot ceea ce au realizat 

astăzi, vom purta o scurtă discuție despre cum s-au simțit ei astăzi? Ce le-a plăcut mai mult? 

În cadrul activităților liber alese  ne vom juca jocul de mișcare: ”Iepurași drăgălași”.
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DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI 

ACTIVITĂŢII  INTEGRATE 

Secvențele 

activității 

didactice 

 

Conținutul științific 

Strategii 

didactice 

Evaluarea 

1.Moment 

organizatoric 

Asigurarea mediului și climatului instructiv-educativ optim 

desfășurării activităților. Amenajarea spațiului de lucru, pregătirea 

materialului didactic. 

    Se desfășoară momentele specifice întâlnirii de dimineață. Copiii 

intră în sala de grupă recitând versurile ”1,2,1,2, la distanță mergem 

noi”, apoi realizează un cerc cântând cântecul ”Cercul mare și 

frumos”(Anexa 1).  

Salutul se va realiza cu ajutorul versurilor poeziei ”Dimineața a 

sosit”(Anexa 2). Se recită versurile de către întreg grupul, educatoarea 

salutând copiii printr-un gest făcut cu mâna. Copiii la rândul lor 

salutându-și colegii făcându-le un gest cu mâna.  

Gimnastica de înviorare se realizează prin intermediul suportului audio 

de pe youtube: ”Lecția de înviorare” (Anexa 3-link), ”Cap, umeri, 

genunchi, piciorușe”(Anexa 4-link) apoi se așază pe covorașele 

colorate pentru a se realiza  prezența.  

Prezența se realizează cu ajutorul florii cu mămăruțe, unde, fiecare 

copil vine și își fixează mămăruța-poza pe petalele florii. Copiii 

prezenți vor avea mămăruțele-poze așezate pe petalele florii, iar 

mămăruțele-poze ale copiilor absenți vor rămâne pe frunzele florii. 

Calendarul Naturii se completează la trenulețul colorat, unde copiii vor 

denumi imaginile care sugerează starea vremii de afară, apoi constată 

care este imaginea potrivită vremii de afară pentru a o lipi pe vagonul 

care reprezintă ziua în care ne aflăm. Educatoarea adresează întrebări 

copiilor despre cum este vremea afară? Ce au observat ei ca s-a 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicatia 

Observarea 

comportame

ntului non-

verbal 
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schimbat? În ce zi a săptămânii sunt? În ce anotimp?  

Noutatea zilei va fi marcată prin transmiterea faptului că în drum spre 

grădiniță educatoarea s-a întâlnit cu un iepuraș, iepurașul Țup-Țup,  

care a dorit să vină la grădiniță pentru a-și face prieteni. Copiii vor fi 

întrebați  dacă doresc să fie prietenii iepurașului? Iar pentru că sunt 

atât de drăguți și pentru că își doresc acest lucru, drept recompensă 

iepurașul are o surpriză pentru ei, cutia magică, în interiorul căreia se 

vor afla personajele poveștii precum și elemente din poveste.  

2.Captarea 

atenției 

Atenția copiilor va fi  captată  în momentul în care educatoarea le 

transmite faptul că, iepurașul Țup-Țup  are  o surpriză pentru ei. Cutia 

magică cu surprize. Descoperă ce se afla în interiorul cutiei. O poveste. 

Oare ce poveste este? 

Educatoarea așază  panoul cu decorul poveștii din fetru, iar personajele 

le va scoate din cutia surpriză.  

Conversația 

Explicația 

Observarea 

interesului 

manifestat 

de copii 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Li se transmite copiilor faptul că povestea adusă de Țup-Țup se 

numește : ”Paște fericit, Iepurașule” de Sandra Grimm. (Anexa 8) 

Conversația  

4.Dirijarea 

învățării prin 

abordarea 

integrată a 

conținuturilor 

Activitatea de astăzi se va prezenta prin intermediul povestirii pe un 

tablou cu personaje confecționate din fetru. 

Educatoarea anunță titlul poveștii, povestește  clar, accesibil și 

expresiv pentru a capta și menține atenția copiilor pe toată durata 

povestirii. Expresivitatea povestirii se va  realiza prin modularea vocii, 

schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul povestirii, pauze logice, 

psihologice și gramaticale, accentuări și scăderi ale intensității vocii. 

Povestirea va fi însoțită de personaje (siluete) din fetru pe tabloul 

poveștii.  

După parcurgerea poveștii se poartă o scurtă discuție pe baza acesteia: 

- Cum se numește povestea noastră?  

-Povestea se numește Paște fericit Iepurașule! 

-   Care sunt personajele poveștii? 

Conversația 

 

 

 

Povestirea  

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Observarea 

interesului 

manifestat 

de copii 
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-Personajele poveștii sunt: Tatăl Iepuraș și Iepurașul Țupi 

-    Ce a pățit Tatăl Iepuraș să îl învețe pe Țupi? 

-Tatăl Iepuraș a dorit să îl învețe să vopsească ouă. 

- Unde a ascuns Țupi ouăle? 

-Țupi a ascuns ouăle după flori, după tufiș și in groapa cu nisip. 

Pentru a fixa povestea educatoarea adresează întrebări copiilor, iar 

aceștia în funcție de răspunsul oferit  vor lipi pe tabloul poveștii buline 

colorate (albastre și galbene). Pentru întrebările cu răspuns ”adevărat” 

lipesc buline albastre, iar pentru cele cu răspuns ”fals” lipesc buline de 

culoare galbenă. 

         După ce au răspuns la întrebări, educatoarea îi va ruga pe copii să 

îl strige pe Țupi, deoarece acesta s-a ascuns împreună cu oul primit 

cadou de la tatăl lui. În acest moment li se  transmite copiilor faptul ca 

Țupi a ascuns oul exact în grupa lor. Copiii vor căuta oul (cu privirea), 

iar acesta va fi găsit în grupă. Iepurașul Țup-Țup prezent  în grupă  

”transmite” educatoarei  faptul că în acel ou se afla o surpriză pentru 

copii drept recompensă pentru răspunsurile frumoase oferite și pentru 

că au fost atenți. 

 Educatoarea ia oul și îl desface, în ou va găsi materialele necesare 

activității de pictură și anume ouăle necolorate  din polistiren. 

         Pe tranziția ”Eu sunt iepurașul Țup” (Anexa 5) fiecare copil se va 

îndrepta spre locul lui la măsuța. Se intuiesc materialele: ouă albe din 

polistiren, acuarele (roșu, galben și albastru), bureți, șervețele. 

Copiii vor ștampila oul  pus la dispoziție cu ajutorul buretelui, 

utilizând culorile primare roșu , galben și albastru. Fiecare își va alege 

culoarea cu care va picta după bunul plac. 

Educatoarea le explică și le demonstrează copiilor modul în care se 

realizează pictura pe ou prin tehnica ștampilării: se introduce buretele  

în acuarelă, apoi se așeză pe ou, apăsându-l puțin pentru a se imprima 

culoarea. 

 

 

Observația 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

Explicația 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Observația 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

897 
 

Înainte de a începe să picteze vom executa câteva exerciții de încălzire 

a musculaturii: ”Cântec pentru mâna mea” (Anexa 5 -link), ”Am ceva 

n-am nimic!”, ”Mișcăm degețelele, batem tare palmele, scuturăm 

mânuțele si-nchidem gurițele”.  

Copiii execută lucrările individual fiind supravegheați și dirijați de 

educatoare cu informații suplimentare. Pe parcursul picturii copiii vor 

lucra îngrijit, iar după ce au terminat de pictat se fac aprecieri verbale 

stimulative. 

 Cu ajutorul tranziției ”1,2,1,2,la distanță mergem noi” ne vom 

îndrepta spre baie. 

Exercițiul 

5.Obținerea 

performanței 

La reîntoarcerea în grupă copiii vor găsi niște surprize din partea 

iepurașului. Împreună cu educatoarea vor  descoperi și intui 

materialele puse la dispoziție la fiecare centru. Coșulețele colorate de 

la Centrul Joc de Masă, pietricelele de la Centrul Știință, materialele 

colorate  pentru decorarea oului de la centrul Artă.  

Se vor așeza la masă în funcție de semnul individual pe care îl au 

fiecare.  

Artă: ”Decorăm oul”-lipire materiale decorative  

Copiii vor avea la dispoziție fiecare câte un mulaj sub formă de oul, pe 

care îl vor decora după cum doresc lipind materialele puse la dispoziție 

(floricele colorate perforate, inimioare, cercuri).  

Joc de masă: ”Găsește oul și așază-l în coșul lui” – sortare ouă 

colorate. La acest centru copiii vor avea la dispoziție câte o cutie în 

care sunt ascunse în nisip (orez) ouă din polistiren de diferite culori, pe 

care le vor căuta cu ajutorul pensetei, iar apoi le vor așeza în funcție de 

culoare în coșulețul colorat care are culoarea reprezentată de oul găsit.  

Știință: ” Drumul iepurașului către coșul cu ouă” – seriere pietre 

La acest centru copiii vor avea la dispoziție câte o foaia A3 pe care 

este reprezentat drumul iepurașului către coșul cu ouă, iar ei trebuie să 

așeze pietre mari și mici respectând criteriul mărimii. Vor așeza câte o 
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Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 
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piatră mare, una mică. 

 Educatoarea le  explică și le demonstrează modul de lucru de la 

fiecare centru iar copiii execută câteva exerciții de încălzire a 

musculaturii mâinilor. De asemenea le transmite  faptul că iepurașul va 

mai avea o surpriză pentru ei dacă vor lucra frumos la centre. 

Lucrările vor fi expuse pentru a putea fi observate de către copii . 

 

 

6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Educatoarea împreună cu copiii vor admira munca depusă trecând pe 

la toate centrele. Se vor face aprecieri asupra comportamentului 

copiilor și  a modului în care au participat cu toții la activități.  

Apoi, vom desfășura jocul de mișcare ”Iepurași drăgălași” (Anexa 6 -

link). 

La acest joc copiii se vor așeza pe covorașele colorate, educatoarea va 

pune suportul audio de pe youtube ”Iepurași drăgălași”, iar copiii 

execută mișcările sugerate de textul cântecului. (se prefac că dorm, se 

ridică în picioare, execută sărituri). 

Observația 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

Jocul 

 

7.Evaluarea și 

încheierea 

activității 

 

 

Educatoare împreună cu copiii se vor așeza pe covorașele colorate 

pentru a discuta despre cum s-au simțit astăzi?ce le-a plăcut cel mai 

mult ? aprecieri verbale asupra modului de implicare al copiilor în 

activitate, precum și modul de îndeplinire a sarcinilor. 

Aici copiii vor fi recompensați de către educatoare cu câte un ou 

colorat de ciocolată.  

 

Observația 

 

 

Conversația 
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ  

EDUCAȚIE  RELIGIOASĂ 

 ,,SUFLET DE COPIL 

 

Prof. Florentina Mușat – Grădinița Nr. 42, București 

 

ARGUMENT 

      În familie copilul vine în contact cu o serie de simboluri şi manifestări religioase, ale căror 

semnificaţii uneori familia nu are timp sau nu ştie cum să le explice mai bine pe înţelesul 

copilului.Pentru că în perioada de vârstă de 3-7 ani, achiziţiile interioare sunt foarte ample, copiii 

aşteaptă să vadă şi să găsească la noi, modele creştine de urmat. Mergând cu copiii la biserică, la 

sărbătorile creştine importante, părinţii au fost încântaţi când alături de copii, au asistat la slujbă. 

Discutând cu părinţii despre criza prin care trece tineretul în zilele noastre, când asistăm neputincioşi 

la manifestari violente pe stradă,violenţă verbală, comportament agresiv, împreună am ajuns la 

concluzia că este important să formăm copiilor un comportament creştin. Părinţii au fost de acord să 

ne sprijine în demersul nostru educaţional, optând pentru activitatea de opţional de educaţie 

religioasă.  

I. Obiective cadru                                                                                                                                                                                                                                              

⚫ trezirea sentimentelor religioase şi a iubirii faţă de  Dumnezeu;                                        

⚫ cunoaşterea unor obiceiuri creştine, specifice sărbătorilor religioase;                                 

⚫ formarea unui comportament în acord cu normele moral-religioase;                  

⚫ educarea atitudinilor de toleranţă între copii, care aparţin diferitelor confesiuni;  

⚫ cultivarea dorinţei de a face fapte bune; învăţarea copiilor de a-i respecta pe cei nevoiaşi; 

⚫ înţelegerea mesajului ortodox ,, Să fim buni şi iertători,,;                                                                                                          

II. Obiective de referinţă                                                                                            

⚫ să afle despre existenţa lui Dumnezeu ;                                                                      

⚫ să recunoască modele de comportament creştin în faptele sfinţilor şi ale personajelor din 

poveşti ;                                                                                              

⚫ să respecte reguli de comportament religios-moral în familie, în grădiniţă şi în biserică ;                                                                                                 

⚫ să participe la manifestările tradiţionale creştineşti ;                                                

⚫ să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii ; 

 III. Obiective  operaţionale  

⚫  să cunoască Semnul Sfintei Cruci, ca simbol al creştinătăţii; să respecte regulile de 

comportament în biserică; să afle de existenţa îngerului păzitor, ca trimis al lui Dumnezeu; să 

respecte calităţile unui bun creştin; să manifeste dorinţa şi bucuria de a face fapte bune; să 

recunoască propriile greşeli, pentru a obţine iertare şi să ofere iertare aproapelui său; să facă 

diferenţa între lăcomie, minciună, faţă de adevăr, să fie  buni cu cei din jur, să participe la 

manifestările tradiţionale- creştine.                   

 

                                                                                                                                

IV. RESURSE                                                                                                                

      Umane                                                                                                                       

⚫ copii-3-6-7 ani, educatoare                                                                                                            
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⚫ părinţi                                                                                                                             

⚫ preotul din comunitate                                                                                                                    

       Materiale                                                                                                           

⚫ iconiţe                                                                                                                               

⚫ cărţi şi ilustrate cu conţinut religios                                                                                  

⚫ casetofon, cd-uri, dvd-uri 

⚫ coli de hârtie, acuarela, pensulă, sticlă 

         De timp 

⚫ un an şcolar                                                       

V. Stabilire de responsabilităţi                                                                                      

        Pentru copii                                                                                                                   

⚫ cognitive- transmitere şi asimilare de cunoştinţe de ordin religios ;                         

⚫ afective- transmiterea convingerilor, sentimentelor şi atitudinii de iubire, de a fi buni, 

generoşi ;                                                                                             

⚫ psihomotorii- deprinderea de a se închina, de a săvârşi fapte bune                            

⚫ familirizarea cu arta religioasă, pictură,  muzică,etc.                                                  

        Pentru părinţi                                                                                                             

⚫ să participe  şi să susţină demersul nostru educaţional ;                                        

⚫ să cunoască importanţa educării copiilor în spiritul moral-creştin ;                            

⚫ să ofere stabilitate, încredere în copiii lor , să devenă mai responsabili  în ceea ce priveşte 

educaţia spirituală a copiilor lor ;  

VI. INVENTAR                                                                                                               

         De activităţi                                                                                                                  

⚫ participare la ceremonial religios ;                                                                                

⚫ cântece religioase,colinde ;                                                                                             

⚫ literatură şi artă cu subiecte religioase ,desene ,lucrări practice ;                                                                      

⚫ rugăciune individuală ;                                                                                                                

⚫ serbări ,dansuri cu tematică religioasă ;                                                                        

         De metode                                                                                                                        

⚫ observări, lecturi după imagini, povestire, convorbiri, memorizări ; 

⚫ cântece specifice cu ocazia sărbătorilor, activităţi artistico-plastice ; 

⚫ vizite la biserică, la centru de zi din cartier, excursii, teatru, vizionări de filme, etc.                                                                                                 

  VII. EVALUARE                                                                                          

⚫ evaluarea continuă se realizează pe parcursul întregului an, în mai multe etape, ţinând cont de 

sărbătorile creştine ce au loc, evenimente                              

⚫  evaluarea finală- scenetă cu subiect religios şi dans tematic cu   participarea părinţilor şi a 

preotului din comunitate, lucrări practice, desene, poze .  

 

 

Activități propuse spre desfășurare: 

 

• Sfinţirea grădiniţei de către preotul din comunitate 

•  Rugăciunea’’Tatăl Nostru’’ 
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• Semnul Sfintei Cruci- simbol al creştinătăţii 

• Cum ne comportăm în biserică ? 

• Să ne iubim părinţii 

• Îngerul meu păzitor 

• Fapte bune 

• Sf.Apostol Andrei-ocrotitorul României 

• Sf.Nicolae, prietenul copiilor 

• Darul bucuriei  

• Podoabe de Moş Crăciun 

• “La colinzi şi la nuci multe” 

• “Larg deschideţi poarta, sufletelor voastre,, 

• Biserica din Cartier 

• Spune adevărul 

• Despre Patimile, Răstignirea şi Învierea Lui Iisus 

• Bucuria de a dărui  

• Ouă încondeiate 

• Învierea Domnului- Sfintele Paşti 

• Rugăciune- Iisuse,Doamne Sfinte 

• Icoana- fereastră spre cer 

• Iartă- mă 

• Înălţarea Domnului- Ziua Eroilor 

• Sf. Constantin şi Elena 

• Taina Sfântului Botez 
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PROIECT DIDACTIC 

STEFAN SIMONA GETA 

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA  

ROSIORI DE VEDE 

  

Dată : 

Clasa:  

Disciplină: Teorie ocupațională 

Subiectul: „Să vopsim,să decoram,Paștele să l așteptăm” 

Scopul instructiv-educativ: 

            -însuşirea unor tehnici de decorare a ouălor pentru Paşte; 

            -formarea gustului estetic, a respectului pentru muncă şi pentru rezultatele ei. 

Obiective operaţionale: 

            cognitive: –să precizeze activităţile prin care oamenii se pregătesc să întâmpine sărbătorile 

pascale; 

                            -să cunoască smnificatia religioasă a sărbătorii Pastelui; 

                             -să cunoască salutul din ziua de Paște; 

                            -să enumere bucatele tradiţionale de Paşte; 

                            -să cunoască semnificaţia ouălor roşii şi câteva dintre legendele care explică 

originea acestui obicei străvechi; 

                            -să cunoască mai multe procedee de decorare a ouălor; 

                             -să cunoască altă semnificație a sărbătorii paștelui mai nouă; 

     psihomotrice:–să-şi insuşească tehnicile de lucru prezentate; 

                            -să-şi formeze deprinderile de manipulare a diverselor materiale; 

             afective: –să coopereze în scopul realizării obiectelor finite; 

                            -să participe activ, dorindu-şi să realizeze lucrări deosebite. 

 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, 

demonstraţia, muncă                                                     independentă. 

Materiale şi mijloace didactice: ouă fierte roșii și albe, hârtie creponată, oțet, aracet, , 

videoproiector, laptop foarfeca, lipici, mănuși, suport ouă 

Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi 

  

Propunător:profesor-educator ȘTEFAN SIMONA GETA 

 

                   

Desfăşurarea activităţii 

Nr. 

crt. 

Secvenţele lecţiei Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor 

1. Momentul 

organizatoric 

    Se asigură climatul propice începerii activităţii. Se 

împart elevilor materialele necesare, se pregăteşte 

materialul didactic ce va fi utilizat în cadrul orei. 

Elevii se pregătesc pentru 

activitate. 
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2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

  

  

  

  

5. 

Captarea atenției 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

  

  

  

  

 

Dirijarea învățării 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Asigurarea feed-

back-ului 

  

  

 

-În ce anotimp ne aflăm? 

-Ce sărbătoare religioasă se apropie? 

-Ce sărbătorim noi de Paşte? 

 

-Cum se pregătesc oamenii pentru a întâmpina sfintele 

sărbători de Paşte? 

-Ce mâncăruri gătesc gospodinele pentru masă de 

Paşte? 

-Când se servesc aceste bucate? 

-Gospodinele aranjează o masă 

festivă, la care iau parte toți membrii familiei. 

    Li se arată elevilor imaginile şi se discută 

pe marginea lor. 

  

  

-Ce rostesc creştinii atunci când ciocnesc ouă? 

-Vopsitul ouălor este un obicei foarte vechi. Vă 

voi citi în continuare o prezentare în care va voi vorbi 

despre tradiția ouălor de Paște. 

  

    Va voi vorbi acum de 

o legendă a păsări transformate în iepuraș de 

unde vine și altă tradiție în ziua de Paște:cadourile 

aduse de iepuraș.Ce  aduce iepurașul și cui? 

  

    Astăzi vom încerca și noi printr 

o metodă mai neobișnuită să vopsim și să decoram ouă. 

  

-Vă rog să numiţi aceste materiale! 

-Veţi decora ouă folosind hârtia creponată. Veţi tăia 

bucăţi pătrate de hârtie, suficient de mari că să 

învelească un ou, precum şi fâşii înguste, cât un deget. 

Pe bucata pătrată se aranjează fâşii de diverse culori, 

desfăcute. Deasupra se pune oul cald, puţin umed, şi se 

înfăşoară în hârtie cu grijă, să nu-l spargem. Astfel 

învelit, oul se rostogoleşte pe o farfurie pe care s-

a pus puţin oţet, până se umezeşte hârtia., apoi se lasă 

să se usuce. 

    Se atrage atenţia elevilor să-şi pună mănuşi pentru a 

nu se murdări, să manevreze cu grijă foarfecele şi 

ouăle fierbinţi pentru a evita accidentele. 

    Sub îndrumarea propunătoarei, elevii lucrează .Unde 

este necesar se reiau explicaţiile, acordându-se ajutorul 

...primăvara. 

...Paştele. 

...Învierea Domnului nostru Iisus 

Hristos. 

...fac curăţenie în case şi în 

gospodării, postesc, se spovedesc, 

se împărtăşesc. 

...pască, ouă roşii, cozonac, 

friptură de miel. 

...după ce se întorc de la slujba de 

Înviere. 

  

  

  

  

 

...Hristos a înviat! 

   Adevărat a înviat! 

  

Elevii ascultă și privesc cu atenţie 

prezentarea. 

  

  

...ouă de ciocolată copiilor cuminți 

Privesc atenți prezentarea 

 

Elevii precizează  

materialele care se află pe bancă: 

-ouă fierte,  foarfece, mănusi, 

pânză îmbibată în 

ulei,hârtie creponată, 

  

  

Elevii ascultă explicaţiile şi 

urmăresc demonstraţiile, apoi 

încep să lucreze. 

 La sfârșit dau luciu cu ajutorul 

pânzei impregnate cu ulei. 

Copiii aranjează 

ouăle în coșulețe realizate de ei. 
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Evaluare 

de rigoare. 

   La sfârșit,elevii vor lustrui ouăle vopsite cu o bucată 

de pânză îmbibată în ulei. 

    Vom face azi și coșulețe pentru a pune ouăle în ele. 

    Vom decupa pe linia continuă apoi vom lipi 

fiecare bucățică de hârtie pentru a formă un coșuleț. 

-Ce am realizat astăzi ? 

-Ce procedee am utilizat? 

    Se solicită copiilor să privească aranjamentele şi să-

şi exprime părerea ţînând cont de următoarele criterii: 

-dacă s-au respectat etapele de lucru 

-dacă ouăle decorate au un aspect estetic 

     Se fac aprecieri generale asupra desfăşurării 

activităţii şi se evidenţiază elevii care au realizat 

cele mai reuşite lucrări. 

Elevii răspund la întrebări. 

  

  

 

  

 

Elevii îşi spun părerea 

despre obiectele realizate. 
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PROIECT - CONCURS 

„TRADIŢIE CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI OBICEIURI PASCALE” 

Ediția a II-a 

 

PROF. DRD. DORINA PAICU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI, SUCEAVA 

 

 

 

 

      
                                             

                                               APRILIE – IUNIE 2022                            

Inițiator: prof. drd. Dorina Paicu – director Școala Gimnazială Poiana Stampei 

     prof. Daniela Ceredeev  - inspector școlar religie, I.Ș.J. Suceava 

Parteneri: I.Ș.J. Suceava: insp. Loredana Ceică 

                  Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

                  Palatul Copiilor Suceava 

                  Școala Gimnazială nr.1,Vlădeni, Botoșani 

                  Școala Gimnazială Mărișelu, Bistrița-Năsăud 

                  Școala Gimnazială Coșna 

                  Asociația „Vechea Bucovină”, Poiana Stampei                   

Partener media: Radio România Actualități – prof. Mihaela Buculei  

Participanți: școlile din județ/ din alte județe (Botoșani, Bistrița)  

                             

SCOPUL PROIECTULUI  

Proiectul-concurs  „TRADIŢIE CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI 

OBICEIURI DE PAȘTI” îşi propune să motiveze copiii să sărbătorească în mod inedit Paștele (și 

în sistem online), să ofere tuturor ocazia să se implice în activităţi cultural-educative cu aspect 

religios și practic-aplicativ, să valorifice tradițiile și obiceiurile bucovinene în manifestări care să le 

certifice valoarea, originalitatea și continuitatea. 

 

Obiectivele generale: 

• Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

portului, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre; 

• Valorificarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice sărbătorilor prepascale și pascale, 

antrenând capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor experienţiale; 

• Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paște la nivel de comunitate, zonă, interjudețean; 
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• Respectarea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, naţionale, în context 

european; 

• Conştientizarea importanţei existenţei unei mentalităţi pozitive legate de cetăţenia 

europeană, toleranţă, egalitate de şanse, interculturalitate. 

 

ACTIVITĂŢI:  

1. „TRADIȚIILE NU AȘTEAPTĂ VREMURI MAI BUNE!” – mediatizarea proiectului, 

transmiterea invitațiilor, a acordurilor de colaborare; 

2. „TRADIȚII ȘI MEȘTEȘUGURI ” – activități demonstrative, cu prezență  

•  „Școala de încondeiat”  

-    în format fizic, pentru copiii dintr-o singură zonă (cu respectarea normelor în vigoare); 

–    ateliere demonstrative on-line, pentru copiii din alte zone; 

•  „Icoana din sufletul copilului” – atelier de artă populară (cusături) 

       –     în format fizic, pentru copiii dintr-o singură zonă; 

       -     ateliere demonstrative on-line, pentru copiii din alte zone; 

• „Mesagerii sărbătorii bucuriei”  

      – confecționare de felicitări, colaje, alte obiecte specifice sărbătorilor pascale 

mesaje de sărbători (fizic/online; indirect – cu trimiterea pozei lucrării); 

•  „Colinda pascală și drumul spre cer” 

- învățarea unor pricesne, colinde pascale; prezentarea lor în format fizic/online; 

3. „PAȘI SPRE ÎNVIERE” – proiecție de filme cu tematică  

4.  „SĂRBĂTORILE DE PAȘTE ÎN LOCALITATEA MEA” / „Sărbători şi tradiţii de Paște 

în țară și în Europa”; 

- Redactare de creații literare/poezie cu tema propusă; transmiterea lor pe adresa școlii 

organizatoare. 

 

                                                           PENTRU CONCURS: 

 

Profesorii și copiii participanți vor trimite școlii organizatoare, pe adresa 

scoala_poianastampei@yahoo.com, fotografii/ înregistrări cu produsele realizate, pe secțiuni: 

1. Creație literară; 

2. Ouă încondeiate; 

3. Felicitare; alt obiect specific sărbătorilor pascale; 

4. Priceasnă, colindă pascală. 

Creațiile literare vor fi în Word, TNR 12, spațiere 1,5; se va preciza numele elevului, 

clasa, profesorul coordonator. 

Ouăle încondeiate vor respecta tehnica specific zonei de proveniență. 

Se vor trimite înregistrările interpretărilor, specificându-se: numele elevului, clasa, 

denumirea piesei muzicale, profesor coordonator. 

 

Acestea vor fi jurizate, pe categorii de vârstă, astfel: 

1. Ciclul preșcolar; 

2. Ciclul primar; 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

908 
 

3. Ciclul gimnazial; 

4. Ciclul liceal.  

Elevii și profesorii coordonatori vor primi diplome și adeverințe de participare 

5. „O bucurie în prag de Paște!” - activitate de voluntariat;  

- activitatea de voluntariat este opțională și se va desfășura la nivelul fiecărei școli/comunități. 

 

FINALITĂŢILE AŞTEPTATE: 

    1. privind copiii: 

-  utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse; 

-  cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale; 

-  recunoașterea meritelor artistice ale copiilor implicați în activitățile cultural-artistice și în cele aplicativ-

practice; 

    2. privind cadrele didactice: 

- abilitatea cadrelor didactice de a construi un ambient educaţional fizic/on-line, care să motiveze copilul în 

cadrul procesului instructiv – educativ; 

- valorificarea potențialului artistic al copiilor implicați în proiect; 

    3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: 

- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii; 

- familiarizarea părinților și a unor membri ai comunității cu modalități de învățare nonformală în sistem 

online; 

- creșterea implicării elevilor și a cadrelor didactice în activitățile comunității; 

    4. privind produsul finit al proiectului: 

- realizarea unor CD-uri/înregistrări, alte materiale promoționale cu produsele finale ale proiectului; 

emisiuni Radio; 

- dezvoltarea relațiilor de colaborare în sistem fizic/online, între copii, cadre didactice, părinți, comunitate, 

organizații non-profit implicate. 

 

IMPACTUL ESTIMAT: 

Cadrele didactice, elevii şi partenerii sociali sunt convinşi de importanţa promovării culturii 

naţionale, de păstrarea identității și a tradițiilor care ne individualizează în spațiul  european, dar şi de 

importanța educației nonformale a copiilor, realizată și prin intermediul manifestărilor cultural-

artistice realizate în sistem online, fără prezență fizică. Chiar dacă întâlnirile au loc virtual, se 

păstrează interacțiunea între copii și toți cei implicați în derularea activităților pot să să demonstreze 

că există o continuitate în promovarea aspectelor reprezentative ale culturii naționale.  

Și proiectele derulate online îi motivează pe copii, îi stimulează să îşi descopere talentul şi să-și 

cultivă sensibilitatea faţă de frumos şi tradiţii.  

Fiind o parte a programului ,,Tradiții” care se desfășoară în unitatea școlară, de 11 ani, în urma 

derulării acestui proiect se va deschide calea unor noi parteneriate între diferite instituţii de profil, 

comunitatea locală și alte comunități, organizații non-profit. 

 

  Continuitatea/ Sustenabilitatea proiectului  

 Finalizarea proiectului nu va reprezenta lipsa interesului ulterior în promovarea culturii şi 

tradiţiilor româneşti şi europene, ci o continuare în implicarea în alte proiecte alături de partenerii 

identificaţi sau de alţii noi. 
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De asemenea, va constitui o provocare pentru toți factorii implicați de a organiza ateliere 

demonstrative și schimburi de experiență într-un mod inedit, cu interacțiune pe platformele de 

învățare sau utilizând alte programe ce facilitează interacțiunea virtuală. 

 

        Activităţi de promovare/mediatizare şi diseminare:  

• Realizarea de prezentări cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ şi 

de alţi elevi/ cadre didactice / membri ai comunităţii; 

• Realizarea de produse finite utilizând și alte programe sau aplicații  (Storyjumper, padlet etc.) 

• Publicarea rezultatelor proiectului pe pagina școlii; 

• Prezentarea proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar Județean; 

• Mediatizarea proiectului: articole în presa locală, în reviste, la simpozioane, în mass-media. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

       Prof. Morar Amalia Mihaela  

G.P.N. Nr.3 Vălani de Pomezeu 

 

 

Data: 12.04.2022 

Unitatea de înv.: G.P.N.  Nr. 3 Vălani de Pomezeu 

Grupa: Mare - Grupa Albinuţelor 

Educatoare: Morar Amalia Mihaela 

Tema anuală: „Când , cum şi de ce se întamplă?” 

Tema săptămanii: „Ne pregătim de Paşti!” 

Tema activității: „ Povestea iepuraşului de Paşti” 

Tipul activității: Predare – învăţare , consolidare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată  

Elemente componente ale activitatii integrate:  

ADE: DLC- Educarea limbajului – povestirea educatoarei 

           DOS- Activitate practică – decupare şi lipire 

Dimensiuni ale dezvoltarii: 

DEZVOLTAREA FIZICĂ , A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE: 

            Motricitate fină 

CAPACITAŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE 

             Activare şi manifestare a potenţialului creativ 

             Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţa în activitate) 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI , A COMUNICĂRII  ŞI A PREMISELOR SCRISULUI ŞI 

CITITULUI 

             Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate : 

▪ Işi coordonează mușchii în desfășurarea unor activități specifice vârstei; 

▪ Utilizează mâinile şi degetele pentru  realizarea de activităţi variate 

▪ Demonstrează creativitate prin activităţile artistico-plastice , muzicale şi practice, în 

conversaţii şi povestiri creative 

▪ Demonstrează întelegerea unui mesaj oral , ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor , 

semnificţtiilor 
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Scopul activităţii: 

Dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare orală a unui mesaj şi consolidarea  priceperilor 

şi deprinderilor specifice activităţilor practice. 

Obiective operaţionale: 

- Să urmarească linia poveştii cncomitent cu expunera conţinutului  pe sorţul povestitor 

- Să demonstreze inţelegerea mesajului unui text 

- Să expună conţinutul poveşti cu ajutorul întrebărilor de la metoda Explozia stelară 

- Să formuleze întrebări şi răspunsuri conform metodei R.A.I. 

- Să execute corect deprinderile practice de decupare şi lipire 

Strategii didactice: 

Metode si procedee : convesrsaţia , metoda sorţului povestitor , explicaţia , exerciţiul , metoda 

exploziei stelare ,metoda R.A.I. 

Metode de evaluare : observarea comportamentului copiilor , aprecieri verbale , analiza produselor 

activităţii , recompense. 

Mijloace didactice:  imagini din povestea „Iepuraşul de Paşti” ,sorţul povestitor , iepuraşul Rilă-

Iepurila, plansa cu metoda exploziei stelare ,ou din plastic( in care se afla intrebarile pt metoda 

exploziei stelare) ,minge pt. metoda R.A.I., lucrarea model ,coli de hârtie cu elementele de decupat, 

ochişori din plastic, pompoane roz  ,foarfece , lipici, cuib cu iarbă (un pahar cu grâu încolţit) , 

recompense. 

Forma de organizare: frontal şi individual 

Durata estimată: 30-35 minute 

Resurse umane : 21 copii 

Bibliografie:  

Curriculul pentru educația timpurie,2019 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 

Piramida Cunoașterii, ed. Diamant,2014  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr. 

 crt 

ETAPELE 

ACTIVITĂ

ŢII 

CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUAR

E 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţăm

ânt 

1 Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor pentru o 

buna desfăşurare a activităţii: 
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-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului 

-pregătirea materialului didactic 

necesar. 

2 Captarea 

atenţiei 

Se realizează  cu ajutorul 

iepuraşului Rilă-Iepurilă, dar şi 

cu prezentarea sub formă de 

surpriză a materialelor. 

Conversaţia  Observ 

comportamen

tul copiilor 

3 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Azi la activitatea noastră de 

eduacare a limbajului , vă voi 

poveşti „Povestea iepuraşului 

de Paşti ” ; 2- 3 copii repetă 

titlul pentru fixarea lui. Voi 

trebuie să ascultaţi foarte atenţi 

povestea şi să ţineti minte cele 

povestite , deoarece va trebuii 

să răspundeţi unor întrebări . 

Veţi mai avea apoi  de decupat 

de şi lipit un iepuraş  , iar la 

final va asteaptă o surpriză din 

partea lui Rilă-Iepurilă . 

Convesrsaţi

a 

 Observ 

comportamen

tul copiilor 

4 Prezentarea 

conţinutului 

şi dirijarea 

învăţării 

Expun continuţul poveştii 

(folosindu-mă de şortul 

povestitor, dar şi de imaginile 

din poveste) clar, expresiv şi cu 

accent pe cuvintele care conţin 

mesaje receptive , astfel încat să 

trezesc interesul copiilor pentru 

activitate. Pe parcursul 

povestirii le voi explica copiilor  

şi cuvintele noi . După care le 

voi spune copiilor că Iepuraşul 

de Paşti  s-ar putea să ajungă şi 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Şorţul 

povestito

r, 

Imagini 

din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

Observ 

comportamen

tul copiilor 
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în grădinile noastre, iar  noi ar 

trebuii să fim pregătiţi cu un 

cuib în care să pună oul. Cuibul 

trebuie decorat cât mai frumos , 

asfel încat iepuraşul să ştie că 

este pregatit special pentru el . 

Printr-o tranziţie copiii se vor 

îndrepta spre masuţe pentru a 

realiza un iepuraş pe care îl vor 

lipii pe cuib  (DOS). După ce 

ajung la masuţe vor intui 

materialele de lucru de pe 

măsuțe; vor analiza modelul 

educatoarei; voi explica și 

demonstra modulul de lucru şi 

vom executa mișcări pentru 

încălzirea mușchilor mici ai 

mâinilor. 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea 

model, 

Coala de 

hârtie cu 

elementel

e de 

decupat, 

Foarfece, 

Lipici, 

Pompoan

e pentru 

nasu 

iepuraşul

ui, 

Ochi din 

plastic, 

Cuibul cu 

iarbă. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Obţinerea 

performanţei 

Executarea temei . Copii 

lucrează și educatoarea 

supraveghează și oferă ajutor 

acolo unde este necesar. După 

finalizarea lucrărilor, afișez 

lucrările și observăm ce cuiburi 

frumoase am obţinut pentru 

iepuraş. Apoi vom merge înapoi 

Explicatia 

 

 

 

 

Demonstrati

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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în zona semicercului şi ne vom 

aşeza pe scăunele . Între timp 

Rilă- Iepurilă a uitat unele 

secvenţe din poveste aşa că le 

va cere copiilor să îl ajute . 

Copiii vor expune conţinutul 

poveştii cu ajutorul întrebărilor 

de la metoda exploziei stelare 

(întrebările vor fi extrase dintr-

un ou uriaş) , asfel vor reuşi să 

fixeze conţinutul poveştii .  

 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

Conversatia 

Explozia 

stelara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa cu 

metoda 

exploziei 

stelare, 

Un ou 

uriaş 

 

 

 

 

Observ 

comportamen

tul copiilor 

 

Analiza 

produselor 

activităţii 

6 Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Vom forma apoi un cerc mare şi 

cu ajutorul unei mingi care va fi 

aruncată de la un copil la altul , 

acestia vor pune întrebări şi vor 

răspunde la întrebări legate  de 

activitate din această zi . 

Metoda 

R.A.I. 

 

Conversaţia 

Minge Aprecieri 

verbale 

 

7 Evaluarea Voi face aprecieri verbale 

referitoare la modul în care a 

decurs activitatea . 

  Aprecieri 

verbale 

 

8 Încheierea 

activităţii 

Voi oferi  copiiilor recompense 

şi vom cânta un cântecel . 

 Recompe

nse 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. înv. preșc. Teodorescu Georgiana 

G.P.P. „Scufița Roșie” Ploiești 

G.P.N. nr. 4-structură 

 

Nivelul/Grupa: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie 

Tema anulă de studiu: Cum, este , a fost și va fi aici, pe Pământ? 

Tema săptămânii: „La Paști” 

Tema activității: „Ne pregătim de Paște” 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată  

Elemente componente ale activității integrate: 

-ALA1: JR: „Vopsim ouă”, Știință: „Tradiții și obiceiuri de Paște”-convorbire, Construcții: 

„Biserica” 

-ADE: „Unde este locul meu?” ( DȘ2 -exercițiu cu material individual, formare de mulțimi  de 

obiecte de aceeași culoare); „Coșulețul cu ouă de Paște” (DOS-activitate practică) 

Scopul activității: Consolidarea deprinderilor tehnice însușite anterior, a deprinderilor de numărare 

în limitele 1-4, a deprinderilor însușite în cadrul activităților practice (lipire). Dezvoltarea simțului 

estetic și a imaginației creatoare. 

Obiective operaționale: 

-să  denumească materialele puse la dispoziție; 

-să numere corect în limitele 1-4; 

-să grupeze obiectele după forma acestora și după culoare; 

-să asocieze numărul la cantitate pe baza jetoanelor folosind jetoanele; 

-să utilizeze corect instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei 

date; 

-să respecte etapele de lucru; 

-să realizeze lucrări originale, manifestând creativitate în executarea modelelor; 

-să-și exprime opinia față de lucrarea proprie și față de lucrările celorlalți. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, observarea, exercițiul, demonstrația, 

turul galeriei, jocul, învățarea prin descoperire 
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Mijloace didactice: lipici, jetoane cu ouă, jetoane cu cifre, hârtie colorată, ouă din polistiren, iarbă 

artificială, panou, Urechilă 

Forme de organizare: frontal, individual 

Bibliografie: 

1. Gurlui, Ileana, Andreescu, Livia, „Activități integrate în grădiniță. Ghid metodic”, Editura 

Carminis, Pitești, 2010. 

2. Tătaru, Lolica, Glava, Adina; „Piramida cunoașterii-repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar”, Editura Diamant, Pitești, 2014 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

1. Moment organizatoric 

Se creează condițiile optime pentru o bună desfășurare a activității: aranjarea mobilierului, 

aerisirea sălii; pregătirea materialului didactic; asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate. 

2. Întâlnirea de dimineață 

Salutul: Bună dimineața, albinuțele mele dragi!” Aceștia vor răspunde: ,,Bună dimineața, 

doamna educatoare!”, urmând să se salute între ei, uitându-se unul la celălalt. După aceea, cu 

ajutorul simbolurilor ce reprezintă modalitatea de realizare a acestui moment și folosind formula de 

salut ,,Bună dimineața!”, voi saluta și eu fiecare copil în funcție de felul în care acesta dorește (ne 

îmbrățișăm, batem palma, ne dăm mâna). 

Gimnastica de înviorare se realizează print-un moment de mișcare. ”Ca să fiu copil 

voinic,/Fac gimnastică de mic,/Merg în pas alergător,/Sar apoi într-un picior./Mă opresc, respir ușor, 

/Întind brațele să zbor./Ăsta-i doar un început,/Ia priviți.... cât am crescut!” 

Se face prezența, se notează absenții și se va completa Calendarul naturii, precizând 

anotimpul și ziua săptămânii, dar și schimbările meteo. 

Noutatea zilei: Un personaj foarte drăgălaș și plăcut copiilor va veni în vizită la ei. 

3. Captarea atenției.  

Se realizează prin prezentarea lui Urechilă, personajul surpriză venit în vizită la copii. Aceștia 

sunt întrebați dacă știu ce sărbătoare se apropie (Sfintele Paști), ce pregătiri fac oamenii de Paște 

(merg la biserică, vopsesc ouă, gospodinele pregătesc pască, cozonaci etc.), cum se salută în ziua de 

Paște (Hristos a înviat! Adevărat a înviat!) și pe cine așteaptă copiii să vină (Iepurașul cu cadouri). 

4. Anunțarea temei și a obiectivelor 

Urechilă a venit azi la noi, deoarece s-a încurcat la număratul ouălor și îi e teamă că o să-l certe 

Iepurica.  De aceea, el vrea să-l ajutați să învețe să numere și cum să pregătească un coș cu ouă 

pentru soția lui. Pentru toate acestea, trebuie să lucrați corect și îngrijit, să urmați etapele de lucru și 

trebuie să știți să numărați corect de la 1 la 4. 

Tranziția se realizează printr-un joc de mișcare, făcând trecerea spre centre: ”Batem tare palmele, 

/Scuturăm picioarele, /Și în pas mare, vioi, / Spre centre pornim noi. 
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La centre, copiilor li se explică că se vor juca, imitând că vopsesc ouă., apoi la Construcții, vor 

încerca să construiască o biserică, iar la Științe, vor identifica niște imagini care reprezintă obiceiuri 

și tradiții de Paște. Pe tot parcursul activităților de la centre, Urechilă îi va însoți. După rezolvarea 

sarcinilor de la centre, copiii sunt poftiți la mese pentru realizarea activităților pe domenii 

experiențiale. 

Tranziție: Cântec: „Puișorul cafeniu” 

5. Dirijarea învățării 

Pe masa de lucru, de lângă panou, se află jetoane cu ouă de diferite culori (roșu, verde, albastru, 

mov).  Se cere copiilor să identifice și să denumească materialele de pe mese (jetoane cu ouă, jetoane 

cu cifre, lipici, planșă). Se vor forma echipe, iar un reprezentant dintr-o echipă alege un jeton din 

mulțimea de jetoane amestecate pe masă, îl așază pe panou ( de exemplu: un ou verde), Cere unui 

coleg din echipă să găsească celelalte ouă de culoare verde pentru a alcătui mulțimea ouălor verzi.  

Pe rând, câte un copil vine la panou, prezintă jetonul, îl denumește spunând ce culoare are și îl 

așază la grupa cu imagini reprezentând ouă de aceeași culoare, motivând apartenența la grupă. 

După ce toți copiii au participat la activitate, aceștia vor descoperi pe măsuțe câte un castron cu 

un model de coșuleț, din hârtie colorată, lipici, floricele, fluturași din hârtie pentru ornare, iarbă 

artificială, ouă de polistiren. Pentru ca preșcolarii să înțeleagă mai bine procedeul de lucru, se vor 

explica și se vor demonstra etapele de lucru: „Pentru început, se va îndoi hârtia colorată și decupată 

din fața voastră pe dungile negre, pentru a aplica lipici si a monta coșulețul. După ce l-ați montat, îi 

lipiți toarta în  cele două părți și apoi veți decora coșulețul cum doriți voi. La sfârșit, veți așeza în el 

iarba artificială și pe aceasta vor sta ouăle de polistiren. Mai întâi, vă arăt modelul meu, explicându-

vă încă o dată etapele de lucru pe care le veți urma. 

Înainte de a trece la lucru, se vor face câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii: 

răsuciri, cântat la pian, închis-deschis pumnul. 

6. Obținerea performanței 

Se va da semnalul de începere a lucrului, se va supraveghea modul în care copiii realizează 

lucrările și se va interveni acolo unde este nevoie.  

7. Asigurarea retenției și a transferului 

Copiii vor expune lucrările lor pe masa de prezentare și după o analiză a acestora, vor argumenta 

ce le place și ce nu. Pentru început, aleg eu un coșuleț și le explic alegerea mea (finalizarea lucrului, 

acuratețea lucrării, evidențierea elementelor de originalitate).  

8. Încheierea activității 

Se fac aprecieri colective și individuale asupra modului în care au lucrat copiii, dar și a felului 

cum s-au comportat în timpul activității. Educatoarea îi anunță pe copii că Urechilă este foarte 

mulțumit de felul cum au lucrat aceștia și că a avut ceva de învățat de la ei. Cu voia copiilor, acesta 

este ajutat să-și aleagă un coșuleț pentru a i-l duce iepuroaicei. Preșcolarii sunt recompensați cu 

aplauze și stimulente.  
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SURPRIZELE IEPURAȘULUI-PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

                                                     Prof.înv.preșc: Pena Liliana 

                                                            Grădinița P.P. Nr.36, Timișoara  
                               

Grupa: mică 

Tema anuala de invatare: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?” 

Proiect tematic: “Vine,vine iepuraşul”” 

Tema activitatii: “Surprizele iepurasului” 

Tipul activitatii: sistematizarea si consolidarea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor 

Forma de realizare:Activitatea integrata: ALA1+ADE (DŞ1+DOS)+ALA2  

 

Activitati de învăţare: 

ADP:  

Întâlnirea de dimineaţă: Ce face Iepurasul dimineata?-povestirea educatoarei 

Tranziţii: 

 Poezia-Noi sarim ca iepurasii, 

            Si zburam ca fluturasii 

            Iute, iute ne-apucam 

            Jucariile le-adunam. 

           (Scăunele-aşezăm, 

             La masute ne-asezam). 

ALA1: 

         Arta: “Morcovi pentru iepuraşi” –modelaj; 

         Bibliotecă: “Citim imagini despre sărbătoarea Paştelui”  

ADE: 

         1.DŞ1: “Il ajutam pe Iepuras in gradina ” – joc didactic; 

         2.DOS: “Iepuraşul”- lipire; 

ALA2: 

1. Vânătorul şi iepurii –joc distractiv 

2. Surprizele Iepuraşului- joc distractiv 

Competență generală: 

• Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, de intelegere si utilizare corecta a 

semnificatiilor structurilor verbale orale;redarea continutului povestirii cu respectarea 

succesuinii momentelor; 

• Formarea si consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica; 

Competență specifică  

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE: 

• Să aşeze obiecte în perechi, punând în corespondenţă obiecte din două mulţimi; 

• Să forme grupe de obiecte în funcţie de culoare sau formă, utilizând obiectele puse la 

dispoziţie; 

• Să denumeasca grupa cu un obiect, grupa cu doua obiecte şi cea cu trei obiecte; 

• Să numere constient (cu gest de încercuire) obiectele  multimii cu 1, 2, 3 elemente. 

• Să utilizeze un limbaj matematic adecvat. 
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DOMENIUL OM SI SOCIETATE: 

• să lipească  silueta iepuraşului din carton pe frunza de trifoi, iar pe iepuras ochi mobili, codiţa 

de blană ;i langa el oua autocolante; 

• sa numeasca materialele şi instrumentele de lucru; 

• sa-si consolideze deprinderea de a lipi; 

• sa lucreze curat si ingrijit; 

ALA 1- COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

• sa modeleze prin diferite miscarii ale mainii pentru realizarea temei date; 

• sa participe la activitatea bibliotecă, aşteptând cu răbdare ca fiecare să observe materialul pus 

la dispoziţie. 

 

ALA2 - COMPORTAMENTE URMĂRITE: 

• să respecte regulile jocului 

 

Strategii didactice: 

➢ Metode si procedee: conversatia, explicatia, observatia,munca independenta, exercitiul, 

,,Cele patru colturi” şi ,,Turul galeriei”. 

 

➢ Materiale didactice:  

ALA1: Biblioteca: planşe cu imagini despre Paşte, cărţi cu Iepuraşul planşe cu imagini despre 

Paşte, cărţi cu Iepuraşul; 

              Arta:plastilina, plansete; 

ADE - DS1: polistiren,bete îngheţată, animale de plus, masuta si scaunele, ceşcuţe de 

ceai,ouă de polistiren, galetuse, stropitori, lopatele, ghivece flori, lalele artificiale, sfarleze de 

gradina, cosulete pentru sortat,plansa, medalioane; 

        - DOS: plastilina, polistiren; 

ALA2: urechi de iepuri, palarie vanator, pusca de jucarie, cosulete, oua de ciocolata, buline 

rosii. 

➢ Forma de organizare: frontal, in grupuri mici. 

Durata: o zi 

Bibliografie:         “Curriculum pentru invatamantul pescolar”, MECT, 2009 

                               “Metode interactive de grup”, Editura Arves 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

La inceputul zilei copiii vin langa educatoare    si recita   immpreuna poezia-tranzitie:    

                                        Noi sarim ca iepurasii, 

                                        Si zburam ca fluturasii 

                                        Iute, iute ne-apucam 

                                        Scaunele asezam. 

              Intalnirea de dimineata debuteaza cu o poveste: 
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A fost odata un iepuras care dormea in patul lui moale: dormi usor iepuras, dormi usor,dormi 

usor (copiii se prefac ca dorm).Urmatoarea zi a rasarit soarele, iar iepurasul s-a trezit si a inceput sa 

se intinda...Iepurasul se intinde, se intinde, se intinde, iepurasul se intinde,se intinde,se intinde(copiii 

se intind).Si pentru ca era o zi foarte frumoasa iepurasul se decide sa iasa la o plimbare: iepurasul 

merge ,merge,merge,merge,iepurasul  merge iar(copiii merg).Curand a inceput sa se plictiseasca si a 

inceput sa alerge: iepurasule alearga, hai alearga , iepurasule alearga,hai alearga hai(copiii 

alearga)!Dar a obosit si a transpirat si s-a decis sa se racoreasca in apa rece a lacului si dupa ce a iesit 

.... ce face iepurasul cand iese din apa? se scutura si atunci : iepurasul se scutura, se scutura , 

iepurasul se scutura,se scutura iar(copiii se scutura)! Mai merge putin si se hotaraste sa alerge iar,dar 

calca intr-un scai si se inteapa si saracul  iepuras a inceput sa planga si sa fuga tipand: au ma doare 

,dar ce doare,vai ma doare! tipa si fugea scuturandu-se din toate incheieturile.Ajuns in fata casei sale 

se intalneste cu iepuroaica mama careia ii poveste activitatile sale de peste zi. Mama, profund 

ingrijorata de patania sa, i-a dat  o imbratisare, imbratisare, imbratisare(copiii imbratiseaza 

educatoarea). 

Educatoarea adreseaza salutul „Buna dimineata, iepurasii mei!” si indemnul: „Pe scăunele ne-

aşezăm/ Şi frumos ne salutăm!” 

Salutul 

Educatoarea impreuna cu copiii formeaza un semicerc si se saluta adresand complimente unul altuia. 

Prezenta 

Dupa salut copiii raspund prezent la auzul numelui si isi aleg imaginea cu poza personală pentru a o 

aseza la panou. 

Calendarul naturii 

Vom completa calendarul naturii, vom intui anotimpul, luna in care ne aflam si starea vremii. 

 Impartasirea cu ceilalti 

Educatoarea va lansa o tema de gandire:”Cand spun primavara, la ce va ganditi?”.Fiecare copil va 

raspunde pana gasim cuvantul iepuras. 

Noutatea zilei 

Educatoarea le povesteste copiilor ca in drumul ei spre gradinita s-a intalnit cu un iepuras 

care i-a dat un săculeţ plin de surprize şi o scrisoare ataşată cu indicaţii privind activităţile, pe care 

copiii trebuie să le realizeze, pe care le vor descoperi de-a lungul zilei. 

Prima surpriză extrasă din săculeţul Ieuraşului a fost o imagine cu ouă încondeiate şi o bucată 

de plastelină, iar scrisoare a explicat clar la ce sunt necesare aceste lucruri. 

Astfel copiii vor merge la sectoarele Bibiotecă şi Artă, la ALA1, şi vor ,,citim imagini despre 

Iepuraş,Sarbătoarea Paştelui” şi vor modela morcovi . 

         In continuare vom desfăşura activitatea pe domenii experientiale: Domeniul  Ştiinţă, în care 

vom număra obiecte utilizate de Iepuraş într-o zii din viaţa sa. Astfel în fiecare dimineaţă Iepuraşul, 
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după programul de înviorare, serveşte micul dejun, alcătuit dintr-o ceaşcă de ceai şi o 

brioşă(prajitura).  

În această dimineaţă este însă vizitat de doi prietenii din pădure, pe care trebuie să-i 

servească, de asemenea, cu ceai şi brioşe(Copiii  trebuie să puna in pereche fiecare animal cu cescuta 

sa, respectiv prajitura sa si apoi sa numere ceşcuţele şi farfurioarele necesare).  

După micul dejun Iepuraşul le povesteşte celor doi prieteni că el trebuie să meargă în grădina 

sa , pe care trebuie s-o pregătească pentru pentru sosirea Paştelui. Cei doi prieteni, săritori din fire, îi 

propun să-l ajute, pe  acesta să termine treaba mai repede şi la final să se distreze împreună. Astfel 

cei trei merg împreună în grădina Ieuraşului, unde sunt împrăştiate diferite ustensile de grădinărie şi 

ouă pictate. Toţi se hotărăsc să organizeze grădina , să numere obiectele împrăştiate, dar pentru acest 

lucru au nevoie şi de copiii din grupă. Astfel cu mic , cu mare toată lumea îl ajută pe Iepuraş să iasă 

la capăt cu treaba aceasta obositoare. 

După ce au terminat cu grădina şi aranjatea acesteia, copiii sunt curioşi să vadă ce surprize se 

mai gasesc în săculeţul Iepuraşului şi astfel doamna educatoare le arată o lucrare de lipire cu un 

iepuraş şi ca de obicei scrisoarea dezvăluie  ce trebuie făcut. Astfel copiii vor merge la măsuţe şi în 

cadrul domeniului Om şi societate, vor lipi un iepure pe o fruntă de trifoi. Iepuraşului îi vor lipi 

ochi mobili, codiţă de blăniţă, iar alături îi vor aşeza câteva ouă autoadezive. Cu aceste lucrări 

terminate, se poate aranja sala de grupă, ele fiind agaţate pe o sfoară, si prinse cu cârlige, asemeni 

rufelor puse la uscat. După agăţarea lucrărilor, copiii cu ajutorul metodei Turul galeriei , încercă sa le 

găsească pe cele mai reuşite, dintre ele. 

Ultima surpriză extrasă din săculeţ este una distractivă pentru copii, deoarece nişte urechi de 

iepure şi o pălărie de vânător îşi fac apariţia. De asemenea nişte coşuleţe distractive , pe care copiii 

nu ştiu încă cum să le utilizeze.  

Scrisoarea Iepuraşului dezvăluie misterul, şi astfel în cadrul  ALA2, acesta vrea să-i vadă pe 

copii cum ştiu să se joace, dacă respectă regulile unui joc, dacă au răbdare să le vină rândul în 

realizarea unei sarcini şi dacă conlucrează cu partenerii de echipă. Astfel ei trebuie să se joace jocul 

,,Vânătorul şi Iepuraşii”, în cadrul căruia vânătorul încearcă să-i prindă, cu ajutorul puştii sale, iar 

ultimul iepuraş vânat trebuie să facă schimb de rol cu primul. Apoi copiii sunt împărţiţi în două 

echipe, acest lucru făcându-se în funcţie de autocolantul din piept, fiecare echipă primind un coş din 

cele două, în care vor încerca să adune cât mai multe dintre ouăle împrăştiate prin clasă. Echipa care 

strânge cele mai multe ouă, dar şi care respectă regulile jocului va fi prima care va degusta din 

ciocolata de la Iepuraş şi va putea să dea o pedeapsă echipei adverse. 

La final toţi copiii vor fi răsplătiţi cu buline roşii din partea doamnei educatoare. 

Desfăşurarea activităţii 

Etapele 

activitatii 
Continutul stiintific 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 

 

Asigurarea conditiilor optime pentru 

desfasurarea activitatilor: 

-aerisirea salii de grupa; 
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-aranjarea mobilierului; 

-pregatirea materialului necesar pentru 

activitati; 

-intrarea ordonata a copiilor in sala de 

grupa 

2.Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

Se incepe cu Întâlnirea de dimineaţă şi 

etapele acesteia. După aceasta se continuă 

cu povestirea educatoarei despre întâlnirea 

cu Iepuraşul şi sacul dăruit de acesta pentru 

copiii grupei mici, care îi face pe aceştia 

atenţi şi dornici să descopere surprizele din 

interiorul său.. 

Conversatia 

Explicatia 

Pozele copiilor 

Planşă cu 

anotimpul 

primăvara 

Săculeţul  cu 

surprize 

Frontal 

Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 

3.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

Se anunta tema activitatii integrate 

“Surprizele iepurasului”, se enunţă 

obiectivele pentru fiecare activitate şi 

importanţa ajutorului dat de cei mici 

Iepuraşului, în aranjarea grădinii şi a 

uneltelor sale, prin numărare şi formare de 

mulţimi. De asemenea Iepuraşul este curios 

să afle câte lucruri ştiu ei despre el, dar şi 

dacă ei se comportă bine şi corect în cadrul 

unor jocuri. La final acesta sigur îi va 

răsplăti pentru eforturile lor. 

ALA1: 

         Arta: “Morcovi pentru iepuraşi” –

modelaj; 

         Bibliotecă: “Citim imagini despre 

sărbătoarea Paştelui”  

 

ADE: 

         1.DŞ1: “” – joc didactic; 

         2.DOS: “Iepuraşul”- lipire; 

 

ALA2: 

1. Vânătorul şi iepurii –joc 

distractiv 

2. Surprizele Iepuraşului- joc 

distractiv 

Converastia  

Explicatia 

Frontal  

 

Observarea 

copiilor 

 

4.Reactualizarea  

cunostintelor 

DŞ1- Reactualizarea se face cu ajutorul 

unei planse  puse la dispozitie de Iepuras, in 

care copiii vor trebui sa numere animalele 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

Aprecierea 

verbal 

individuala 
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si sa gaseasca multimile de animale. 

DOS: Se  intuiesc  materialele  apoi se 

reaminteste modul de lucru cu materialele 

respective. 

Plansa 

Platilina 

Plansete  

 

5.Dirijarea 

invatarii 

DŞ 1 : 

După ce s-au reactualizat cunoştiinţele 

despre cifrele 1, 2 şi 3 şi despre formarea 

mulţimilor se trece la explicarea jocului 

didactic. 

Astfel grupa este impartita in doua grupe , 

care vor concura in realizarea sarcinilor 

didactice. 

Jocul de proba : se face utilizand ustensilele 

descoperite in saculetul Iepurasului, se va 

forma o multime, se vor pune in perechi 

doua obiecte si se vor numara. 

Jocul propriu-zis : se face prin aranjarea in 

perechi a cescutelor pentru fiecare dintre cei 

trei prieteni( apoi a farfurioarelor si a 

prajiturilor). 

Se trece apoi la gradina, unde copiii vor 

forma mulţimi cu obiecte după formă sau 

după culoare, apoi trebuie să număre 

obiectele mulţimii formate. 

 

DOS:Se vor intuit materialele de pe 

masute. Sunt explicate si demonstrate 

tehnicile ce urmeaza sa fie folosite. Se 

executa exercitii de incalzire a muschilor 

mici ai maini cu ajutorul unei poezii: 

1. Bate palmele ușor, 

Bate palmele de zor! 

Unu, doi,trei! 

Unu, doi, trei! 

 

2. Eu strâng pumnii și-i desfac 

Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi, unu-doi, 

Toți suntem acum vioi! 

 

3. La pian acum cântăm, 

Liniște, să ascultăm: 

Plic-plac, plic-plac, 

Explicatia 

Demonstratia 

Conversatia 

Individual 

Frontal 

polistiren,bete 

îngheţată, anima-

le de plus, masu-

ta si scaunele,  

ceşcuţe de ceai, 

ouă de polistiren, 

galetuse, stropi-

tori, lopatele, 

ghivece flori, 

lalele artificiale, 

sfarleze de 

gradina, cosulete 

pentru sortat, 

plansa; 

 

Aprecierea 

verbal 

individuala 
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Melodiile îmi plac!, dupa care se trece la 

realizarea lucrarilor. Se vor da indicatii 

celor care intampina dificultati in realizarea 

temei. 

6.Obtinerea 

performantei 

 

 

DŞ1: In cadrul jocului obtinerea 

performantei se obtine prin complicarea 

jocului. Astfel cu ajutorul metodei  ,,Celor 

patru colturi’’copiii vor fi impartiti in patru 

grupuri in functie de culoarea medalionului 

ales, iar clasa va avea de asemenea semnele 

inscrise pe medalioane. La semnalul 

educatoarei fiecare copil se va integra in 

coltul potrivit insemnului de pe medalion, 

apoi vor face schimb intre ei de medalionae 

si se vor repozitiona in alt colt. 

La final se vor schimba colturile si copiii 

vor trebui sa fie atenti si sa paseasca in 

coltul potrivit.  

DOS: Se realizeaza o miniexpozitie cu 

lucrarile copiilor 

Explicatia 

Conversatia 

Problematizarea 

Cele patru colturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

Aprecierea 

raspunsurilor 

copiilor 

 

7.Incheierea 

activitatii 

Se vor desfasura jocurile distractive: 

,,Vanatorul si iepurasii” si ,,Surprizele 

iepurasului”. 

Se vor face aprecieri referitoare la 

comportamentul copiilor in timpul 

activitatii. 

Conversatia 

Explicatia 

Exercitiul  

Recompense  

Observarea 

copiilor 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

 

Data : 11.04.2022 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Religie Ortodoxă  

Profesor: Domokos-Belciug Marilena 

Clasa: a XI a   

Unitatea de învăţare: Dumnezeu Mântuitorul 

Subiectul lectiei: Adeverirea Morţii şi a Învierii Mântuitorului 

Tipul lecţiei:  comunicare/însuşire de noi cunoştinţe 

C.G.5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ 

Competenţe specifice 

5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a 

dialoga pe o temă dată 

Obiective operaţionale: 

a. cognitive-formative 

  O1 – să argumenteze faptul că moartea şi Învierea Mântuitorului au fost reale; 

  O2 – să enumere ipotezele referitoare la Învierea Mântuitorului; 

  O3 – să demonstreze falsitatea sau adevărul teoriilor referitoare la Învierea Domnului. 

        b. afectiv atitudinale 

                      - să manifeste interes pentru cunoaşterea aspectelor referitoare la Invierea Domnului 

        c. psiho motorii              

                      - să adopte o poziţie evlavioasă în timpul rugăciunii 

Strategia didactică 

      1. Resurse procedurale: conversaţia euristică, discuţia colectivă, argumentarea, explicaţia 

      2. Resurse materiale: Fişa de lucru, Sfânta Scriptură, Icoana Învierii 

      3. Resurse organizatorice: activitate frontală şi individuală 

Resurse temporale: 50’ 

Modalităţi şi forme  de evaluare: continuă, prin întrebări adresate pe tot parcursul lecţiei şi prin 

rezolvarea cerinţelor fişei de evaluare. 

Resurse bibliografice:  

                       1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994. 

                       2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopegagogie pentru examene de definitivare şi 

grade didactice, Editura “Polirom”, Iasi, 1998. 

                       3. Todoran, Pr, Prof. Dr. Isidor, Zegrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Dogmatica Ortodoxă, 

Editura “ Arhidiecezană”, Cluj, 1997. 

 

 

 

 

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

926 
 

Metodica şi desfăşurarea lecţiei 

(Scenariul activităţii didactice) 

Nr 

Crt. 

Etapele 

lecţiei 

Timp 

(min) 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor  

1. Momentul 

organizatoric 

2’ *Salutul. Rosteste rugăciunea 

* Noteză absenţele 

* Salutul. Rostesc rugăciunea. 

* Se pregătesc pentru lecţia 

nouă 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

5’ *Se adresează căteva întrebări legate de lecţia: “ 

Jertfa pe Cruce a Mântuitorului”. 

* Elevii răspund la întrebările 

profesorului 

3. Pregătirea 

aperceptivă 

1’ * Fără Înviere, lucrarea de răscumpărare a lui 

Hristos n-ar fi fost completă.  Apostolul Pavel 

Spune: “ dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 

atunci propovăduirea noastră, zadarnică este 

atunci şi credinţa voastră.” (I Corinteni 15, 14). 

Având în vedere lipsa oricărui păcat în El, 

moartea nici nu avea putere asupra Lui. Există 

oameni care contestă, din neştiinţă sau din 

necredinţă, moartea reală a Mântuitorului şi 

Învierea Sa. Se prezintă icoana Învierii. 

* Ascultă precizările 

4. 

 

Precizarea 

titlului şi a 

competenţelor 

1’ * Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Adeverirea 

Morţii şi a Învierii Mântuitorului şi precizează 

care sunt obiectivele lecţiei. 

* Notează pe caiete data şi 

titlul lecţiei. 

Ascultă cu atenţie 

5 

 

Comunicarea/ 

însuşirea noilor 

cunoştinţe/Dirij

area învăţării 

 

25’ * Solicită elevii, pe baza textelor scripturistice, să-

şi amintească în ce condiţii a fost răstignit 

Mântuitorul şi să rezume evenimentele legate de 

răstignire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adresează următoarele întrebări: 

- Ce făceau de obicei soldaţii romani ca să 

grăbească moartea celor răstigniţi? 

- I-au făcut asta Mântuitorului? 

-Cum s-au asigurat că a murit? 

 

 

* Răspunsul solicitărilor: 

- După ce a suferit bătăi, 

jigniri şi cunună de spini, 

Domunul şi-a dus pe umeri 

Crucea spre locul răstignirii. 

A căzut sub greutatea ei şi 

crucea i-a fost dată lui Simon 

Cirineul să o ducă. Pe 

Golgota, Hristos a fost 

răstignit pe Cruce, între doi 

tâlhari şi şi-a dat sufletul în 

mâinile Tatălui 

*Elevii răspund: 

 

- Le zdrobeau fluierele 

picioarelor. 

 

Nu, pentru că murise deja. 

- Un soldat a înfipt în coasta 

Sa o suliţă şi Mântuitorul nu a 

reacţionat. 
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- Mergând la Pilat ei au cerut strajă pentru 

mormânt spunând: “…amăgitorul acela a spus, 

fiind încă în viaţă : După trei zile Mă voi scula.” 

Ce înţeles au cuvintele “fiind încă în viaţă”? 

- Duşmanii recunosc moartea Mântuitorului, dar 

pun strajă, spun cuvintele “fiind încă în viaţă”, 

deci acum era mort şi îngropat. 

* Cere elevilor să citească în Fişa de lucru 

argumentele care susţin realitatea morţii  

Mântuitorului 

. 

* Se reia conversaţia cu elevii pentru a descoperi 

şi formula argument privind realitatea Învierii. 

Întrebări: 

- După ce soldaţii au venit îngroziţi în cetate 

vestind că Hristos a înviat, arhiereii i-au mituit şi 

s-au grăbit să impună oamenilor o minciună. Care 

a fost aceea? 

 

 

 

 

- Era posibil acest furt? 

 

 

 

- Totuşi, Duminică dimineaţă mormântul era gol, 

deci… 

- Ce a găsit Apostolul Petru când a ajuns la 

mormânt şi s-a uitat înăuntru? 

- Presupunând ca ar fi valabilă teoria arhiereilor 

evrei despre furarea Trupului, înseamnă că Sfinţii 

Apostoli, înainte de a-L scoate din mormânt, cu 

grijă să nu-I trezească pe soldaţi, ar fi trebuit să 

petreacă mai mult timp acolo. Totuşi, de ce ar fi 

lăsat pânzele acolo? Prezenţa giulgiurilor poate 

confirma Învierea lui Hristos? 

 

 

 

 

 

 

- Erau siguri că murise, pentru 

că fusese în viaţă când a 

proorocit că va învia. 

 

 

 

 

* Elevii citesc din fişa de 

lucru. 

 

 

* Elevii se angajează în 

conversaţie 

 

 

 

 

-…că Apostolii au venit 

noaptea, au furat Trupul 

Domnului pentru a spune apoi 

că a înviat (ipoteza furtului). 

 

- Nu, pentru că mormântul 

era pecetluit, iar soldaţii îl 

păzeau cu străşnicie. 

 

…Hristos înviase între timp. 

 

-…a găsit giulgiurile 

desfăcute 

 

 

 

 

 

 

- Da, pentru Sfinţii Apostoli şi 

pentru noi este o confirmare a 

Învierii, deoarece nimeni, 

furând Trupul, nu ar fi 

desfăcut de pe El giulgiurile; 

Hristos a ieşti din ele tot aşa 

cum a ieşit şi din mormânt. 
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- Dacă Sfinţii Apostoli şi-ar fi propus să fure 

Trupul Domnului în timp ce soldaţii dormeau, ar 

fi putut? 

- Totuşi, de unde ştim că Sfinţii Apostoli nu i-au 

plătit ei înşişi pe soldaţii romani ca să le dea voie 

să ia Trupul? 

 

 

 

 

 

- Care dintre Sfinţii Apostoli a fost lângă Sfânta 

Cruce? 

- Ce ne spune Sfânta Evanghelie că au făcut 

ceilalţi? 

- Dacă le era frică şi s-au împrăştiat, s-ar fi adunat 

să fure Trupul Domnului? 

 

* Cere elevilor să citească “ Lectura biblică” din 

Fişa de lucru. Apoi, pentru aprofundarea 

cunoştinţelor, adresează următoarele întrebări: 

- De ce s-au înspăimântat Sfinţii Apostoli când li 

S-a arătat Domnul Iisus Hristos după Înviere? 

 

 

- Cum i-a convins Mântuitorul că era El, Cel 

înviat? 

 

- S-a mai arătat şi altă dată? 

 

 

* Solicită elevii să citească din Fişa de lucru 

despre arătările Sale de după Înviere. 

* În ciuda acestor evidenţe, unii oameni au 

formulat teorii conform cărora Hristos  nu a murit 

cu adevărat, deci nu a înviat. Aceste teorii sunt: 

ipoteza morţii aparente, ipoteza înşelăciunii, 

ipoteza viziunii. 

A. Ipoteza morţii aparente susţine că, pe Sfânta 

Cruce, Mântuitorul nu ar fi murit deplin, ci ar fi 

intrat în leşin profund, în moarte clinică. Mai 

târziu, din cauza suliţei care i-a străpuns coastele, 

a coborârii de pe Cruce, a lespezii reci pe care a 

- Puţin probabil. Ar fi făcut 

zgomot prin răsturnarea 

pietrei şi soldaţii s-ar fi trezit. 

- Erau săraci, nu aveau cu ce 

să-i plătească./ Nu aveau de ce 

să fure şi nici ce să facă cu 

Trupul, de vreme ce 

Mântuitorul, după ce a 

propovăduit Învierea Sa, nu ar 

fi Inviat./ Le era frică de iudei 

şi de romani. 

- Sfântul Ioan Evanghelistul 

- S-au împrăştiat de teamă. 

 

- În nici un caz. 

 

 

 

* Un elev citeşte cu voce tare, 

ceilalţi urmăresc în propriile 

fişe, apoi răspund la întrebări: 

- Pentru că Domnul a apărut 

dintr-o dată între ei şi au 

crezut că e un duh. 

 

-I-a lăsat să-L pipăie şi a  

mâncat în faţa lor din 

mâncarea lor obişnuită. 

- da, de mai multe ori, timp de 

patruzeci de zile, apoi S-a 

înălţat cu Trupul la cer. 

* Elevii citesc din fişa de 

lucru. 

 

 

 

*Ascultă cu atenţie 
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fost aşezat şi a frigului din mormânt, şi-ar fi 

revenit şi în timpul nopţii, cu ultimile forţe, ar fi 

împins piatră de la uşa morântului şi ar fi ieşit 

afară, arătându-Se apoi ucenicilor care au crezut 

ca El a înviat. 

* Cere elevilor să descopere contraargumente la 

aceste afirmaţii. 

B. Ipoteza înşelăciunii: Susţinătorii ei afirmă că  

Sfinţii Apostoli au venit la mormânt şi au furat 

Trupul Domnului, apoi au răspândit vorba că a 

înviat. 

* Adresează următoarele întrebări: 

- având în vedere cele întâmplate cu Mântuitorul, 

se mai gândeau Sfinţii Apostoli că va învia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Când s-au dus Sfinţii Apostoli la mormânt? 

 

- De ce nu mai devreme? 

 

 

 

- Se gândeau ei să predice învăţătura după ce-L 

văzuseră pe Hristos după moare? 

 

- Dacă Moartea lui Hristos părea că este un sfârşit 

definitiv, de ce să-I fure Trupul? 

 

 

 

* Cere unui elev să citească cu voce tare textul de 

la punctul    “ Din înţelepciunea Sfinţilor Părinţi”, 

din Fişa de lucru şi cere să rezume aprecierile 

Sfântului Ioan Gură de Aur. 

C. Ipoteza viziunii: Susţinătorii ei afirmă că, în 

starea de încordare psihică în care se aflau după 

crudele evenimente întâmplate, Apostolii, femeile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Răspunsuri aşteptate: 

- După suferinţele îndurate, cu 

greu poţi să-ţi imaginezi că un 

om normal ar mai putea avea 

forţa să înlăture piatra de la 

mormânt, după ce şi-a revenit 

din leşin. 

- Probabil că nu. 

- Abia după ce femeile 

mironosiţe le-au vestit 

Învierea. 

- Pentru că le era frică de 

arhiereii iudei şi de soldaţii 

romani. 

- Nu aveau de ce; dacă Fiul lui 

Dumnezeu Însuşi a ajuns să 

fIe arestat şi omorât pe 

nedrept, probabil că Sfinţii 

Apostoli s-au descurajat, 

uitând promisiunea Învierii. 

- Nu ar avea sens. 

 

* Elevii ascultă pe cel ce 

citeşte şi urmăresc propria lor 

fişă. 

* Formulează răspunsurile la 

solicitările profesorului. 
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mironosiţe şi grupurile mai mari, cărora li S-a 

arătat Domnul înviat, au avut de fapt viziuni. 

Nervii zdruncinaţi le-au jucat feste. 

* Întreabă:  

- Ce argument avem ca arătările Domnului nu 

erau simple viziuni ale ucenicilor Săi? 

 

- Ce argument avem că ucenicii Domnului nu 

aveau, într-adevăr, probleme psihice? 

 

 

* Cere elevilor să citească din fişa de lucru 

argumentele şi contraargumentele ipotezei 

viziunii. 

 

 

 

* Se solicită citirea argumentului ipotezei mitului. 

 

 

 

* Răspunsuri aşteptate: 

- Hristos S-a lăsat pipăit, 

dovedind că are trup real, din 

carne şi oase. A mâncat 

înaintea Apostolilor 

- Pentru  că nu puteau 

înnebuni toţi dintr-o dată/. 

Pentru că au avut un 

comportament normal şi 

înainte şi după Răstignire. 

 

* Citesc din Fişa de lucru 

argumentul indicat de profesor 

6. 

 

Fixarea  

cunoştinţelor 

Asigurarea feed 

back-ului şi 

evaluarea 

performanţelor 

3’ * Cere elevilor să răspundă câtorva întrebări din 

lecţia predată 

Răspund întrebărilor adresate 

de professor. 

 

7 Asocierea, 

generalizarea şi 

aplicarea 

5’ După ce s-au convins de realitatea Învierii, Sfinţii 

Apostoli au mărturisit-o până la sfârşitul  vieţii cu 

multă convingere. La fel au făcut şi urmaşii lor, 

preoţi şi credincioşi, pană astăzi. 

* Întreabări: 

- Cum mărturisim noi, astăzi, Învierea? 

 

 

- Este respectarea zilei de Duminică o celebrare a 

Învierii? 

 

- Cum trebuie să primim Învierea, atât de Paşti, 

cât şi în orice Duminică? 

 

 

 

Trebuie să fim mărturisitori ai Învierii Domnului 

nostru Iisus Hristos şi mai ales trăitor ai acesteia, 

prin participarea la Sfânta Liturghie şi o vieţuire 

cu adevărat creştină. 

*Ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

* Răspund  întrebărilor: 

- vorbind altora despre 

Înviere/ Salutând cu “Hristos 

a înviat”! “Adevărat a Înviat” 

- Da, Duminica este ziua 

Învierii 

 

* În împăcare, pregătindu-ne 

sufleteşte, frecventând 

Biserica şi participând la 

Sfânta Liturghie 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

931 
 

 

8. 

 

Asigurarea 

transferului 

prin tema 

pentru acasă 

 

1’ * Precizează tema: opţional, exerciţiul 1 sau 2 din 

Fişa de lucru 

* Ascultă şi notează tema 

 

9.  Evaluarea 5’ * Profesorul înmânează elevilor fişa de evaluare. 

Profesorul adună fişele şi precizează răspunsurile 

corecte.                               

* Elevii rezolvă cerinţele fişei 

de evaluare. 

10

. 

 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

1’ Apreciază verbal participarea elevilor la lecţie şi 

noteaza pe cei ce s-au remarcat prin răspunsuri 

corecte 

Ascultă aprecierile. 

11

. 

Încheierea 

activităţii 

1’ * Rosteşte rugăciunea 

* Salută 

* Rostesc rugăciunea 

* Răspund la salut 
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FIŞA DE LUCRU 

Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului 

 

Învierea Mântuitorului, a Dumnezeului-Om Iisus Hristos, este pentru creştini o certitudine, un 

adevăr de credinţă şi o realitate. Este o minune a lui Dumnezeu, demonstrată istoric, înscrisă cu 

martori în filele istoriei, pentru veşnicie. Învierea Domnului se datorează puterii Sale de 

Dumnezeu Adevărat. Ţinând cont de cele două firi unite ipostatic în Persoana Mântuitorului, cea 

omenească şi cea divină, învierea Domnului este fapt istoric şi divin în acelaşi timp. Prin Învierea lui 

Hristos moartea devine „paşti”, adică trecere de la cele muritoare, pământeşti, la cele nemuritoare, 

ale lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos constituie temeiul credinţei noastre: „Dacă Hristos n-a 

înviat, zadarnică-i credinţa noastră” ”(I Cor. 15, 14). Certitudinea Învierii Domnului stă la 

temelia religiei creştine şi este izvorul nădejdii creştinilor în învierea cea de obşte. Când zicem: 

“Hristos a Înviat!”, afirmăm: “Noi toţi vom învia!”. În Noul Testament, evangheliştii arată ceea ce s-

a petrecut după Înviere, după ce Domnul a ieşit din mormânt cu trupul Său. Învierea Domnului este 

dovedită de arătările prin care Domnul Şi-a manifestat prezenţa timp de 40 de zile, până la Înălţarea 

Sa la cer. 

 Ca fapt istoric, evenimentul Învierii Domnului s-a petrecut atunci când la Roma domnea 

împăratul Tiberiu, iar în Palestina guverna Pilat din Pont. După răstignire, Mântuitorul a fost 

îngropat, punându-I-se strajă la mormânt, pentru ca ''nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să 

spună poporului: S-a ridicat din morţi'' (Matei 27, 64). Duminica, ''a treia zi după Scripturi'', femeile 

purtătoare de mir au găsit mormântul gol, deoarece  Hristos înviase. Învierea Domnului este un 

eveniment probat cu martori. Sunt mulţi cei ce L-au văzut şi-au stat de vorbă cu Domnul după 

Învierea Sa. Primul martor (Marcu 16, 9) a fost Maria Magdalena. Alături de Maria Magdalena L-au 

văzut şi-au stat de vorbă cu El femeile mironosiţe. Petru şi Ioan au fost primii Săi ucenici care au 

alergat la mormânt, dar l-au găsit gol. Se  aflau acolo numai giulgiurile de înmormântare. Văzând, ei 

au crezut că Domnul a înviat cu adevărat (Ioan 20, 9). În aceeaşi zi, Hristos s-a arătat celor doi 

ucenici Luca şi Cleopa, care mergeau spre Emaus (Luca 24, 13-31), iar în seara aceleiaşi zile s-a 

arătat ucenicilor Săi, care se adunaseră de frica iudeilor, într-o casă, zicându-le: ''Pace vouă! Eu sunt, 

nu vă temeţi ... Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt. Pipăiţi-Mă şi vedeţi, că 

duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am'' (Luca 36, 39).  ''Am văzut pe 

Domnul!''- aşa au grăit ceilalţi apostoli către Toma, care nu fusese de faţă când Mântuitorul li se 

arătase lor.  Toma a spus, neîncrezator,: ''Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor, dacă nu 

voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.'' 

După o săptamână, Toma a văzut mâinile şi coasta Mântuitorului şi s-a convins că El a înviat, 

deoarece este Dumnezeu adevărat, zicând: ''Domnul meu şi Dumnezeul meu!'' (Ioan 10, 28). 

Mântuitorul s-a aratat din nou ucenicilor Săi, la Marea Tiberiadei, în Galileea, vorbind cu ucenicii, 

mâncând împreună cu ei şi săvârşind pentru ei o minune. Cartea ''Faptele Apostolilor'' aminteşte 

aproape în fiecare capitol minunea Învierii Domnului.  

Învierea Domnului a fost şi este atacată fără încetare, fiindcă Mântuitorul " Întru ale Sale 

a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 11).  

a. Teoria furtului  sau teoria înşelăciunii a fost pusă la cale de către evrei. Ei au dat bani 

ostaşilor care păzeau mormântul lui Hristos, ca să spună că nu a înviat, ci că trupul Său fost furat pe 

când ei dormeau. Cei care ar fi furat trupul din mormânt ar fi fost Apostolii. Totuşi, apostolii erau 

prea speriaţi, ascunşi de frica iudeilor şi nu ar fi îndrăznit să fure trupul Mântuitorului. Nu se poate 
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vorbi de furt atâta timp cât apostolii l-au părăsit pe Golgota, iar când Mântuitorul S-a arătat acestora, 

ei erau ascunşi într-o casă la marginea Ierusalimului, ca să nu păţească întocmai ca El. Chiar dacă ar 

fi fost aşa, propovăduirea învierii nu ar mai fi avut nici un rost, trupul mort al învăţătorului lor 

zdruncinându-le credinţa şi entuziasmul. Ce să facă apostolii cu un Hristos mort, care i-a dezamăgit 

când S-a lăsat răstignit pe cruce? Mai puteau ei să propovăduiască şi să moară pentru Înviere? În 

mormântul gol era linişte, giulgiul şi mahrama înfăşurate şi puse deoparte. Nici iudeii nu aveau 

interes ca El să dispară şi până azi, mormântul stă dovadă, cu pelerinajele milioanelor de creştini care 

slăvesc Învierea. O religie nu se poate clădi şi dura pe un cadavru furat. Paza mormântului a fost 

întărită de către soldaţi romani, care nu puteau să adoarmă, aşa cum au fost mituiţi de iudei să spună, 

căci romanii aveau soldaţi foarte bine pregătiţi. Dacă ar fi adormit, riscau să fie pedepsiţi. Este greu 

de crezut că trupul lui Hristos a fost furat, căci gărzile romane răspundeau cu viaţa pentru obiectivul 

păzit. Toţi ştiau de cele întâmplate, deoarece legionarii romani, şaisprezece la număr, nu au fost 

pedepsiţi niciodată. Teoria furtului a fost perpetuată fără a ţine seama de martori, precum Longhin, 

ostaş roman, care, convins de Înviere, refuză mita Sinedriului şi spune fără teamă ce a văzut. 

Mântuitorul se arată timp de patruzeci de zile, iar îngerul spune precis: "Ce căutaţi pe Cel viu între 

cei morţi?"  

b. Teoria letargiei sau a morţii aparente susţine că de fapt Mântuitorul nu a murit, ci doar a 

leşinat, sau a fost în comă şi la răcoarea mormântului s-a trezit, a răsturnat piatra de pe mormânt şi S-

a arătat femeilor mironosiţe şi Apostolilor. Moartea biologică este însă confirmată de ostaşul care a 

împuns coasta Sa" şi îndată a curs sânge şi apă." (In. 19, 34), semn clinic al morţii unei persoane. 

Faptul că Hristos a murit este demonstrat de faptul că  nu au mai zdrobit fluierele picoarelor Sale, aşa 

cum au făcut cu ceilalţi doi, văzând că e deja mort. (In. 19, 32-33). Permisiunea de a lua trupul Său şi 

a-L îngropa nu ar fi fost posibilă, dacă Pilat nu ar fi fost sigur de moartea lui Hristos. Mai ştim că 

mormântul era nou, săpat în calcar, ceea ce putea produce imediat asfixierea. Este greu de crezut că 

Hristos ar fi putut să dea de unul singur piatra cea mare a mormântului, după patimile Calvarului. 

Chiar dacă Hristos nu ar fi murit, i-ar fi fost foarte greu, chiar imposibil, să iasă din mormânt, căci 

loviturile şi rănile primite, sângele pierdut, giulgiul strâns pe corp, lipsa de aer din mormânt, i-ar fi 

adus moartea. Pregătirea pentru înmormântare specifică Orientului, (înfăşurarea trupului în pânză de 

giulgiu, ungere cu aromate şi uleiuri speciale), producea sufocarea. Un Mesia pe jumătate mort n-ar 

fi făcut nici o impresie în faţa apostolilor. O  Înviere a unui om care nici nu se mai ţinea pe picioare, 

nu putea să schimbe viaţa ucenicilor şi a lumii.  Chiar dacă ar fi reuşit să trăiască şi să dea la o parte 

blocul de piatră de pe mormânt şi să se înfăţişeze astfel Apostolilor, vederea Sa nu ar fi reuşit decât 

să stârnească milă. 

c. Teoria halucinaţiei explică cele întâmplate prin faptul că Învierea s-a petrecut doar în 

mintea unora, ca o autosugestie, ca o exaltare, ca o credulitate a unor persoane habotnice. Arătările 

Mântuitorului după înviere ar fi fost simple halucinaţii, viziuni ale minţilor bolnave al ucenicilor. 

Totuşi, nu există nici un indiciu în Sfânta Scriptură ca să arate că ucenicii ar fi fost bolnavi. Psihoza 

în masă se poate produce doar în mintea psihopaţilor, pe când credinţa are temeiul Învierii verificată 

de Toma. Este greu de crezut că şi soldaţii au avut aceleaşi viziuni, căci după înviere, înspăimântaţi, 

au vestit mai-marilor preoţilor cele văzute. Hotărârea iudeilor de a-i mitui pe aceştia dovedeşte că ei 

şi-au dat seama de învierea lui Hristos, dar au încercat să ascundă acest adevăr. Faptul că arătările 

Mântuitorului s-au petrecut în locuri, intervale de timp şi în faţa unor persoane diferite, infirmă 

această teorie. Hristos a mâncat cu Apostolii peşte şi miere, lucru care este imposibil pentru o nălucă. 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

934 
 

d. Teoria mitului este întemeiată pe comparaţiile dintre moartea şi învierea lui Hristos şi 

moartea şi învierea zeilor din mitologiile păgâne. Dacă în mitologie totul este poveste fantastică, 

legendă, Evanghelia este o istorie ce nu cuprinde nimic fabulos, ci evenimente localizate în spaţiu şi 

timp, adeverite de martori oculari. Convinşi de realitatea învierii, Apostolii devin propovăduitori fără 

frică ai lui Hristos Celui înviat, îndurând bătăi, prigoniri, închisoare şi moarte martirică.  

Cea mai importantă dovadă a învierii Domnului este existenţa Bisericii Creştine. Această 

mare şi unică minune pe care se întemeiază religia creştină poate fi acceptată parţial prin raţiune, nu 

şi fară credinţă. Ca o reconfirmare a învierii Domnului, în fiecare an, la Biserica Sfântului Mormânt 

de la Ierusalim, se petrece o minune: coborârea Sfintei Lumini, argument al prezenţei permanente a 

lui Dumnezeu în lume. Pentru a-i încredinţa pe cei cărora li S-a arătat de învierea Sa, Mântuitoul 

vorbeşte, călătoreşte, frânge pâinea şi mănâncă cu apostolii şi ucenicii Săi. Trupul Mântuitorului este 

acelaşi, real, spiritualizat sau transfigurat. Mântuitorul a murit în trup omenesc, dar a înviat în trup 

dumnezeiesc; a murit în trup pământesc, dar a înviat în trup ceresc (I Corinteni 15, 30-50). Cu trupul 

Său desăvârşit, transfigurat, Mântuitorul a trecut prin piatra mormântului său şi prin uşile încuiate ale 

camerei unde erau Apostolii. Cu acelaşi trup duhovnicesc, El se mişca cu uşurinţă dintr-o parte în 

alta, se arata sau se facea nevăzut. Cu acelaşi trup, El S-a înalţat la cer în văzul Sfinţilor Apostoli.  

Prin Învierea Sa din morţi, Mântuitorul S-a descoperit ca fiind cu adevărat  Dumnezeu-

Om.  

Învierea Domnului este  biruinţa asupra răului, minciunii, întunericului şi morţii. Fără 

învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu există nici credinţă creştină, nici comunitate creştină, 

nici euharistie. 

 

 

 

 

ÎNVIEREA DOMNULUI. ARĂTĂRILE DOMNULUI DUPĂ ÎNVIERE 

 

DUMINICĂ - Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, a înviat Duminica, a treia zi 

după punerea Sa în mormânt, “în ziua întâi a săptămânii” la evrei, adică Duminica (“Domini Dies”, 

adică “Ziua Domnului”). Biruind puterea morţii, Mântuitorul a ieşit cu slavă din mormânt ca 

Dumnezeu - Om, cu trup real, transfigurat de lumina învierii. Relatări evanghelice despre înviere: 

Matei XXVIII,1-8; Marcu XVI, 1-8; Luca XXIV 1-8; Ioan XX 1-9. Creştinii sărbătoresc Învierea 

Domnului de Sfintele Paşti, dar şi în fiecare Duminică. 

- mironosiţele vin la mormânt; (Luca XXIV,5-6); 

- Petru şi Ioan aleargă la mormânt; (Ioan XX,5-7;Luca XXIV,12); 

- Arătarea Mântuitorului la Maria Magdalena; (Ioan XX,15-17) 

- Arătarea Mântuitorului  celorlalte femei; (Matei, Marcu, Luca); 

- Arătarea Mântuitorului la Luca şi Cleopa pe drumul spre Emaus; (Luca XXIV, 11-43) 

- Arătarea Mântuitorului prin uşile încuiate- Hristos intră la Apostoli (lipsea Toma) şi instituie Taina 

Pocăinţei “Luaţi Duh Sfânt: cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi 

ţinute”; (Ioan XX, 19) 

- Arătarea Mântuitorului prin uşile încuiate- la opt zile după Înviere, Hristos se arată iar Apostolilor, 

în special lui Toma, căruia îi spune (după ce acesta se încredinţează de Învierea Domnului):”Pentru 

că m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”; (Ioan XX, 26-29); 
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- Arătarea Mântuitorului la Marea Tiberiadei - se arată din nou ucenicilor; (Ioan XXI, 7-12); 

- Arătarea Mântuitorului la muntele din Galileea - se arată iarăşi ucenicilor; 

- Arătarea Mântuitorului la cei unsprezece apostoli ; 

- Arătarea Mântuitorului la cei cinci sute de fraţi (ucenici, credincioşi)-I Cor. XV,6). 

DACĂ HRISTOS N-A ÎNVIAT, ZADARNICĂ-I CREDINŢA NOASTRĂ! 

(I Cor. XV,14) 

La 40 de zile de la înviere, Mântuitorul se înalţă la cer, făgăduindu-le Apostolilor Duhul 

Sfânt.  

La 50 de zile după Înviere (Cincizecimea), Duhul pogoară peste Apostoli, care primesc darul 

vorbirii în limbile pământului existente în vremea aceea. Acesta le-a dat putere să mărturisească şi să 

anunţe Învierea Sa la toate neamurile, până la marginile lumii.(Fapte I, 3).  

 

 

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

2. Complează enunţurile: 

 

- Pecetluirea mormântului de către arhierei şi instalarea străjerilor este un argument că 

Mântuitorul_________________________ cu adevărat. 

- Faptul că dimineaţă paznicii mormântului au mers la arhiereii iudei să le spună cele întâmplate 

confirm realitatea_____________________. 

- Giulgiurile lăsate în mormânt dovedesc 

că______________________________________________________. 

- Moartea Mântuitorului a fost confirmată de ______________________________________ 

- Apostolii s-au dus la mormânt numai după 

ce________________________________________________. 

- Ipoteza morţii aparente nu este valabilă pentru 

că_______________________________________________________________________________

_. 

- Ipoteza înşelăciunii este falsă pentru ca Sfinţii Apostoli 

erau____________________________________________________________________________. 

- Ipoteza viziunii nu este corectă pentru că după Înviere 

Mântuitorul___________________________________________________________. 

2. Scrie pe spaţiile punctate  evenimentele biblice relatate de texte . 

 

a. “ Şi pe când vorbeau ei ( apostolii) acestea , El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar 

ei înspăimântându-se şi înfricoşându-se credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: 

- De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele 

şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase precum Mă 

vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele sale. Iar ei, încă necrezând 

de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: -Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte 

fript şi dintr-un figure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor “( Sfânta Evanghelie după luca 24, 

36-43) 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

936 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

b. “ Dacă n-ar fi fost adevărată Învierea, nici n-ar fi putut s-o plăsmuiască. Pe ce s-ar fi 

întemeiat? Pe talentul lor oratoric? Dar erau nişte oameni neînvăţaţi! Pe mulţimea banilor? Dar nu 

aveau nici toiag , nici încălţăminte! Pe faima neamului? Dar erau oameni de jos şi din oameni de jos! 

Pe mulţimea numărului lor? Dar nu erau mai mult de unsprezece oameni şi aceştia împrăştiaţi. Pe 

făgăduielile Învăţătorului? Care făgăduieli? Dar dacă n-a înviat , nici făgăduielile nu mai puteau fi 

vrednice de crezare[…] Minuni asemănătoare făcuse Domnul; înviase atâţia morţi; dar nici una din 

aceste minuni nu i-a făcut pe iudei să se ruşineze, ci au răstignit pe Săvârsitorul lor. Aveau oare, să 

creadă popoarele în învierea lui Hristos numai pe spusele ucenicilor? Nu! Lucrul acesta nu se poate, 

nu se poate! Că pe toate le-a lucrat puterea Celui înviat!” ( Sfântul Ioan Gură de Aur , Omilii la 

Matei) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

ZBRANCA ANAMARIA-MARTA 

Școala Profesională Specială 

Câmpulung Moldovenesc 

Propunător: Prof..................... 

Clasa: a IV-a 

Şcoala : .......................................... 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Subiectul: Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Domnului 

Tipul lecţiei: mixtă 

Obiective cadru:  Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase; 

       Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral – 

religios; 

Obiective de referinţă: 

– să identifice principalele virtuţi creştine din faptele şi învăţăturile lui Iisus; 

– să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise; 

Obiective operaţionale: 

OO1 – să descrie Săptămâna Patimilor; 

OO2 – să explice şi să descrie importanţa Învierii Domnului pentru creştini; 

OO3 – să prezinte modul de pregătire al creştinilor pentru Sfintele Paşti; 

OO4 – să prezinte modul de sărbătorire al Învierii Domnului 

Obiective formativ-educative: 

– să conştientizeze importanţa Învierii Domnului în istoria mântuirii; 

– să-şi formeze virtuţi creştine, consolidându-şi deprinderi adecvate de comportament religios. 

Strategii didactice: 

• Metode, tehnici şi procedee: explicarea, exerciţiul, conversaţia, munca independentă, 

problematizarea, argumentarea, jocul didactic; 

• Mijloace de învăţământ: imagini (Patimile, Răstignirea, Învierea), fişe de lucru, tablă 

magnetică, planşe cu patimile Domnului, jetoane, ouă roşii cartonate, hârtie colorată, creioane 

colorate, lipici, imagini (biserică, prescură, Iisus Hristos, etc.), coşul iepuraşului  (dulciuri), 

iconiţe cu Învierea, pahare de plastic; 

Bibliografie: 

• „Biblia”sau „Sfânta Scriptură”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureşti, 1982; 

• Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

• Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998; 

• ***, Sfintele Paşti în datini şi obiceiuri, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 1998;
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Etapele 

lecţiei 
T O Elemente de conţinut 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţământ 

Forme de 

evaluare 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1min  Salutul. Rostirea rugăciunii la intrarea în clasă. Notarea 

absenţelor. Organizarea clasei pentru începerea activităţii. 

    

2.Verificarea 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

5min  Va fi prezentată planşa cu Intrarea Domnului în Ierusalim şi 

se va discuta pe baza acelei planşe. 

 Profesorul adresează câteva întrebări elevilor/ Se verifică 

frontal răspunsurile. 

 Unde a intrat Iisus Hristos?.....în Ierusalim 

Cum a fost întâmpinat?.....ca un împărat 

Cu ce a fost întâmpinat?.....cu flori 

Cum erau oamenii?............bucuroşi 

-Cum S-a comportat Iisus Hristos cu aceştia? .....s-a 

comportat frumos  

 

 

Conversaţia 

 

Problema-

tizarea 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

Planşă 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Activitate 

frontală 

şi 

individuală 

 

 

 

 

3.Pregătirea 

aperceptivă 

1min  Profesorul explică apoi elevilor faptul că această bucurie şi 

comportament frumos al celor din Ierusalim, faţa de Iisus, 

nu a durat foarte mult deoarece, erau acolo şi oameni care îl 

urau pe Iisus. De aceea acei oameni, au vrut să-l prindă pe 

Iisus şi să-L omoare. 

Elevii ascultă explicaţia elevilor 

 

 

Explicaţia 

 

 

  

 

Activitate 

frontală 

4.Precizarea 

titlului şi a 

obiectivelor 

1min  Profesorul adaugă: Astăzi dragii mei vom vorbi despre 

Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Domnului, cea 

mai mare minune săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos. 

-Trebuie să fiţi atenţi pe parcursul întregii ore pentru a putea 

descrie  acest eveniment, a explica importanţa Învierii 

Domnului pentru creştini, a prezenta felul în care se 

pregătesc creştinii pentru a întâmpina această mare 

sărbătoare şi cum sărbătorim acest Praznic 

  

 

 

 

 

Tabla 

  

 

 

 

 

Activitate 

frontală 
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-Se notează titlul pe tablă  

5.Predarea 

noului 

conţinut 

12 

min 

O1 

O3 

-Se va  prezenta elevilor de către profesor planşe cu 

Patimile, Moartea, Îngroparea şi Învierea Domnului 

-Se poartă o discuţie între profesor şi elev pe baza fiecărei 

fişe, făcându-se comentariile necesare 

Se specifică de către profesor faptul că la intervenţiile foarte 

bune şi corecte ale elevilor, vor primi de la profesor câte un 

ou roşu cartonat pe care îl vor pune în paharul fiecăruia de 

plastic. Cel care adună cele mai multe ouă roşii va avea 

dreptul la sfârşitul orei să vină la coşul iepuraşului să îşi 

aleagă ce doreşte el din câte sunt pregătite acolo (dulciuri). 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Planşe 

 

 

 

 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Recompense 

Activitate 

frontală şi 

individuală 

6.Fixarea 

noilor 

cunoştinţe 

15min O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O2 

Pe tabla magnetică din faţa clasei se aşează de către 

profesor mai multe lucruri (jetoane, imagini, săgeţi, 

cartonaşe, etc.) formând cu acestea cerinţele a trei exerciţii 

ce urmează să fie rezolvate de către elevi: 

 

Exerciţiul 1: Folosind cartonaşe de culoare roşie cu 

anumite indicii (Ex. Când Hristos a înviat la uşa 

mormântului era…) şi imagini înjumătăţite şi amestecate 

între ele ( o imagine cu un înger tăiată în două părţi urmând 

ca elevul să asocieze cele două jumătăţi pentru a da 

răspunsul la întrebarea de mai sus/ unind cele două imagini i 

se va forma îngerul) elevul va pune în dreptul indiciului 

imaginea corespunzătoare. 

Exemple: 

~Iisus ne  îndeamnă să mergem la...Biserică 

~Cine a fost răstignit pe cruce?...Iisus Hristos 

~Alături de Iisus Hristos a fost…Fecioara Maria 

~El a fost răstignit pe…Cruce 

~Paştile conţin vin şi…Prescură 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Argumentarea 

 

 

Jocul didactic 

 

Munca 

independentă 

 

Demonstraţia 

cu substitute 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

magnetice 

 

Imagini 

religioase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 
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Exerciţiul 2: Tot pe tablă, lângă exerciţiul 1, profesorul 

pune materialele pentru rezolvarea exerciţiului 2: Folosind  

opt cartonaşe de culoare galbenă cu anumite evenimente din 

viaţa Mântuitorului (Iisus Hristos învaţă oamenii, Cina cea 

de taină, Rugăciunea lui Iisus, Sărutul lui Iuda, IIsus cade 

sub cruce, Răstignirea Domnului, Punerea în mormânt, 

Învierea Domnului) le aşează în ordinea desfăşurării 

acestora; alăturat aşează imagini amestecate (nu în ordinea 

evenimentelor) cu cele opt evenimente amintite în 

cartonaşe; apoi fiecare elev va veni la tablă şi va trage o 

săgeată de la cartonaş la imaginea corespunzătoare acestuia. 

 

Exerciţiul 3: Lângă celelalte două exerciţii profesorul va 

aşeza pe tablă cele necesare pentru exerciţiul 3: Folosind 

cartonaşe de culoare albastră profesorul realizează cerinţa 

exerciţiului 3: Pe un cartonaş mai mare este scris: „Soldaţii 

şi-au bătut joc de Iisus”; de la acest cartonaş profesorul va 

lipi săgeţi spre alte cartonaşe cu anumite indicii (L-au 

dezbrăcat de…; L-au…; L-au răstignit împreună cu 

…oameni răi; I-au pus o …de spini pe…;I-au bătut…în 

mâini şi în…; L-au…cu palmele;) elevii vor veni pe rând la 

tablă şi vor completa pe cartonaş cuvântul care lipseşte din 

enunţ; 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Argumentarea 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Argumentarea 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

 

 

Cartonaşe 

Imagini 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

 

 

 

 

 

 

 

Ouă roşii 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Recompense 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 
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Jocul didactic 

 

 

cartonate 

 

 

Recompense 

7.Asocierea, 

aprecierea, 

generalizarea 

cunoştinţelor 

4min O3 
Profesorul va împărţi apoi elevilor fişe de lucru: „Cum 

sărbătorim Paştile”. Se va discuta pe baza imaginilor din 

fişă cum sărbătoresc creştinii în zilele noastre Paştile (Se va 

accentua participarea acestora la slujba Învierii, apoi 

sărbătoarea îşi desfăşoară cursul în familie şi cu cei dragi). 

Conversaţia 

 

Explicarea 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

 

Ouă roşii 

cartonate 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Recompense 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

8.Munca 

individuală 

4min  

 

 

O4 

Pentru că aţi fost atenţi şi aţi dat răspunsuri corect v-am 

pregătit ceva: din ouăle care le-aţi adunat veţi lipi pe fişa de 

lucru două dintre ele, iar în mijloc veţi primi o iconiţă cu 

Învierea Domnului pe care o veţi lipi între cele două ouă. 

Apoi urmează ca profesorul împreună cu elevii să numere 

ouăle adunate şi să fie premiaţi câştigătorii. 

Explicarea 

 

Munca 

independentă 

Ouă roşii 

cartonate 

Lipici 

 

Iconiţe cu 

Învierea 

Domnului 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Recompense 

 

 

 

Activitate 

individuală 

9.Tema 

pentru acasă 

1min  Până la întâlnirea următoare elevii vor colora desenul de pe 

fişa de lucru cu Ziua Învierii 

Explicarea    

10.Evaluarea 1min  -Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât 

pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în 

predarea noilor cunoştinţe. 

  Aprecieri 

verbale 
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CAPITOLUL III -PROIECTE EDUCATIVE SI 

PLANIFICARI 
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  VINE IEPURAȘUL! 

Educ: Tolnai Kinga Gabriella 

GPP 30 MUGUREL, ORADEA 

 

 

TEMA ANUALĂ : „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?” 

NIVEL : I  

TEMA PROIECTULUI : „Vine Iepuraşul ” 

DURATA : 1 săptămână 

 

ARGUMENT 

 

După o lungă iarnă friguroasă, cu toţii aşteptăm sosirea dulcei primăveri...Câteva firicele 

de iarbă timide,ghiocei stingheri în grădini şi brânduşe viu colorate, câteva cuiburi parcă ivite peste 

noapte în copacii care aşteaptă cu nerăbdare să înmugurească... toate aceste mici schimbări vestesc 

apropierea hotărâtă a primăverii... Iar primăvara aduce cu ea pe un personaj îndrăgit atât de cei 

mari, dar mai cu seamă de cei mici: Iepuraşul! Aşadar, noi, cei din grupa “Kincsem”, ne pregătim 

cum ştim noi mai bine să îl primim pe Iepuraş, care, ştim noi sigur, va veni cu un coş încărcat cu 

daruri! Însă nu vom uita că vizita Iepuraşului anunţă o mare sărbătoare creştină: Sfintele Paşti, de 

aceea vom încerca să împletim aspectul laic al evenimentului cu cel al tradiţiilor religioase şi al 

obiceiurilor din străbuni... 

LOC DE DESFĂŞURARE : Sala de grupă 

RESURSE UMANE: copiii, educatoarea, părinţii,  

RESURSE MATERIALE:  planşe tematice,iepurasi din plus,plastic și ciocolata, cosulete,oua din 

lemn,fise,creioane colorate, acuarele, pensule, carton  colorat, lipici, jetoane, plastelină,  reviste, 

foarfeci,  calculator şi imprimantă, casetofon, casete, aparat foto, cărţi,  oua decupate din hartie, 

hartie glasată, lipici;  poze, jetoane, cd-uri , carti cu povesti şi poezii, planse, carti de colorat,  ouă 

pentru consum, mărgele, confetti. 
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RESURSE  BIBLIOGRAFICE: 

“Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,   editura DPH 2008 

“Activitatea integrată din grădiniţă” editura DPH 2008, Filofteia Grama şi colaboratorii 

“Ghid pentru proiecte tematice abordate în maniera integrata a activităţilor din grădiniţă”, Ed. 

Humanitas, Bucureşti, 2005 ; 

“Aplicaţii ale metodei proiectelor”, Ed. CD Press, Bucureşti, 2008 

“Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Preda Viorica, Ed. Miniped, Bucureşti, 2002 

 

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 

DOMENIUL 

LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

Educarea unei exprimări 

verbale corecte din punct 

de vedere fonetic,lexical, 

sintactic. 

 

Să audieze cu atenţie un text, să reţină 

ideile acestuia şi sădemonstreze că l-a 

înţeles; 

Să participe la activităţile de grup, 

inclusiv la activităţile de joc încalitate de 

vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 

Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi 

pasiv pe baza experienţeiactivităţii 

personale şi a relaţiilor cu ceilalţi. 

DOMENIUL 

ŞTIINŢE 

Dezvoltarea operaţiilor 

intelectuale 

prematematice;Dezvoltarea 

capacităţii de a înţelege şi 

utiliza numere, 

cifre;Stimularea 

curiozităţii privind 

explicarea şi înţelegerea 

lumii înconjuratoare 

Să-şi îmbogăţească experienţa 

senzorială, ca bază a cunoştinţelor 

matematice referitoare la recunoaşterea, 

denumirea obiectelor,cantitatea lor, 

clasificarea, constituirea de grupuri-

mulţimi, pe baza unor însuşiri comune; 

Să comunice impresii, idei pe baza 

observărilor efectuate ; 

Să cunoască elemente ale mediului 

social şi cultural, poziţionând elementul 

uman ca parte integrantă a mediului. 
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DOMENIUL 

OM ŞI 

SOCIETATE 

Îmbogăţirea cunoştinţelor 

despre materiale şi 

caracteristicile lor, precum 

şi despre tehnici de lucru 

necesare prelucrării 

acestora în scopul 

realizăriiunor produse 

simple.Cunoaşterea şi 

respectarea normelor de 

comportare în societate, 

educareaabilităţii de a intra 

în relaţie cu ceilalţi. 

 

Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări 

afective pozitive, sămanifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, concomitent cu 

învăţarea autocontrolului; 

Să se comporte adecvat în diferite 

contexte sociale; 

Să fie capabil să realizeze lucrări 

practice, inspirate din natură şi viaţa 

cotidiană, valorificând deprinderile de 

lucru însuşite; 

Să dobândească comportamente şi 

atitudini igienice corecte faţă de propria 

persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte. 

 

DOMENIUL 

ESTETIC ŞI 

CREATIV 

Formarea unor deprinderi 

de lucru pentru realizarea 

unor desene, 

picturi,modelaj; 

Formarea capacităţilor de 

receptare a lumii sonore şi 

a muzicii 

Să asocieze mişcările sugerate de textul 

cântecului cu ritmul acestuia; 

Să obţină efecte plastice, forme spontane 

şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 

Să exerseze deprinderile tehnice 

specifice modelajului în redarea 

unorteme plastice;Să redea teme plastice 

specifice desenului 

DOMENIUL 

PSIHOMOTRIC 

Formarea şi 

dezvoltarea deprinderilor 

motrice de baza şi utilitar-

aplicative ;Formarea 

deprinderilor igienico-

sanitare pentru menţinerea 

stării de sănătate 

 

Să-şi formeze o ţinută corporală corectă 

(în poziţia stând, şezând, şi îndeplasare); 

Să perceapă componentele spaţio-

temporale (ritm, durată, distanţă,loca-

lizare); 

Să fie apt să utilizeze deprinderile 

însuşite în diferite contexte 

 

  

 STRATEGII DIDACTICE : 

- tipuri de strategii utilizate pe parcursul derulării proiectului : mixtă, algoritmică, bazate pe 

joc,  expozitive ; 
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- metode şi procedee : observarea spontană şi dirijată, povestirea, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, conversaţia, experimentul, învăţarea prin descoperire, brainstorming-ul, 

expoziţia, turul galeriei ; 

- modalităţi de evaluare utilizate pe parcursul proiectului 

- produse ale activităţii copiilor ; 

- observaţia curentă a educatoarei , 

- chestionarea orală ; 

- portofoliile copiilor 

- forme de organizare : frontal; pe grupe; individual    

  

INVENTAR  DE PROBLEME  

Ce ştiu copiii? 

•Că Iepuraşul ne aduce ouă colorate şi 

dulciuri; 

•Că Iepuraşul este bun; 

•Că trebuie să fim cuminţi ca să vină 

Iepuraşul la noi; 

Ce nu ştiu copiii şi vor să afle? 

•Când vine Iepuraşul; 

•Cum pregăteşte Iepuraşul darurile pentru 

copii(ouă colorate şidulciuri); 

•Cine îl ajută pe Iepuraş; 

•Cum arată Iepuraşul; 

•Ce mănâncă Iepuraşul. 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE 

PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR 

BIBLIOTECĂ 

 

•cărţi cu poveşti şi poezii 

despre iepuraş sau paşte 

•cărţi ilustrate 

•cărţi realizate de copii 

despre iepuraş sau 

anotimpul primăvara 

ARTĂ 

 

•creioane colorate 

•fişe pentru colorat 

•foi şi carton colorate 

•tempera 

•pensule 

•lipici 

•plastilină şi planşete 

JOC DE ROL 

 

•truse de bucătărie 

•păpuşi şi iepuraşi de  

pluş 

•şorţuleţe şi bonete 
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•hârtie glasată 

•hârtie creponată 

•mărgele colorate 

•confetti 

CONSTRUCŢII 

 

•diferite truse de construcţii 

•cuburi din lemn; 

•lego 

ŞTIINŢĂ 

 

•imagini cu iepuraşi şi ouă 

vopsite 

•vopsea pentru ouă 

•imagini cu aspecte de 

primăvară 

•fişe (labirint) 

•jetoane cu ouă colorate 

•jocul culorilor 

NISIP SI APA 

 

•forme 

•unelte pentru nisip 

•lada suport 

•jucarii pentru nisip 

 

CENTRUL TEMATIC 

 

- imagini reprezentative pentru Sărbătoarea Paştelui 

- ilustraţii cu Iepuraşul de Paşte; 

- Poezii  

- Poveşti 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

LUNI 

ADP 

•Întâlnirea de dimineaţă:Învierea Domnului (scurtă povestire) 

•Rutine:Iartă-mă (deprinderea de a-şi cere iertare/scuze dacă a greşit) 

•Tranziţii: ‘Két kezünket össze téve.....‘-rugăciune- cântec 
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ALA1 

•Bibliotecă:Citim imagini despre Paşti 

•Joc de rol:De-a gospodinele – ne pregătim hăinuţele pentru Paşti 

•Construcţii:Biserici- – construire prin suprapunere, cuburi de lemn 

ALA2 

•Sărbătorile de Paşti – desene pe asfalt  

ADE  

•DŞ Elemente ale mediului social  şi cultural – “Sărbătorile de Paşti”  -lectură după imagini 

DLC: (lb. română) Iepuraș coconaș-cântec 

MARŢI 

ADP 

•Întâlnirea de dimineaţă:Suntem prietenii Iepuraşului!  

•Rutine: 

Te rog să îmi dai... 

•Tranziţii:Sărim ca iepuraşii!  

ALA1 

•Bibliotecă:  Lectuta educatoarei - A tyúk és a tojás 

•Constructie: Coșulețe din sâmburi 

•Ştiinţă:experiment- Ouă colorate (vopsim ouăle) 

ALA2 

•Joc distractiv:Aleargă la iepuraş!  

ADE 

DLC:Memorizare: Locsolóvers és válasz locsolóvers  

DEC:Iepuraşul de Paşti  cântec –predare ; 

MIERCURI 

ADP 

•Întâlnirea de dimineaţă:Coşul cu ouă –discuţii despre vopsirea ouălor pentru Pasti 
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•Rutine:Am încredere! (deprinderea de a manipula obiecte fragile)  

•Tranziţii:Suntem ouă colorate!  

ALA1 

•Artă:Modelaj: Ouă mari şi ouă mici  

•Joc de rol:Facem curăţenie de Paşti   

•Construcţii:Coşuleţe pentru ouă – lego 

ALA2 

•Vizionare DVD : Iepuraşul care a pierdut oul de ciocolată 

ADE  

DEC : Pictăm ouă pentru Iepuraş-pictură 

JOI 

ADP•Întâlnirea de dimineaţă:În aşteptarea Iepuraşului  

•Rutine:Ştiu să mulţumesc!  

•Tranziţii:Nyuszi ul a fuben..... 

ALA1 

 1. CONSTRUCŢII   : „Grădina iepuraşului”- construire din cuburi de lemn  

2. BIBLIOTECĂ : „Cartea mea”- citire de imagini, aranjarea imaginilor în ordine cronologică 

; lipire, colorare ; decorare 

 3. JOC DE ROL : „De-a gospodinele : pregătim pasca” - modelaj din aluat 

ALA2 

•Joc distractiv : Dansul iepuraşilor 

ADE 

•DS : „Ce ne spune iepuraşul ?”-joc didactic matematic ;  

•DOS: Suport pt oua roșii–activitate practică (decorare / ornare)  

VINERI 

ADP 

•Întâlnirea de dimineaţă:Ce ne spune Iepuraşul?  
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•Rutine:Ştiu să mă închin!  

•Tranziţii:Mergem cu pas sfios (exerciţii de mers)  

ALA1 

•Joc de Masă: Îmbinare: Iepurașul  

•Joc senzorial :Din ce este făcut? 

•Construcţii   cu materiale din natură:Iepuraşi coconaşi  

ALA2 

•Joc distractiv:Mersul cu oul în lingură  

ADE 

•DPM:”Săritura cu desprindere de pe ambele picioare” ;Joc- cursa iepuraşilor     

DLC: Povestirea educatoarei - A húsvéti tojások Móra Ferenc 

 

EVALUAREA  PROIECTULUI 

          Se va realiza printr-o expoziţie cu lucrările copiilor, dar şi prin prezentarea pozelor ce 

surprind activităţile desfăşurate de-a lungul săptămânii. 

PROIECTE EDUCATIVE
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PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN PARTENERIAT 

Prof. înv. primar Low Delia Simona 

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos 

„TRADIŢII, OBICEIURI  

ŞI 

FANTEZII PASCALE” 

 

  

Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după  

spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru 

că în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte 

viaţă dăruindu-le", iar pre cei vii râscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-l cu 

Dumnezeu.   

Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când 

toate în natură învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi 

caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună 

rânduială.  

În cadrul proiectului „TRADIŢII, OBICEIURI ŞI FANTEZII PASCALE” derulat în 

perioada 30 martie– 12 aprilie, învăţătorii şi elevii claselor preg-IV din Şcoala Gimnazială 

Crăciunelu de Jos şi-au propus să omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să  îmbine 

cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: 

jocul, învăţarea, munca şi creaţia.  

  

 Cultivarea si valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor. 

  

 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

952 
 

 Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor pascale; 

 Să citească legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor 

Sărbători de Paşti; 

 Să compună texte, ghicitori şi poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus 

Hristos, iepuraş, ouă roşii, miel; 

 Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca tema 

proiectului “TRADIŢII, OBICEIURI ŞI FANTEZII PASCALE”; 

 Să realizeze o broşură cu reţete de bucate tradiţionale specifice Paşte; 

 Să realizeze un portofoliu în care fie reunite rezultatele proiectului; 

 Să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în jocuri şi concursuri; 

 Să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 

 Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile. 

 

     

  - Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos 

- Primăria comunei Crăciunelu de Jos 

              - Biblioteca şi Căminul Cultural al comunei  

              - Preotul din comună 

  

   a)  TEMPORALE:  30 martie - 12 aprilie 2022  

   b)  UMANE: - elevii claselor preg-IV   

 - cadre didactice implicate  

   - reprezentanți ai Primăriei 

   - preotul Fer Liviu  

   -părinți 

   - invitați     

c) MATERIALE:  

      - cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto digitală 

    - panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 
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 - materiale reciclabile şi naturale: ouă, flori şi frunze uscate, mărgele, aţă, resturi de ţesături, 

hârtie xerox color, hârtie creponată, plastilină, acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici; 

d) SPAŢIALE: sălile de clasă, biblioteca şcolii, biserica, centrul de documentare şi 

informare, laboratorul de informatică, căminul cultural; 

e) FINANCIARE: derularea activităţilor din proiect va fi susţinută financiar de şcoala 

participantă şi comunitatea locală. 

 

 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice; 

 Popularizarea proiectului prin Avizierul şcolilor implicate; 

 Invitarea reprezentanţilor primăriei, poliţiei, cabinetului medical; 

 

 

 

 - expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   

 - diplome pentru cele mai originale lucrări; 

 - realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

 - CD cu fotografii din timpul activităţilor; 

 - realizarea unei broşuri cu reţete tradiţionale specifice Paştelui; 

 - realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect. 
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NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA: 

LOCUL DE 

DESFĂŞURARE: 

DATA / 

PERIOADA: 

 

1. 

 

 

 

 

2 .  

 

 

 

 

 3 .       

 

   

     

 

 

 

 

 

 4 .  

 

 “Din nou la drum!” 

- prezentarea proiectului: obiective, activităţi, rezultate 

aşteptate, etc. 

 

 “Sărbătoarea Paştelui” 

- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte (PPT) 

 

 “Tradiţii şi obiceiuri ... la bibliotecă ” 

- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze 

semnificaţia sărbătorilor pascale, precum şi tradiţiile şi 

obiceiurile legate de această sărbătoare; 

- realizarea unui portofoliu conţinând tradiţii şi obiceiuri de 

Paşte. 

 

 “Ce pot face... două mâini dibace” 

- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 

- activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti: 

coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, mieluşei, etc.; 

- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  

- expunerea lucrărilor în sala de clasă şi pe coridorul şcolii. 

 

 

Sălile de clasă 

 

 

 

Laboratorul de 

informatică 

 

 

 

 

Sălile de clasă 

CDI 

Bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

Sălile de clasă 

 

 

 

30 martie  

 

 

 

31 martie  

 

 

 

 

 

1-2 aprilie  

Se continuă pe 

toată perioada 

proiectului. 

 

 

 

 

 

3 aprilie  
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NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA: 

LOCUL DE 

DESFĂŞURARE: 

DATA / 

PERIOADA: 

 

 

 

 

 5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 “Patimile Mântuitorului” 

- conversaţii cu profesoara de religie pe tema “Patimile 

Mântuitorului”; 

- ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 

- audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”; 

- vizită la Biserică. 

 “O floare pentru toate florile din lume” 

- prezentarea sărbătorii “Duminica Floriilor”; 

- desen/ pictură/ colaj “Primul buchet de flori” (zambila, 

narcisa, vioreaua, ghiocelul, brânduşa,etc.); 

- compuneri, felicitări; 

“Cărticica mea de Paşte” 

- identificarea unor reţete de bucate cu specific tradiţional 

românesc; 

- realizarea unei broşuri care va cuprinde reţete de bucate 

tradiţionale româneşti care se prepară  cu prilejul Sfintelor 

Paşti (reţetele vor fi culese de elevi de la mămici / bunici 

sau din reviste / cărţi de bucate / internet, etc); 

 “Pe aripi de primăvară” 

- jocuri interactive în Ael; 

- realizarea unor desene pe tema “Paştele la români” folosind 

utilitarul Paint; 

- compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paşte, 

Iisus Hristos, lumina învierii, iepuraş, miel, ouă roşii, etc. 

 

 

 

 

 

Sălile de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sălile de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 aprilie  
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NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA: 

LOCUL DE 

DESFĂŞURARE: 

DATA / 

PERIOADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate; 

 “Încondeiatul ouălor” 

- prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 

- activitate practică de încondeiere a ouălor; 

 

- expoziţie cu lucrările premiate în cadrul activităţilor 

derulate în proiectul “TRADIŢII, OBICEIURI ŞI FANTEZII 

PASCALE”.   

Sălile de clasă 

CDI 

Bibliotecă 

 

 

 

 

 

Laboratorul de 

informatică 

CDI 

Sălile de clasă 

 

 

 

 

Sălile de clasă 

CDI 

 

 

Căminul Cultural 

 

7-8 aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

9 aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

11 aprilie  
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PROIECT  EDUCAȚIONAL 

 

CUM NE PETRECEM TIMPUL DUPĂ ORELE DE  ȘCOALĂ? 

Coordonatori: 

Prof. înv. primar Boșutar Elisabeta 

Preot paroh Macovei Ovidiu 

Parteneri educaționali: 

Școala Gimnazială Ion Șuhane  Frumosu 

     Director: prof. Tâmpescu Camelia Denisia 

Parohia Deia 

Preot paroh:Macovei Ovidiu 

 

Durata proiectului  :15 martie 2022  - 15 iunie  2022 

 

Argumentele proiectului . 

Programul Cum ne petrecem timpul după orele de școală?,  pentru elevii din  ciclul primar, este 

un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se familiei, dar ajutând părinţii copiilor care se 

implică în desfăşurarea programului. Proiectul nostru oferă celor mici  servicii de asistență în 

realizarea temelor pentru acasă, după terminarea orelor de şcoală, programe educative , asistenţă 

sociopedagogică şi activităţi recreative . Activitatea noastră va fi un adaos educaţional, subsumat 

educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală. De aceste servicii 

beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani, proveniţi din familii care își doresc ca cei 

mici să fie asistați de către un cadru didactic în realizarea temelor pentru acasă. Elementele de bază 

ale educaţiei propuse în cadrul programului Cum ne petrecem timpul după orele de școală?  

vizează îmbunătăţirea  rezultatelor școlare ,a competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul 

comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:  

-procesul de învăţare prin joc ; 

- metode eficiente de retenție și transfer a informațiilor;  

-participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;  

-organizarea adecvată a ambientului educativ;  

-flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare. 

 

Principalele activităţi :  

-servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale (efectuarea temelor 

pentru acasă) ;  

- activităţi recreative ; 
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Etapele implementării proiectului :  

1.Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor fiecărui membru al echipei. 2.Amenajarea şi dotarea 

corespunzătoare a spaţiului . 

3.Informarea personalului din instituţie privind scopul proiectului.  

4.Informarea comunităţii cu privire la  noile servicii create . 

5. Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru. 

6.Programul activităţilor în cadrul proiectului Cum ne petrecem timpul după orele de școală ?. 

7. Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris. 

8. Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor obţinute.  

 

  Cum ne petrecem timpul după orele de școală ? este un program de prevenire a neglijării temelor 

pentru acasă şi asigurarea continuării educaţiei formale având un caracter preponderent educativ . 

 

Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta 

Programului Cum ne petrecem timpul după orele de școală ? ,  ce va găzdui şcolarii mici după 

orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.  

Obiective specifice :Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale, care să amelioreze 

comportamentul de adaptare şcolară  

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber. 

 Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară . 

 Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu.  

Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative pentru îngrijirea şi educarea 

copiilor.  

Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate. 

Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în 

 a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a 

socializa, de a accepta diversitatea. 

 Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului mic din familia prea ocupată.  

Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc. 

 Optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup şi a unor 

metode eficiente de lucru.  

Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării 

interpersonale şi a relaţionării. 

 

Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate constau în :  

- integrarea copilului în programul cu activități,  

- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,  

- facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,  

-dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă, 

-dezvoltarea comunicării empatice . 
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Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter continuu şi sunt 

desfăşurate de voluntari, pe cât posibil, cu implicarea activă a copiilor în funcţie de vârstă.  

Menţinerea legăturilor dintre beneficiari se realizează prin desfăşurarea proiectului de 

parteneriat între părinţi ,coordonatori și școală.  

 

 

Evaluarea periodică a copiilor se va realiza în echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte 

următoarele funcţii :  

-de constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială;   

-de informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate 

aspectele activităţilor desfăşurate ;   

-de prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea 

de alternative în rezolvarea unor probleme ;   

-de stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, 

corectarea comportamentului . 

 

Programul  Cum ne petrecem timpul după orele de școală ? doreşte să creeze activităţi 

compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar a Școlii 

Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu ,aflate în parteneriat, stabilind un nivel motivaţional ridicat 

pentru participarea la activităţile şcolare,stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii.De 

asemenea proiectul își propune activități de consiliere a părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi 

înţeleagă copiii, nevoile lor, petreacându-şi în mod constructiv timpul împreună .  

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:  

1. Limbajul, vorbirea(pronunţia şi tipul de comportament verbal). 

2.  Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, 

entuziasm). 

3.  Maniera de relaţionare(opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, 

necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ). 

4. Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie. 

5. Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului. 

6. Comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate. 

7. Metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de 

soluţii). 

 

Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect. Proiectul nostru îşi 

propune :  

 -activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare 

şcolară; 

-crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară; 
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-prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

 -interesul familiei în ceea ce privește activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării 

relaţiei intra-familiale(copii-adulţi); 

-activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare; 

-facilitarea integrării elevului în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală. 

-crearea activităţilor compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de 

învăţământ primar, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile 

şcolare; 

 

                                  Graficul participării elevilor la  activități 

Nr 

crt 

Nume și prenume Clasa                                    Data 

                      

1 Boșutar Maria 

Roberta 

P                       

2 Niga Gheorghe Iulian P                       

3 Dariciuc Alexandru 

Călin 

I-îi                       

4 Niga Eduard I-îi                       

5 Puiu Luca Ștefan I-îi                       

6 Șuhani Denis Ștefan a II-a                       

7 Chiruț Maria 

Magdalena 

a III -

a 

                      

8 Niga Iuliana Vasilica a III-a                       

9 Niga Romina Maria a III-a                       

10 Păun Antonia Ioana a III-a                       

11 Rotundu Delia 

Beatrice 

a III-a                       

12 Ababei George Ioan a IV-a                       

13 Atasiei Cristian a IV-a                       

14 Chiruț Vasilică Ionuț a IV-a                       
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Bugetul de venituri și cheltuieli 

 

Nr.crt.      Denumire  indicatori Total (ron)  Observații 

    I    Venituri –Total ,din care:       -      - 

     Suma solicitată       - 

    II   Cheltuieli –Total,din care:       -      - 

     1    Cheltuieli de transport  1000,00      - 

     2    Activități directe   

    Videoproiector    500,00  

    Ecran proiecție  1000,00  

    Hârtie A4      50,00  

    Cartușuri imprimantă color    150,00  

    Cartuș imprimantă negru      70,00  

    Dosare plastic      30,00  

    Folii transparente      20,00  

    Creioane colorate    100,00  

    Folie plastic      50,00  

    Guașe     100,00  

    Pensoane      20,00  

   Post-it-uri      20,00  

   Foarfece      20,00  

   Hârtie colorată      50,00  

   Carioci    100,00  

   TOTAL  3280,00  
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PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN PARTENERIAT CU BISERICA 

,,PAȘTELE ÎN OCHII DE COPIL” 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR - CLĂTINICI ANCA 

GRĂDINIȚA NR. 236, SECTOR 2, BUCUREȘTI 

 

Argument 

 

   Primăvara semnifică renaşterea naturii, Învierea lui Iisus, readucerea speranţei la un alt nivel 

spiritual. Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină.  

Farmecul deosebit al Paştelui este dat atât de semnificaţia religioasă, cât şi de tradiţii: oul pictat, 

iepuraşul, masa cu mâncăruri tradiţionale de Paşte - cozonac, pasca, mielul, slujba de sâmbătă seara cu 

luarea luminii. Creştinii din lumea întreagă se pregătesc printr-un întreg ritual să sărbătorească Paştele.  

În grădiniţe, prin activităţile de educaţie pentru societate, educaţie civică, educaţie religioasă, 

cadrele didactice îi pregătesc pe copii să preia tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti ale marii sărbători.  

A cunoaşte propriile valori religioase, culturale, indiferent de extinderea lor în spaţiul local, 

naţional şi internaţional, reprezintă o modalitate de a transmite ceea ce a dăinuit peste secole şi va dăinui 

încă:  identitatea fiecărui popor. 

Proiectul intitulat „PAŞTELE ÎN OCHII DE COPIL” are menirea de a reuni copiii din grădinița 

noastră, cadrele didactice și preotul, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor 

bune, al respectului pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti. 

Copiii și cadrele didactice înscrise în proiect se vor manifesta prin lucrări practice şi artistico - 

plastice realizate cu interes, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând credinţa şi obiceiurile locurilor 

din care provin. 

   

 SCOP:  

Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor Pascale; 

dezvoltarea cooperării și colaborării între copii și cadrele didactice implicate în parteneriat, în vederea 

schimbului de idei, de experiențe pozitive și a prezentării muncii preșcolarilor prin mediatizare 

 

 OBIECTIVE:  

 Promovarea valorilor moral-creștine în rândul copiilor, cu participarea preotului; 

 Dezvoltarea imaginației și a creativității copiilor prin elaborarea unor lucrări artistico-plastice și 

practice;  
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 Cultivarea interesului, respectului și dragostei față de obiceiurile și tradițiile pascale; 

 Realizarea unui schimb de experienţă eficient între cadrele didactice din unitate; 

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor. 

 

GRUP ŢINTĂ 

- beneficiari direcţi: copiii preşcolari 

      - beneficiari indirecţi: educatoarele, preotul, părinţii; 

 

RESURSE: 

Umane 

-     preşcolarii 

- educatoarele 

- preotul  

- părinţi ai preşcolarilor 

Materiale 

 

 Imagini cu tema Paștele; 

 Hârtie glasată, carton colorat, acuarele, pensule, plastilină, lipici; 

 Figurine pentru pictat (ouă, iepurași) ; 

 Culegeri de  povești şi poezii pe tema Paștelui; 

 Iconite, tablouri; 

 Reviste; 

 Aparat foto, album personalizat. 

 

MEDIATIZARE: 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei de Curriculum  

DURATA PROIECTULUI:  4 -14 aprilie 2022 

EVALUARE 

 

- Amenajarea unei expoziții cu picturi, desene, colaje, felicitări, ornamente realizate de copii, cu 

tema Paștele; 

- Activităţile independente; 
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- Acordarea unor diplome preșcolarilor pentru lucrările şi activităţile desfăşurate; 

- Portofoliul proiectului 

                                  

Activități propuse 

Nr. 

crt. 

Data         Tema activităţii      Modalităţi de realizare 

1. 4.04. 

2022 

”Sărbătoarea Paștelui. 

Semnificații și simboluri” 

Lectură după imagini; convorbire; prezentare 

filmulețe sugestive 

2. 5.04. 

2022 

” Tradiții și obiceiuri pascale la 

români”  

 

 ,,Pregătiri în familie pentru 

sărbătoarea de Paște” 

Lectură după imagini; convorbire; prezentare 

filmulețe sugestive 

 

Joc de rol cu interasistențe 

3. 6.04. 

2022 

,,Să vorbim despre Paște!” Povești, povestiri, legende, poezii pe tema 

Paștelui, adaptate nivelului de vârstă 

 

4. 7.04. 

2022 

,,Micii artistiști iubesc Paștele” Realizare de lucrări artistico-plastice și practice 

cu simboluri pascale ( crucea, lumânarea 

Învierii, ouăle de Paște, pasca, mielul, Iepurașul 

de Paște, peștele, florile) 

5. 8.04. 

2022 

,,Semnificația sfeștaniei”  Realizarea sfeștaniei în unitate de către preot; 

predica preotului pe acestă temă 

6. 11.04. 

2022 

 „Povestea lui Isus, pe înțelesul 

copiilor” 

 

,,Minunile lui Isus” 

Lectură după imagini; povestire; convorbire 

 

 

Joc de rol, dramatizări 

7. 12.04. 

2022 

,,Povestea Iepurașului de Paște” 

 

 

Povestirea educatoarei; convorbire; jocuri 

didactice 

 

Ateliere de creație cu interasistențe  
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,, Ce vreau să-mi aducă Iepurașul 

de Paște?” 

8. 13.04. 

2022 

“Semnificația Sfintei 

Împărtășanii” 

Vizită la biserică; predica preotului pe această 

temă; primirea Sfintei Împărtășanii 

9. 14.04. 

2022 

 

“Ornamente pentru Paște” 

Activități artistico- plastice și practice 

desfășurate în grădiniță (vopsirea ouălor; 

confecționare felicitări și ornamente pe tema 

pascală) 

10. 14.04. 

2022 

Evaluarea proiectului Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor;  

Album cu imagini din timpul derulării 

proiectului și cu lucrările realizate de copii; 

Realizarea unui PPT cu activitățile proiectului 

pe unitate 
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InimĂ DE ADOLESCENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui                 Casa Corpului Didactic Vaslui 

Inspector Școlar Arte 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui             Liceul Tehnologic Ion Mincu Vaslui 

Centrul de Asistență Medico-Socială din Codăești 

 

Moto :     

 

  Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu 

dreptate, dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, 

dreptul de a nădăjdui că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită 

ori limitată de o prealabilă hotărâre ursitoare. 

  La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”                 

     

                   N. Steinhardt 

 

 

Prof. Filip Alina Florentina 

Prof. Radu Gina Viorica 
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Prof. Oatu Luminița  

Prof.Ureche Irina 

 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat acordat copiilor institutionalizati din municipiul Motru. 

Perioada de desfăşurare : 10.03.2022 - 20.04.2022 

Obiective : 

 revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate; 

 responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

 

Rezultate aşteptate : 

 creşterea stimei de sine în rândul elevilor 

 întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală 

 

Indicatori de evaluare : 

 Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin 

articole vestimentare( pijamale, papuci, șosete, lenjerie intimă); 

 Distribuirea acestor pachete bătrânilor de la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești. 

 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

 Raport final 

 

Modalităţi de desfăşurare 

În cadrul activităților de educaţie plastică  şi activități liber alese elevi  îndrumați de cadrele 

didactice ,vor confecţiona felicitări cu tema “Învierea Domnului”. Cu sprijinul părinților și al voluntarilor, 

se vor colecta și împacheta de către elevi produsele achiziționate, pachetele vor fi însoțite și de felicitările 

confecționate cu ocazia apropierii Sărbătorilor Pascale. Însoţiţi de voluntari ,copiii vor vizita bolnavii 

Centrului  pentru a le oferi cadourile. 

Impactul proiectului 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 
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Produse ale proiectului: 

 felicitări, ouă încondeiate, pliante, album foto, mediatizare on line.. 

 

Bugetul proiectului: 

 Toate produsele colectate vor fi obținute din donația  copiilor, a părinților și profesorilor. 

 costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

 

Calendarul activităţilor 

1.  In perioada  10 martie-8 aprilie  2022 se colectează produsele ;                                                                  

2.  Felicitările se realizează până în data de 8 aprilie;    

3. Voluntariatul se desfășoară pe data de 18 aprilie  la Centrul de Asistență Medico-Socială 

din Codăiești 

      

Echipa de voluntari ( profesori, părinti) 

1............................................................................................................................ ... 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................ .. 

4.............................................................................................................................. 

5............................................................................................................................ ... 

6............................................................................................................................... 

7............................................................................................................................ ... 

8.............................................................................................................................. 

9............................................................................................................................ .. 

10............................................................................................................................. 

11............................................................................................................................. 

12............................................................................................................................. 

13............................................................................................................................. 

14............................................................................................................................. 

15.............................................................................................................................16...................................

......................................................................................... 
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17............................................................................................................................. 

18............................................................................................................................. 

19............................................................................................................................ 

20............................................................................................................................ 
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COLEGIUL NAȚIONAL                                                LICEUL TEORETIC GERMAN : 

  "MIHAI EMINESCU” ORADEA                               „FRIEDRICH SCHILLER”ORADEA                                                                                                                                                                       

Proiect de parteneriat educațional 

“Allesbesserwisser “(atotștiutor) 

                                           prof. Tolnai Andrea 

 

Proiect de parteneriat educațional încheiat între prof. Tolnai Andrea de la Colegiul National "Mihai 

Eminescu” si prof.înv.primar Vasi Krisztina de la Liceul Teoretic German” Friedrich Schiller” cu ocazia 

parteneriatului convenit între cele două unități de învățămant, privind derularea în comun dealungul unui 

an întreg a activităților educative purtând titlul “Allesbesserwisser” 

 

Scopul proiectului: 

Dezvoltarea interesului sub aspectul cunoașterii obiceiurilor, tradițiilor, datinilor germane, îmbogățirea 

competențelor lingvistice, îmbogățirea vocabularului limbii germane. 

Obiectivele proiectului: 

 - îmbogățirea experienței copiilor prin partciparea lor directă la diferite activități cultural educative: 

vizitarea unei expoziții de Paște ,interpretarea unor cîntece în limba germană, dans, parada costumelor 

de carneval. 

 -Cooperarea și stabilirea unor relații de prietenie între elevi prin desfășurarea activităților comune  

-Socializarea copiilor  

-îmbogațirea vocabularului limbii germane prin diferite activități practice jocuri interactive, dramatizare 

 -Schimburi de experiență si opinii între coordonatorii copiilor  

- Stimularea creativității si inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse 

- Dezvoltarea unor emoții și sentimente positive ce pot favoriza activitațile de învățare 

 -Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă 

Grup Țintă  

Beneficiari direcți :elevii clasei a III- a secției germane al liceului Friedrich Schiller și elevii clasei a IX-

a H  al Colegiului Național "Mihai Eminescu”  

Beneficiari indirecți: părinții copiilor 
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Programul activității: 

 

Luna Titlul activității Mijloace de realizare 

APRILIE Osterfest -sărbătorile pascale 

,"Ostergeschichte vom 

Osterhase”-Theaterstück -piesă de 

teatru 

Expoziție cu lucrările copiilor ou vopsit, 

felicitare . 

Piesă de teatru pentru cei mici de la cei 

mari 

MAI Ocrotim natura “Waldschule” Excursie la Șuncuiuș- Bihor 

IUNIE Ziua copilului Interpretare de căntece , recitare de poezii 

în lb.germană, abilitati practice, desen pe 

asfalt cu tema dată 

SEPTEMBRIE Primele zile ale noului an școlar Jocuri interactive în grup 

OCTOMBRIE Oktoberfest Sărbatoare specific german - obiceiuri 

Dramatizare "La culeg de struguri" 

Cunoașterea obiceiurilor germane 

NOIEMBRIE Martinstag Sărbatoare specific german - obiceiuri-

discutii . Interpretare de căntece ,bal 

mascat-concurs de costume 

DECEMBRIE Sărbătorile de iarnă 

Weihnachtsfest 

Obiceiuri de Crăciun în Germania 

Surprize de "Moș Nicolae” pregătite de 

"cei mari pentru cei mici" 

Elevii liceului M. Eminescu participă la 

serbarea "celor mici” 

FEBRUARIE Karnaval Confecționare de măști/ concurs de 

costume ; jocuri distractive 

MARTIE Sosirea primăverii Ziua internațională a femeii:activitate in 

grup, confecționare de mărțișoare - ziua 

internațională a apei: activitate în grup, 

concurs 

APRILIE Ostern -Paști Incondeierea ouălor cu ocazia sărbătorilor 

pascale- Expozitie -obiceiuri de paste in 

Germania 

MAI Waldschule-școala în natură “Tu îmi ești prieten” Competiții de 

îndemănare  

IUNIE “E ziua ta “1. iunie Dramatizare, jocuri distractive 
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Evaluarea proiectului: 

 -realizarea unui slide-show – 

-observarea sistematică a copiilor 

 -expoziții cu desenele și materialele realizate de către copii 

 -album cu fotografiile realizate pe parcursul desfășurării activității 

 -evaluarea interesului pentru proiect 

 -se va urmări numărul participanților 

 -evaluarea abilităților lingvistice 

 -dezvoltarea cooperării și colaborării între tineri de diferite vârste și etnii  

-cunoașterea reciprocă a obiceiurilor multiculturale 

Resurse materiale si financiare : 

-aparat foto 

 -autofinanțare  

-contribuții ale părinților 

Resurse temporale: 

 Aprilie - Iunie  

Resurse spațiale: 

 -sala de clasă de la Liceul T.G. F.Schiller 

 -sala festivă de la C. N M.Eminescu  

-curtea liceelor 

-terenurile de sport a școlilor aferente 

 -în natură  

Perioada de desfășurare a parteneriatului: un an școlar  
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PROIECT DE  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL  

"HRISTOS A ÎNVIAT!" 

                                          Profesor înv. primar,  

  LAMBRU  VIORICA 

                                        ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA BANULUI JUDEŢUL BUZĂU 

  

Argument: 

       Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare a 

creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca şi când ar fi 

pentru prima oară.  

 Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare acestei 

sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor , de planşele de colorat, de poezii, cântece sau jocuri, cei 

mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire  poate fi în sufletul unui copil în clipa în care 

ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că va veni Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri 

mărunte. 

 Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu credinţă în 

suflete: HRISTOS A ÎNVIAT! 

  

Scopul:  

- promovarea valorilor moral- creştine; 

- dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 

- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poezii, eseuri, desene. 

 

Obiective: 

- să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului; 
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- să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile 

pascale; 

- să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui; 

- să compună versuri inspirate de acest eveniment; 

- să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă 

dată; 

- să desfăşoare activităţi în echipă; 

- să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul 

comunităţii. 

 

Grup ţintă: 13 elevi clasa a III-a 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

          Perioada derulării proiectului: APRILIE 2022   

 

   

- expoziţie cu lucrările elevilor; 

- aprecieri verbale; 

- acordarea diplomelor. 

 

Coordonator de proiect:   

             

   Profesor înv. primar LAMBRU  VIORICA 
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CONŢINUTUL PROIECTULUI 

               ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL 

    1  AŞTEPTĂM   PAŞTELE! 

 prezentarea proiectului; 

 prezentarea semnificaţiei sărbătorii, a simbolurilor 

creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 

 prezentare ppt. 

 04. 2022 Pof.. Lambru  Viorica 

 

 

2 FLORIILE  ŞI  SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

 Semnificaţia „  Floriilor” şi a „ Săptămânii 

Patimilor”; 

 audiţie muzicală: „ Prohodul Domnului” –

(fragmente);  

 realizarea felicitărilor pentru sărbătoriţii de 

 „ Florii” 

04. 2022 

 

Pof.. Lambru  Viorica 

 

 

3 TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE 

 prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de Paşte: 

Lumina Învierii, pasca, vopsitul ouălor, mielul, 

iepuraşul; 

 activitate practică de  confecţionare a ornamentelor 

de Paşte: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, miei; 

 încondeierea ouălor.  

04. 2022 Pof.. Lambru  Viorica 

 

 

4  ÎNVIEREA DOMNULUI  ŞI  

LITERATURA 

 lectura unor poezii şi povestiri care prezintă                 

aspecte inspirate de marea sărbătoare; 

   „ În ziua de Paşte” de Elena Farago; 

   „ La Paşti” de George Topârceanu; 

 „Poveste de Paşti” de Passionaria Stoicescu 

   realizarea unor colaje, picturi şi a unor mici 

poezioare inspirate de această sărbătoare 

 vizită la Biserică;  

  04. 2022 Pof.. Lambru  Viorica 
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5 SĂRBĂTOAREA VĂZUTĂ  PRIN  OCHI 

DE COPIL 

 evaluarea proiectului; 

 expoziţie cu lucrările realizate; 

 

   04. 2022 Pof.. Lambru  Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCURIA ÎNVIERII  LUI  IISUS 

       Să-L primim cu bucurie pe Domnul Iisus Hristos, Cel înviat din mormânt. Sărbătoarea Învierii să 

ne aducă în suflet lumină, dragoste şi împăcare sufletească, să avem gândul bun şi curat pentru toţi 

semenii şi, împreună, să aducem mulţumire Celui înviat din morţi-Iisus. 

 

 

LA PAŞTI 

 

La Paşti e veselie, 

Căci vine din mormânt, 

Primit cu bucurie, 

Iisus cel bun şi sfânt. 

 

În zi de sărbătoare 

El vine printre noi 

El, din mormântul rece 

Să ne scape de nevoi. 
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Noi să cântăm cu glas curat: 

Hristos a înviat! 

Cu suflet bucuros : 

A înviat Hristos! 

 

Cu noi şi cerul sfânt,  

Senin şi luminat, 

Cânta-va cu avânt:  

Hristos a înviat! 
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"LĂSAŢI COPIII SĂ 

VINĂ LA MINE!" 

PROIECT DE PARTENERIAT 
 

           

 

 

 

 

 

      ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi pentru că unora ca acestora este Împărăţia 

cerurilor !’’ (Matei 19:14)-sunt cuvintele Mântuitorului, ale celui ce a fost numit de către apostolii Săi 

şi, apoi, de o întreagă istorie creştină, Învaţătorul, acel pedagog  prin excelenţă, care ne-a predat materiile 

fundamentale ale şcolii vieţii : binele, frumosul morala, credinţa şi iubirea. 

 DATA: 12.04.2022 

TEMA: ,,Lăsați copiii să vină la mine!,, 

COORDONATOR  PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL : 

Prof. Ardelean Anamaria 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: 

Cadrele didactice de la Grădința cu Program Prelungit  nr 8 Baia Mare 

ARGUMENT: 

    Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de inţelepciune, bunătate, frumos, și iubire, noi, oamenii 

creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este 

începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe copil să ajungă la 

aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă. 

     Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror 

semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, copii, învaţă să-

şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să 

devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii. 

     Vârsta preşcolară este perioada “de ce” – urilor, când ei adresează părinţilor întrebări cum ar fi: “De ce 

mergem la biserică?”, “De ce ne închinăm?”, etc. 

     Activităţile moral- religioase pot satisface curiozitatea copiilor, ajutându-i să găsească răspunsuri la 

tulburătoarele întrebări pe care şi le pun. Educaţia religioasă, la această vârstă pune accent pe latura 

afectivă şi face apel la sensibilitatea copiilor, având dubla menire de a anula pornirile rele şi de a le cultiva 

pe cele bune. În Vechiul Testament se spune că “Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă”, 

aşadar să ne străduim să lăsăm în urma noastră copii buni, cinstiţi şi credincioşi. 
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  SCOP: Cunoaşterea învăţăturilor Bisericii, a tradiţiilor religioase și formarea virtuţilor       creştine.  

DIMENSIUNI ȘI COMPETENȚE: 

A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

1.1.Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

   1.2.Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 

   1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

A2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

    1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

B1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

   1.1.Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

B2. Comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității 

    2.2 .Își însușește și respectă reguli, înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 

    2.3. Exersarea, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate. 

 

B3. Conceptul de sine  

     3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice 

 

B4. Autocontrol și expresivitate emoțională  

   4.1 Recunoaște și exprimă emoții de bază, prin produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă etc.  

C1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

    1.1 Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia 

    1.2 Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat  

C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)  

    2.1 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

C3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

   3.1 Manifestă creativitate în activități diverse 
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   3.2 Demonstrează creativitate prin activități artistico – plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

D1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

    1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receprivă). 

  1.2 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor, etc.(comunicare expresivă). 

D2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

     2.1 Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicarea expresivă). 

    2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare. 

    2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.  

D3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute  

   3.1 Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții. 

   3.2. Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere. 

   3.3. Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activități curente. 

   3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și 

orală pentru transmiterea unui mesaj 

E1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

  1.1. Identifică elemente caracteristice ale unor fenomene / relații din mediul apropiat. 

  1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente și 

metode specifice. 

E3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

   3.1 Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător 

   3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului 

   3.4. Demonstrează cunoașterea poziției  omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă socială.  

 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

 

 Să înțeleagă  mesajul :,,Lăsaţi copiii să vină la Mine!,,  

 Recunoaşterea aspectul unei biserici; 

 Cunoașterea și practicarea unor datini specifice sărbătorilor creștine de mare însemnătate Paște, 

Înălțare;  

 Formarea atitudinii de respect față de sărbătorile creștine; 
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 Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să faci fapte bune, 

să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-l iubești pe Dumnezeu); 

 Întărirea legăturii grădiniţei cu comunitatea locală (religioasă) în beneficiul ambilor factori;  

 Dezvoltarea spiritului creştin; 

 Iniţierea unor activităţi artistico-plastice şi practice pe teme religioase.  

 

GRUP  ȚINTĂ: 

 copiii din G.P.P.NR.8, Baia Mare 

      

 

DURATA PARTENERIATULUI: 

 luna aprilie 2022  

      

LOCAŢIA: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.8, Baia Mare 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

 vizita la Grădiniță a Preotului Paroh, întâlniri de lucru, dialog, dezbateri, lecturi ale Preotului 

Paroh, atelier de lucru, activități artistico-plastice, expuneri, expoziţii, vizionare dvd, albume 

       

RESURSELE PROIECTULUI: 

 

 umane: directorul, cadrele didactice, preotul paroh, copiii grupelor din grădiniță  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee: învățarea prin descoperire, conversația, explicația, munca independentă, 

munca în grup 

 Materiale didactice: cărți, pliante, cărţi de religie, planșe, imagini, hârtie A4 albă și color, lucrări 

ale copiilor, materiale din natură, materiale reciclabile, acuarelă, pensulă, lipici  

 Mijloace de învățământ: aparat foto, calculator/ laptop, CD-uri/DVD-uri ; 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE : 

 expoziție cu lucrările copiilor 

 analiza activităților 

 CD-uri/DVD-uri 
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FORME DE ORGANIZARE: 

 Frontal, individual, în grup 

 

 REZULTATE AŞTEPTATE:  

 Să-şi clădească cu încredere şi demnitate statutul de bun creştin. 

 

GRAFICUL  ACŢIUNILOR  PARTENERIATULUI: 

 Iisus Hristos , Mântuitorul lumii  

 Patimile, jertfa pe cruce, moartea și Învierea Domnului  

 Deschiderea Raiului pentru toţi  

 Înălțarea Domnului la cer și trimiterea Duhului Sfânt  

 Ce semnifică Paștele ?  

 Milostivirea, manifestarea iubirii față de semeni , semnificație, rol, modalități de realizare  
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                                                              PROIECT EDUCAȚIONAL 

                                      "PAȘTELE- CREDINȚĂ ȘI TRADIȚIE LA ROMÂNI" 

 

 

                                                                        Autori:  prof. înv. primar, Gogu Mihaela, 

                                                                                     prof. înv. primar, Gogu Mihail- Cornel 

                                                             Școala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru", Baia, jud. Suceava 

 

Argument : 

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare a 

creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca şi când ar fi 

pentru prima oară. 

Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare acestei 

sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii, cântece sau jocuri, cei 

mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în sufletul unui copil în clipa în care 

ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că vine Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte. 

Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu credinţă în 

suflete: HRISTOS A ÎNVIAT! 

 

Scopul: 

- promovarea valorilor moral-creştine; 

- dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 

- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poezii, eseuri, desene. 

 

Obiective: 

- să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului; 

- să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile pascale; 

- să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui; 

- să compună versuri inspirate de acest eveniment; 

- să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă dată; 

- să desfăşoare activităţi în echipă; 

- să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii. 

 

Grup ţintă: elevii clasei Pregătiitoare A și a III-a A  

 

Locul de desfăşurare: sălile de clasă, Biserica  

 

Perioada derulării proiectului: 04- 14 aprilie, 2022 

 

Evaluarea proiectului: 
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- expoziţie cu lucrările elevilor; 

- aprecieri verbale; 

- acordarea de diplome. 

- TEMATICA PROIECTULUI 
 

 

ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL 

1. AŞTEPTĂM PAŞTELE! 

-prezentarea proiectului; 

-prezentarea semnificaţiei sărbătorii, a 

simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor 

pascale; 

-prezentare PPT; 

04.04. 2022 prof. Gogu Mihaela 

2.  ÎNVIEREA DOMNULUI ŞI 

LITERATURA 

-lectura unor poezii şi povestiri care prezintă 

aspecte inspirate de marea sărbătoare; 

-„În ziua de Paşte” de Elena Farago; 

-„La Paşti” de George Topârceanu; 

-„Poveste de Paşti” de Passionaria Stoicescu; 

Realizarea unor colaje, picturi şi a unor mici 

poezioare, inspirate de această sărbătoare; 

6,7.04.2022 Prof. Gogu Mihaela 

Prof. Gogu Mihail- Cornel 

3.  TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE 

PAŞTE 

-prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de Paşti: 

Lumina Învierii, pasca, vopsitul ouălor, mielul, 

iepuraşul; 

-activitate practică de confecţionare a 

ornamentelor de Paşte: coşuleţe, suporturi 

pentru ouă, iepuraşi, miei; 

-încondeierea ouălor; 

11.04.2022 Prof. Gogu Mihaela 

Prof. Gogu Mihail- Cornel 
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4.  FLORIILE ŞI SĂPTĂMÂNA 

PATIMILOR 

-semnificaţia -„Floriilor” şi a „Săptămânii 

Patimilor”; 

-audiţie muzicală: -„Prohodul Domnului” 

(fragmente); 

-activitate la biserică în vederea primirii Sf. 

Taine a Spovedaniei şi a Sf. Taine a 

Împărtăşaniei; 

-realizarea felicitărilor pentru sărbătoriţii de 

„Florii”; 

- realizarea de ouă pictate și deccorate 

12, 13. .04.2022 Prof. Gogu Mihaela 

Prof. Gogu Mihail- Cornel 

5. SĂRBĂTOAREA VĂZUTĂ PRIN 

OCHI DE COPIL 

-evaluarea proiectului; 

-expoziţie cu lucrările realizate; 

-acordarea diplomelor de participare 

 

 14.04.2022 Prof. Gogu Mihaela 

Prof. Gogu Mihail- Corne 

 

 

Imagini din activitățile proiectului:  
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Proiect educaţional – „Nu uita să fii bun” 

 

Prof. Căpriţă Paraschiva 

Colegiul Economic Buzău 

 

Instituţiile implicate: 

Colegiul Economic Buzău 

Asociaţia ortodoxă Filantropia Berca 

Coordonatori: 

Prof. Căpriţă Paraschiva, Colegiul Economic Buzău 

Preot prof. Necula Daniel, director al Asociaţiei Filantropia Berca 

Argumentul proiectului: 

Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane, 

marii filosofi şi oameni ai culturii arătându-se preocupaţi de „darul cel mai frumos ce poate fi făcut 

omului” (Platon). Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia în 

planuri multiple: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic. „Omul poate deveni om doar cu ajutorul 

educaţiei” (Kant) dar mai ales a educaţiei religioase pentru că, după cum spunea Pr. Conf. Constantin 

Galeriu, „prin deschiderea harului către Absolut, o educaţie creştină autentică întemeiază şi susţine 

toate valorile, toate formele de educaţie”. 

Proiectul se bazează pe ideea că toţi copiii, tinerii trebuie educaţi să iubească aproapele şi să se 

preocupe de ajutorarea semenilor aflaţi în dificultate 

Asociaţia ortodoxă Filantropia Berca patronează un Centru rezidenţial pentru copii aflaţi în 

dificultate şi un Campus social. 

De aceea acest proiect presupune vizita elevilor Colegiului Economic Buzău, clasa X-a B la 

Centrul rezidenţial pentru copii Sătuc, unde vor petrece un anumit timp cu copiii de acolo, ajutându-i 

la efectuarea temelor, desfăşurând anumite jocuri, activităţi instructiv-educative, oferindu-le cadouri 

cu ocazia sărbătorilor religioase.. 

Scopul proiectului: 

Sensibilizarea elevilor faţă de copiii cu o situaţie socială deosebită, socializarea, prietenia, 

educaţie nediscriminatorie 

Obiective:; 

 eliminarea din comportament a oricărei forme de violenţă pe criterii religioase. 

 formarea sentimentului de dragoste şi respect faţă de alţi semeni aflaţi în dificultate; 

 ajutorarea materială 

 consolidarea prieteniei 

            Strategia de realizare: 

 Vizite la Centrul rezidenţial Sătuc 

 Activităţi comune desfăşurate în cadrul Campusului social Filantropia (acesta dispune de sală 

de lectură, loc de joacă, spaţiu de odihnă) 

 Munca în echipă 

Grupul ţintă: 
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Beneficiari direcţi: 

 Elevii Colegiului Economic Buzău, clasa X-a, B – 30 elevi 

 Copiii din Centrul rezidenţial Berca – 15 copii 

Beneficiari indirecţi: 

 Cadrele didactice 

 Familiile elevilor 

 Comunitatea locală 

              Durata proiectului: 

              Un semestru (semestrul II) 

              Calendarul activităţilor: 

Nr.crt. Perioada Modalităţi de realizare 

    1. Martie Dăruim mărţişoare celor dragi. Serbare de 8 Martie     

    2. Aprilie Învierea Domnului – Lumina sufletelor noastre 

Concurs de încondeiat ouă 

Desene tematice 

   3 Mai Vizită împreună cu copiii din Centru la mănăstirea Ciolanu 

   4. Iunie Masă rotundă: 

- finalizarea proiectului 

- analiza rezultatelor 

Modalităţi de evaluare: 

- portofolii 

- acordarea unor diplome pentru rezultate în concursuri 

Rezultate aşteptate: 

- Dobândirea deprinderii copiilor de a se purta frumos  

- Implicarea elevilor Colegiului Economic în activităţi sociale 

Cu ocazia Învierii Mântuitorului Iisus Hristos elevii Centrului Rezidenţial pentru 

Copiii Defavorizaţi au primit de la prietenii lor de la Colegiul Economic cadouri şi au 

preîntâmpinat sărbătorile de Paşti încondeind ouă şi confecţionând felicitări, care au fost expuse în 

incinta Centrului Rezidenţial, iar unele dintre ele vi le transmitem cu drag, dumneavoastră.       

Prezint în continuare câteva fotografii de la aceste activităţi: 
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PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL 

,, ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI,, 

REFERAT 

Autor:prof.înv.primar, Mihalache Raluca-Andreea 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza,, Câmpina 

           Cea mai mare sărbătoare din an și cea mai sfântă este așa cum știm cu toții ,,Învierea 

Domnului,,.Dar cum este ea văzută de copii? Fiind învățător la clasa pregătitoare, zilele trecute am 

întrebat elevii ce sărbătoare urmează, care este scopul vacanței de Paște, ce urmează să se petreacă. 

Răspunsurile au fost diferite: de la Învirea Domnului, la vopsirea ouălor sau la faptul că vor primi 

cadouri de la Iepuraș, toate răspunsurile au însemnat bucurie, li se citea fericirea pe față pentru faptul 

că urmează această mare sărbătoare. Au fost dornici să realizăm lucrări, activități practice cu ocazia 

aceste mari sărbătoare. 

         Copiii sunt dornici să exploreze tot , sunt dornici de tot ce este nou. Am încercat să-i încânt și să 

le fiu pe plac explicându-le semnificația fiecărei tradiții.  Le-am explicat faptul că ouăle roșii reprezintă 

patimile lui Isus Hristos . Oul, purtător de viață, devine un simbol al regenerării, al purificării și al 

veșniciei. Răstignirea și Învierea –reînvierea naturii primăvara cu reluarea ciclurilor vieții, Roșu- 

simbol al sângelui, soarelui, focului, al dragostei și bucuriei de viață. Galbenul înseamnă tinerețe, 

fericire, ospitalitate, recoltă. Pasca coaptăo singură dată pe an, de Sfintele Paști are forma rotundă 

pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este 

âmpodobită pe margini cu aluat împletit. 

       Unii părinți poate evită să explice anumite semnificații, probabil că ei cred că moartea de exemplu 

îi înfioară pe copii și evită sau amână pentru mai târziu ca unele noțiuni să fie explicate pentru mai 

târziu.Elevii mei sunt deschiși la orice discuție, iar generațiile de azi sunt diferite, ei înțeleg orice iar 

dacă le explici cu dragoste, cu căldură, ei vor înțelege totul. 

       Cuvântul Paște  vine din limba ebraică și înseamnă trecere sau izbăvire de primejdie. 

       Paștele din Vechiul Testament a precedat  Paștile nostru creștinesc, din Noul Testament. 

       În celebrul oraș Ierusalim a fost sărbătorit pentru prima dată Paștele. Aici s-a format prima 

comunitate creștină și a început vestirea Învierii lui Isus Hristos în toată lumea. 

    Învierea este cea mai mare sărbătoare a creștinilor ortodocși, dar pentru creștinii din Occident 

sărbătoarea cea mai mare este Crăciunul. În Occident se pune mai mare accent  pe ziua de naștere a lui 

Iisus. 

    Bucuria Învierii este atât de mare, încât oamenii se salută cu ,,Hristos a înviat!,, timp de 40 de zile , 

până la Înălțare. În calendar sunt 3 zile de Paște, iar săptămâna care urmează după duminica Paștelui 

se numește ,,Săptămâna Luminată,, singura săptămână din an cu statut de sărbătoare timp de 7 zile 

consecutiv. 
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   Le-am explicat copiilor că fiind sărbătoare nimeni nu muncește, este momentul în care familiile se 

adună toți la masă, petrec clipe fericite, mănâncă cu poftă din bunătile gătite. Le-am expliact copiilor  

că adevăratul spirit al Paștelui este iubirea,bunătatea , credința și speranța. 

   Ei sunt foarte încântați, mai ales la vârsta celor mici de venirea Iepurașului cu daruri.  Orice 

sărbătoare , religioasă sau nu, este un bun prilej pentru a oferi cadouri celor dragi.  

Tradiția iepurașului de Paște s-a născut în Germania iar originea ei se regăsește în sărbătorile pre-

creștine ale fertilității dedicate zeiței Eostre, zeița Lunii în țările din nordul Europei. 

   O veche legendă spune ca zeița Eostre a găsit într-o iarnă o pasăre rănita pe câmp, în zăpadă. Zeița 

a vrut să o salveze de la moarte și a transformat-o într-o iepuroaică ce și-a păstrat posibilitatea de a 

depune ouă. În semn de mulțumire pentru binefăcătoarea sa, iepuroaica obișnuia să decoreze ouăle 

făcute și să le dăruiască zeiței. 

   Așa a apărut această tradiție a iepurașului care aduce daruri copiilor în pragul primăverii.Și nu este 

deloc întâmplătoare alegerea lui ca reprezentare. Cunoscut ca unul dintre cele mai prolifice animale, 

iepurele simbolizează în multe culturi viața nouă care renaște primăvara și bucuria de a avea mulți 

urmași, el neavând totuși legătura cu istoria biblică a morții și Învierii lui Iisus. 

     Se știe că micuții copiază modelul din tine.Fie că ești cadru didactic sau părinte, micuții trebuie să 

vadă cât de important este Paștele pentru tine, astfel ei vor simți la rândul lor însemnătatea sărbătorii 

și se vor implica și mai mult. 

    Le-am explicat semnificația fiecărei tradiții în parte pe înțelesul lor. Am încercat ca fiecare explicație 

să o transform într-un joc, într-un schimb d erom pentru ca ei să rămână foarte încântați. Le-am citit 

din Biblia pentru copii deoarece acolo este folosit un limbaj pe înțelesul lor. 

    Le-am stârnit curiozitate și micuții au început să adreseze întrebări. În final am mers la biserică, iar 

preotul le-a oferit și mai multe răspunsuri la întrebările adresate. 

   Copiii au fost foarte încântați de cele explicate iar la sfârșitul prezentării și explicațiilor oferite, am 

desfășurat cu aceștia activități practice cu această temă. 
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PROIECT EDUCATIV 

     

 Prof. Munteanu Mirela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 Oradea 

A. DENUMIREA PROIECTULUI  

a) Titlul : „ SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”  

„Cartea este mica mobilă a minţii noastre,motorul spiritului,unealta care vine cu ajutorul lenei 

de-a gândi,a insuficienţei noastre,cum şi-a bucuriilor sufletului”. 

                                                                                    (Emile Faguet) 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: cultural- artistic 

c) Tipul de proiect: LOCAL 

B. APLICANTUL 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA 

Responsabil: directorul GPP Nr.53 Oradea 

Coordonator: Prof. MUNTEANU MIRELA 

Echipa de proiect:  

Echipa de implementare a proiectului: 

Experienţă în domeniul proiectului: din anul 2010 şi până în prezent am coordonat 

proiectul”Să citim pentru mileniul III” 

C. CONTEXT- Apropierea copilului de lumea cărţii, şi, implicit, de lectură, prin intermediul 

parteneriatelor care se derulează între grădiniţă şi alte instituţii  

( şcoală, bibliotecă, tipografie) 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii prin  

cultivarea gustului pentru citit, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare. 

Obiective: 

 Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte. 

 Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris. 

 Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale. 

 Familiarizarea cu alte instituţii care fac posibile împrumutul de carte ( biblioteci, librării, 

tipografii -vituale); 

Grup  ţintă:  

o direct:  150 preşcolari de la GPP nr.53 Oradea 

o indirect: Părinţi, cadre didactice şi  comunitatea 

o Durata: noiembrie 2021-iunie 2022 

Conţinutul proiectului: Derularea acestui proiect demonstrează că lectura face parte integrantă din 

copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi formativă, personajele constituind fie modele 

de urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii. De asemenea sunt necesare cărţi pentru dezvoltarea 

şi îmbogăţirea vocabularului copiilor şi nu în ultimul rand pentru ocuparea timpului liber al copiilor. 

         Pentru a realiza acest lucru va exista în permanenţă un dialog între toţi cei implicaţi în  proiect. 
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E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

N

r. 

cr

t 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observa

ţii 

1. PitiClic pe 

drumul cartii 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=u9vhHutCc

ZI 

 

Echipa de 

implementare  

Noiembrie 

2021 

Director 

Coordonator 

 

Realizarea 

cărții 

Pe toată 

perioada 

învăţării 

online, 

activităţil

e se vor 

desfăşura 

oline. 

2 ,,Să descoperim 

tainele cărţilor” 

audiţii 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Noiembrie 

2021 

Echipa de 

proiect 

 

Audierea 

zilnică a unei 

poveşti oral, 

sau/şi discuţii 

libere pe baza 

acţiunilor, a 

personajelor şi 

a 

învăţămintelor 

 

3 “România suntem 

noi” 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=yk2frPaQxr0 

Vizionare- Dragă 

este ţara mea! 

Grupele 

implicate în 

proiect  

 

Decembrie 

2021 

Echipa de 

proiect 

Colaj de 

mesaje pentru 

ţara mea. 

Reportaj pentru 

grupele mari! 

 

4. Dăruind o carte, 

investești în 

viitor! 

Grupele 

implicate în 

proiect 

 

Decembrie 

2021 

Echipa de 

proiect 

Activitate de 

voluntariat 

 

5. Mhai Eminescu- 

poet nepereche 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Le4Gu2uMnV0 

Toate 

grupele  

Ianuarie 

2022 

Echipa de 

proiect 

„Cel mai bun 

recitator!” 

 

6 Cum se face o 

carte?- online 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=gsXDSHtcTP4  

Toate 

grupele 

Ianuarie 

2022 

Educatoarele 

implicate in 

proiect 

“Prima mea 

carte”- 

Confecţionare 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9vhHutCcZI
https://www.youtube.com/watch?v=u9vhHutCcZI
https://www.youtube.com/watch?v=u9vhHutCcZI
https://www.youtube.com/watch?v=u9vhHutCcZI
https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0
https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0
https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0
https://www.youtube.com/watch?v=Le4Gu2uMnV0
https://www.youtube.com/watch?v=Le4Gu2uMnV0
https://www.youtube.com/watch?v=Le4Gu2uMnV0
https://www.youtube.com/watch?v=gsXDSHtcTP4
https://www.youtube.com/watch?v=gsXDSHtcTP4
https://www.youtube.com/watch?v=gsXDSHtcTP4
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 https://www.yout

ube.com/watch?v

=AqdsyEPuxtU 

Fetița cu cărțile -

colecția mea de 

cărți 

Toate 

grupele 

Februarie 

2022 

Echipa de 

proiect 

Biblioteca mea  

8. Emotii-Cum 

gestionam trăirile 

si fricile copiilor 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xpeRlGLQnME 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=YnsGJ5NNZkQ 

 

Toate 

grupele 

Martie 

2022 

Educatoarele 

implicate in 

proiect 

Manifestarea 

atitudinilor 

pozitive  

 

9. Ziua Națională a 

lecturii 

Toate 

grupele 

implicate în 

proiect 

 

Martie 

2022 

Educatoarele 

implicate in 

proiect 

Tărg de carte, 

diplome 

 

1

1 

,,Învierea 

Domnului prin 

ochi de copil”  

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Aprilie 

2022 

Educatoarele 

implicate in 

proiect 

Încondeierea 

ouălor de Paște 

Picturi Icoane 

pe sticlă. 

 

1

2 

„Ziua cărţii este în 

fiecare zi!”  

2 aprilie- Ziua 

internațională a 

cărții pentru copii  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=OKCdoKPNhQ

c 

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Aprilie 

2022 

Educatoarele 

implicate in 

proiect 

Ingrijesc cărţile 

din biblioteca 

mea 

 

1

3 

“Citeşte şi tu!”-

Program de 

promovare a 

lecturii,  – concurs 

de postere 

https://wordwall.

net/ro/resource/71

Grupele 

implicate în 

proiect 

Mai 2022 Educatoarele 

implicate in 

proiect 

-Donarea unei 

cărţi din 

biblioteca 

proprie- 

acţiune de 

voluntariat 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqdsyEPuxtU
https://www.youtube.com/watch?v=AqdsyEPuxtU
https://www.youtube.com/watch?v=AqdsyEPuxtU
https://www.youtube.com/watch?v=xpeRlGLQnME
https://www.youtube.com/watch?v=xpeRlGLQnME
https://www.youtube.com/watch?v=xpeRlGLQnME
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
https://www.youtube.com/watch?v=OKCdoKPNhQc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCdoKPNhQc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCdoKPNhQc
https://www.youtube.com/watch?v=OKCdoKPNhQc
https://wordwall.net/ro/resource/7183693/mim%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/7183693/mim%C4%83
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83693/mim%C4

%83 

 

 

 

Joc online: 

Mima 

1

4 

 ,,Mesaje  de la 

“Zâna cărţilor”  

Grupele 

implicate în 

proiect 

Iunie 2022 Educatoarele 

implicate in 

proiect 

Realizarea unei 

expoziţii de 

carte 

confecţionată/ 

lucrări ale 

copiilor, 

reflecţii, 

îndemn la 

lectură 

 

 

F. EVALUAREA  

                   Evaluare internă: 

- evaluări curente, intermediare şi finale; 

- analiza produselor activităţii; 

- rapoarte de activitate; 

- analiza rapoartelor de activitate; 

Evaluare externă : 

- reflectarea în presa locală a  activităţilor din proiect; 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI – 

- respectarea calendarului activităţilor 

- feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor  

- evaluarea impactului asupra copiilor 

- implicarea efectivă şi afectivă a membrilor echipei de proiect  şi  patenerilor de colaborare. 

H. REZULTATE:  

o Calitative :  

- Activizarea, dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului preşcolarilor 

- Însuşirea deprinderii de lucru cu cartea, de interes pentru citit-

scris. 

- Copiii cu un vocabular bogat au imaginaţie şi creativitate verbală, 

pe care le pot utiliza în situaţii şi contexte diverse. 

o Cantitative : 

- prezentarea activităților pe pagina web a 

grădiniţei:www.gradinita53oradea.ro 

- realizarea unui album online cu să cuprindă exemple de bună 

practică a activităţilor desfășurate în proiect; 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7183693/mim%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/7183693/mim%C4%83


REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

995 
 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI:  

- prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice,  şi a 

simpozioanelor; 

- prezentarea secvenţelor importante în revista grădiniţei”Paşii 

Juniorilor” 

J. IMPACTUL PROIECTULUI  

 copiii vor descoperi ce înseamnă lucrul cu cartea, plăcerea lecturii, importanţa textului scris în 

dezvoltarea intelectuală, toleranţa, bucuria de a dărui, munca în echipă. 

 creşterea prestigiului unităţii în comunitatea locală; 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:  

 continuarea proiectului şi în următorul an şcolar; 

 extinderea proiectului la nivel judeţean; 

L. BUGETUL PROIECTULUI 

 Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL EXTRACURRICULAR  

“ SĂRBĂTORI PASCALE” 

 

Prof. HOMONEA NICOLETA MUREȘ 

Grădinița P.P. Furnicuța Arad 

 

 

 

MOTTO: 
 

”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 ciocniți și voi precum ciocneau strămoșii.” 

 

ARGUMENT: 

 Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii 

Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viaţă mai bună, lipsită de griji. Punctul de pornire în desfăşurarea 

proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre Isus şi despre obiceiurile 

şi tradiţiile de Paşti. 

 Copiii iubesc aceasta sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică - venirea 

iepuraşului cu cadouri şi de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în sufletele lor iubire 

pentru Dumnezeu şi semeni. Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la 

conştientizarea faptului că tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe. 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE: 

 Vine primăvara, vremea este frumoasă, vin păsările călătoare, vine ...Iepurașul de Paște! Da, 

da Iepurașul de Paște, pe care noi, copiii, îl așteptăm cu nerăbdare să ne aducă ouă roșii, ouă de 

ciocolată și alte surprize!  

 Dar nu ne bucurăm doar de venirea Iepurașului! Chiar dacă suntem micuți am aflat și noi de 

Sfânta Sărbătoare a Învierii lui Iisus, „Paștele” și vrem să o sărbătorim în felul nostru. 

Împreună cu doamnele educatoare, cu doamnele învățătoare și cu colegii noștri de la școală vrem să 

sărbătorim Paștele prin derularea proiectului ”Sărbători Pascale”. 

Vom confecționa decorațiuni de Paște, vom încondeia ouă, ne vom ruga în sfânta casă a Domnului, la 

biserică, vom afla mai multe lucruri despre Paște și vom face bucurie unor suflete deosebite care 

așteaptă ca și noi Iepurașul de Paște. 

 În acest sens, pentru a putea realiza toate acestea, vă cerem sprijinul și colaborarea 

dumneavoastră, prin sugestii, documente informative, propuneri, materiale didactice sau orice alceva, 

care să contribuie la realizarea cu succes a proiectului nostru ”Sărbători Pascale”. 

 

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei Mare B –  „Steluțelor” de la Grădiniţa P.P. Furnicuța Arad 

DURATA: 1 săptămână 

PERIOADA: 04 .04.2022 – 08.04.2022 

 

AN ŞCOLAR: 2021- 2022 
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SCOP:  Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, stimularea 

curiozităţii pentru investigarea acestuia (elemente de religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român). 

OBIECTIVE:   

 privind copiii preşcolari:  
- să înţeleagă şi să explice semnificaţia creştină a sărbătorilor religioase; 

- să denumească tradiţii specifice de Paşte exprimându-se corect în propoziţii; 

- să participe afectiv la sărbătorile religioase ale familiei şi ale comunităţii; 

- să observe şi să spună ce îi impresionează când privesc icoanele; 

- să cunoască şi să respecte normele de comportament creştin într-un lăcaş creştin; 

- să asculte cu atenţie povestiri despre viaţa lui Iisus şi a Iepuraşului de Paşti; 

- să facă distincţie între o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare; 

- să reţină că numai de Sf. Paşte şi de Înălţarea Domnului se vopsesc ouă; 

- să exploreze şi să descrie verbal vopsitul şi încondeiatul ouălelor- semnificaţia culorilor; 

- să decupeze, să lipească felicitări de Paşte, coşuleţe de ouă; 

- să vopsească şi să încondeieze ouă; 

- să sesizeze şi să aplice frumosul în lucrări. 

 privind cadrele didactice:  

- să-şi formeze atitudini active şi responsabile care să permită crearea unui mediu educaţional 

propice dezvoltării unei conduite adecvate a preşcolarilor în relaţia cu mediul;  

- întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii şi comunitatea.  

 privind partenerii proiectului:  

- manifestarea disponibilităţii de a participa la acţiuni cu caracter educativ, respectând interesele 

copiilor;  

- creşterea implicării părinţilor şi a altor membri ai comunităţii în activităţile din grădiniţă.  

RESURSE UMANE: 

 copiii preşcolari  

 cadrele didactice 

 personalul auxiliar 

 părinţii  

 alţi parteneri  

RESURSE FINANCIARE: suportate de organizatori şi parteneri 

RESURSE MATERIALE: 

 materiale din natură  

 cărţi, reviste  

 imagini  

 materiale de lucru ale copiilor (coli, creioane col ora te, acuarele, lipici, etc.)  

RESURSE TEHNOLOGICE:  

 mijloace audio-vizuale (casetofon, calculator)  

 aparat de fotografiat  

SPAŢII UTILIZATE: 

 sălile de grupă  

 holul grădiniţei  

 biserică  

 şcoală  
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PARTENERI IMPLICATI:  

 Biserica Ortodoxă Șega I Arad 

 Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Aard 

 Şcoala Gimnazială “Ilarion Felea” Arad 

 Asociaţia de părinţi a Grădiniţei PP Furnicuța Arad 

 Centrul de Zi pentru Vârstnici Aurel Vlaicu Arad 

 Presa locală 

RISCURI: 

 Participarea în procent redus a copiilor şi partenerilor  implicaţi; 

 Prezenţa scăzută a invitaţilor; 

MEDIATIZARE:  

 afişe  

 pliante  

 invitaţii  

 pagina de socializare a grădiniței 

 presa locală 

EVALUARE:  

 expoziție cu obiecte de Paște 

 fotografii 

 concurs de lucrări (expoziție);  

 album foto 

REZUMATUL PROIECTULUI: 

 Proiectul “Sărbători Pascale” demarează din dorinţa copiilor de a afla mai multe informaţii 

despre Sărbătoarea Paştelui, din dorinţa educatoarelor de a trata tematica sărbătorii de Paşti într-un 

mod cât mai atractiv pentru copii, implicându - i activ în derularea proiectului . Pe parcursul 

derulării proiectului, copiii vor asimila cât mai multe şi interesante informaţii despre ceea ce semnifică 

sărbătoarea de Paşti, vor realiza cu ajutorul şcolarilor obiecte decorative de Paşti, vor încondeia ouă, 

vor desena, picta, vor face o bucurie altor copii, dăruindu-le câteva din jucariile lor, vor expune cu 

mândrie lucrarile realizate de ei! 

PLANUL DE ACȚIUNI:    
1. ”La biserică plecăm, despre Paște să aflăm”:   lecție-vizită la biserică 

2. ”Împreună lucrăm, lucruri frumoase realizăm” - ateliere de lucru cu preșcolarii și școlarii 

3. ”Bazarul Iepurașului de Paște” -organizarea expoziției cu vânzare a obiectelor și 

decorațiunilor de Paște  

4. ”Dăruim din suflet pentru suflet” -acțiune caritabilă pentru copiii nevoiași, cazuri sociale etc. 

5. ”Iepurașul și prietenii lui” - piesă de teatru / evaluare proiect 
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despre Paște să aflăm!” 
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lucruri frumoase 
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 ”Iepurașul și prietenii lui”  

 

”Evaluare de proiect” 
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CONCURS JUDEŢEAN 

COMOARA SUFLETULUI – SĂRBĂTOAREA PASCALĂ 

EDIŢIA  a -II-a 

 
                                           Prof.Păcioianu Daniela-Florina 

                                      Prof.Căciulă Camelia-Maria 

                                               Pedagog/institutor Năstase Loredana 

 

                 Motto: 

    “ Prin pomi e ciripit și cânt,  

                     Văzduhu-i plin de-un roșu soare,  

  Și sălciile-n albă floare 

         E pace-n cer și pe pământ. 

        .………………………………………. 

          Creștinii vin tăcuți din vale 

            Și doi de se-ntâlnesc în cale 

      Își zic: Hristos a înviat! “ 

 

La Paști, de George Coşbuc 

 

INFORMAŢII DESPRE APLICANŢI:  

 

A1.Numele instituţiilor de învăţământ aplicante: 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  

Adresa completă:  

Nr. de telefon/fax:   

Site şi adresă poştă electronic:  

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact) 

Coordonator: Daniela PĂCIOIANU - profesor 

                email: 

Coordonator: Camelia CĂCIULĂ - prof. înv. primar 

     email:  

 

Coordonator: Loredana NĂSTASE  -  

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1.Titlul proiectului: COMOARA SUFLETULUI – SĂRBĂTOAREA PASCALĂ,  

concurs judeţean . 

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri. 

B3: Ediţia a-II-a. 
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B4: Număr participanţi: 250 de elevi din învăţământul preșcolar, primar și gimnazial. 

B5: Bugetul proiectului**: 

 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie 

4000 ron - 4000 ron 

 

**Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie). 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI 

          Prezentul proiect antrenează copiii în activităţi de cunoaştere a tradiţiilor  pascale, menite să  

dezvolte fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească și de apropiere de oameni, de familie. 

Totodată suntem conștienți de faptul că sportul de performanţă este un adevărat laborator de 

excelenţă umană, atât în ceea ce priveşte sănătatea, cât mai ales în dezvoltarea capacităţii de performanţă. 

Acesta constituie un teritoriu în care fiinţa umană caută perfecţiunea şi pe care de multe ori o realizează 

spre încântarea sa  şi a milioanelor de admiratori. În relaţiile socio-culturale ale umanităţii, compararea 

performanţelor ocupă un loc important.    

          Multe naţiuni, de pe toate continentele, depun eforturi pentru a fi reprezentate în marile confruntări 

internaţionale, pentru a-şi face cunoscute performanţele. Sportul devine un adevărat ambasador, un simbol 

al prestigiului individual şi al naţiunii căreia îi aparţine sportivul.  

         Astfel activităţile de educație nonformală  îi vor ajuta pe copii să-şi formeze priceperi şi deprinderi 

de creare a unor poveşti, activităţi de creaţie artistică (concurs cu expoziţie de desene şi colaje), prin care 

să se  regăsească în tradițiile noastre pascale, activităţi cultural-artistice pentru valorificarea potenţialului 

artistic al copiilor, să-şi descopere talentul pentru practicarea sportului de performanţă. 

          Activităţile sunt de tip concurs judeţean, prin implicarea mai multor parteneri şi colaboratori, sunt 

organizate pe mai multe secţiuni de concurs, cu jurizare de specialitate. Criteriile de concurs sunt elaborate 

cu ajutorul partenerilor implicaţi: ISJ, mass-media locală, membrii ai vieţii  artistice argeşene, parteneri. 

Concursurile se încheie cu festivitatea de premiere în cadrul căreia sunt acordate premii, diplome. 

 

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 

250 de  elevi din învăţământul prescolar, primar şi gimnazial şi 70 de cadre didactice. 

 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

Proiectul se adresează preșcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar, cât și elevilor din 

învățământul gimnazial care îşi pot valorifica aptitudinile, talentele înnăscute sau dobândite, părinţilor, 

cadrelor didactice, comunităţii locale . 

 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura 
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1. Simpozion „Altius,fortius,citius!”  - referate şi lucrări; 

2. Vânătoarea de comori - concurs prin care elevii primesc indicii pe baza cărora folosindu-se de 

intuiție, vor putea descoperi ouăle încondeiate ascunse de către organizatori; 

3.  Învârtim şi răsucim -  atelier hand made de împodobire a ouălor cu tehnica quilling; 

4 . I. Lumina din culoare - concurs de desene și pictură; 

    II. Mesagerii iepurașului - concurs hand made de confecționat felicitări; 

5. ”Lăcaş sfânt - izvor de inspiraţie ” - concurs de realizare  a icoanelor pe suport de ipsos cu 

tehnica decupage; 

6. Performer în şcoala mea –concurs de” Ștafeta-parcursuri aplicative” prin care se urmărește 

creșterea indicilor de dezvoltare multilaterală a calităților motrice, estetice, psihice ale elevilor 

participanți, cât și aptitudinile  elevilor în vederea selecției pentru practicarea atletismului de performanță. 

Elevii din fiecare școală, vor participa pe echipe, parcurgând probe de  alergare şi variante de 

alergare, sărituri, aruncare şi prindere de pe loc şi din deplasare. 

 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Casa Corpului Didactic, Argeş 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Protoeria Câmpulung - Parohia Sf. Pantelimon Spital 

 Asociaţia Muscel pentru Educație și Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

 Camelia BRAGĂ - specialist în arta decupage-ului 

 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1.  Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

          Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos crează de fiecare dată  în sufletele noastre o stare 

sufletească emoționantă, grație bucuriei, încrederii și speranței. Aceste zile ale celei mai importante 

sărbători creștine care și-a păstrat până în prezent farmecul și semnificația, aduc fiecăruia dintre noi un 

moment de liniște sufletească și de apropiere de oameni, de familie. 

          Vă invităm să aflăm din nou despre Iisus, despre sacrificiul pe care l-a făcut de Paște din dragostea 

sa nemărginită pentru oameni, pentru a le fi iertate lor toate păcatele. Haideţi ca împreună să retrăim din 

nou bucuria primei Învieri, a lumânării ţinute în mânuţa mică, mirajul încondeierii ouălor roşii… şi primul 

semn al crucii! 

          Farmecul deosebit al acestei mari sărbători este dat atât de semnificația religioasă cât și de tradițiile 

și obiceiurile străvechi: oul pictat sau încondeiat, iepurașul, masa cu mâncăruri tradiționale, cozonac, 

pască, miel, slujba de Înviere cu luarea Luminii. 
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          Ne dorim ca prin acest concurs să implicăm cât mai mulți copii și cadre didactice în a-și exprima 

învățăturile creștine prin diferite forme artistice ce se regăsesc în tradițiile noastre populare. 

 Semnificația Paștelui: Lumină, pace și liniște sufletească, bucurie. 

          Veniți să surprindem pioşenia acestei sfinte sărbători în picturi, colaje şi tablouri religioase, 

folosindu-ne harul creaţiei! 

 

D.2.  Scopul proiectului  

Sărbătoarea sufletului – Învierea, este privită ca o sărbătoare a luminii. 

Se spune că pe vremuri, la întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii puneau într-un lighean un 

ou roşu şi o monedă de argint, peste care turnau apă. Apoi, cu apa respectivă se spăla fiecare membru al 

familiei, dându-şi cu oul roşu peste obraz şi zicând: „Să fiu sănătos şi obrazul să-mi fie roşu ca oul, toţi să 

mă dorească şi să mă aştepte, aşa cum sunt aşteptate ouăle roşii de Paşti. Să fiu iubit ca ouăle în zilele 

Paştilor”. Băieţii se dădeau cu banul pe faţă, şi spuneau:„Să fiu mândru şi curat ca argintul”, iar fetele 

ziceau „Să trec la joc din mână-n mână, ca şi banul”, precum şi „să fiu uşoară ca şi cojile de ouă, care trec 

plutind pe apă”. 

Noi, adulţii de astăzi, avem obligaţia morală faţă de străbunii noştri de a păstra şi transmite din 

generaţie în generaţie, prin toate mijloacele educaţionale care ne sunt la îndemână “zestrea de suflet” pe 

care am primit-o la naştere.  

            Proiectul nostru îşi propune să dezvolte în rândul elevilor capacităţi  de cunoaştere a tradiţiilor 

pascale şi de stimulare a curiozităţii pentru descoperirea acestora. Este important să-i sensibilizăm pe copii 

cu privire la păstrarea învăţăturilor creştine ale neamului românesc, a protejării şi conservării acestuia. Ne 

dorim să cultivăm în rândul elevilor noştri abilităţi de comunicare în relaţiile interpersonale, educarea 

respectului faţă de diversitate, educarea gustului estetic şi relaţionarea interactivă pe baza 

interdisciplinarităţii: istorie, literatură, artă, activităţi practice.  

            Activităţile sportive propuse în cadrul proiectului vor să antreneze un număr cât mai mare de elevi 

în desfășurarea de jocuri sportive, întreceri, ştafete, în vederea cultivării relaţiilor de prietenie, de 

colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare prin activitatea sportivă. 

            Scopul derulării activităților sportive propuse în cadrul proiectului este  de a dezvolta dragostea 

pentru mişcare în vederea fortificării organismului și întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de 

caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o competiţie sportivă. 

Elevii noştri vor avea posibilitatea să se simtă importanţi în cadrul comunităţii locale atunci când 

produsele confecţionate de ei vor bucura ochii privitorilor. 

Puncte tari: interesul copiilor pentru activitățile non formale, creaţiile literare şi artistice, 

implicarea părinţilor în proiect, cadre didactice bine pregătite, copii cu talente artistice deosebite, abilităţi 

de interrelaţionare pozitivă cu comunitatea locală, spaţii de desfăşurare a activităţilor. 

Puncte slabe: cadru restrâns de resurse financiare, dezinteres din partea adulţilor faţă de păstrarea 

învăţăturilor creştine. 
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D.3.  Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 

 

 afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul preşcolar şi 

primar; 

 dezvoltarea şi stimularea creativităţii  copiilor din învǎţǎmântul preşcolar şi primar; 

 stimularea potenţialului artistic creativ al copiilor; 

 cultivarea sensibilitǎţii artistice a copiilor ; 

 să descrie şi să recunoască evenimente tradiţionale religioase importante: Sărbătorile pascale 

 să înţeleagă rolul tradiţiilor noastre pascale şi culturale  în ierarhia Europeană; 

 să realizeze produse tradiţionale pascale prin participarea activă la activităţile propuse în proiect; 

 să realizeze expoziţii cu lucrările participante la concurs; 

 să manifeste stări afective şi pozitive în relaţiile cu cei din jur (prietenie, toleranţă, armonie). 

 descoperirea elevilor cu aptitudini înnăscute, în vederea selecționării pentru practicarea 

atletismului de performanță. 

 

D.4.    Obiective privind cadrele didactice: 

 dezvoltarea simţului estetic, a imaginaţiei şi creativităţii; 

6. formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase şi de cultură şi civilizaţie 

tradiţională românească; 

7. să integreze tradiţiile pascale româneşti în ansamblul culturii europene pentru a-i face pe elevi să 

simtă că sunt parte a Uniunii Europene; 

8. să confere elevilor un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara desfăşurării 

proiectului. 

 

 

D.5.   Obiective privind părinţii: 

 să colaboreze cu cadrele didactice ; 

 să promoveze relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite copiilor 

valorile spitituale ale poporului român. 

 

 

D.6.  Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari. 

 Proiectul se adresează copiilor din învăţământul preşcolar şi primar, cât și elevilor din 

învățământul gimnazial din judeţul Argeş care îşi pot valorifica aptitudinile, talentele înnăscute 

sau dobândite, părinţilor, cadrelor didactice, comunităţii locale. 

 

D.7. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale) 

11-21 aprilie 2022 
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D.8. Descrierea activităţilor  

 

a. Activitatea nr.1 –participare directă și indirectă 

b. Titlul activităţii: 

Simpozion  „Altius, fortius, citius!”  - participare directă şi indirectă  

c. Perioada de desfăşurare  14.04.2022 

d. Locul desfăşurării : Lucrările vor fi transmise până pe data de 14.04.2022, pe adresele de e-mail  

(prof.Daniela PĂCIOIANU- danipacioianu@yahoo.com şi/sau cameliacaciula@yahoo.com 

(prof.înv.primar Camelia CĂCIULĂ - Liceul cu Program Sportiv)  

e. Participanţi : cadre didactice, institutori din judeţul Argeş. 

f. Parteneri 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Casa Corpului Didactic Arges 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Protoeria Câmpulung-Parohia Sf. Pantelimon Spital 

 Asociaţia Muscel pentru Educație și Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

 Camelia BRAGĂ - specialist în arta decupage-ului. 

 

g. Descrieţi pe scurt activitatea  

           „Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o 

va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze, 

obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va 

deveni puternic şi intelectual”, spunea  J.J. Rousseau.       

       Domeniul sportului de performanță defineşte un univers al creaţiilor umane de natură morală, 

intelectuală, estetică, ce îşi găsesc locul cuvenit în ansamblul general al valorilor culturale. Ca act de 

creaţie valorică, deci ca act de cultură, sportul de performanță reliefează o nouă semnificaţie a corpului 

uman, o îmbinare armonioasă între cultura spiritului şi acţiunea propriu-zisă.  

             Sportul de performanță îşi aduce o contribuţie originală la educația culturală a unui popor, prin 

promovarea frumuseţii corpului, prin expresivitatea mişcărilor şi prin calitatea relaţiilor interumane pe 

care le implică.              

             Funcţia culturală a acestor activităţi se exprimă şi prin momentele de sublim pe care le relevă 

marile spectacole sportive, care provoacă o intensitate emoţională greu de egalat. 

             De asemenea, sublimul apare, adeseori, şi ca atribut al naturii, care „găzduieşte” performanţa 

sportivă, valorile estetice ale acesteia fiind solidare cu acţiunea sportivă.  

            Putem aprecia că dezvoltarea culturii noastre naţionale  s-a realizat şi prin îmbogăţirea culturii 

fizice, care presupune un ansamblu de idei, convingeri, obiceiuri, instituţii, discipline ştiinţifice, opere 

artistice etc.  



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

1006 
 

Scopul simpozionului este de evidenţiere a legăturii intrinsecă între sport şi cultură, care uneşte, 

într-un limbaj comun, diferite arii geografice şi sociale. 

         Valorizarea colaborării dintre aceşti factori educaţionali, duce la valorificarea experienţei la clasă a 

profesorilor, a viziunii privind locul, importanţa familiei şi a şcolii în învăţământul contemporan și 

european.  

h. Responsabili : Prof. înv. primar Andreea COTÎRLEŢ 

                           Prof. înv. primar Maria UNGUREANU 

                              Prof. lb.română Mihaela CÎRSTEA 

 

    Coordonatori:    

                              Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                             Prof.înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                              Institutor Loredana NĂSTASE 

 

     Beneficiari: preșcolarii şi şcolarii din învăţământul primar, cât și elevii din învățământul gimnazial, 

părinţii lor, cadre didactice, comunitatea locală . 

 

 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

Realizarea unei cărți cu referatele prezentate de către participanţi având  ISSN. 

 

a. Activitatea nr. 2 - participare directă 

b. Titlul activităţii :Vânătoarea de comori 

c. Data/perioada de desfăşurare  15.04.2022, ora 10 00 în incinta Liceului cu Program Sportiv din 

Câmpulung.  

d. Locul desfăşurării: activitatea se va desfășura în sala mare de competiţii sportive a Liceului cu 

Program Sportiv. 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc) : şcolarii claselor a III-a şi 

a IV-a, cadre didactice participante. 

f.Parteneri     

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Asociaţia Muscel pentru Educație și Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

Paşii pe care copiii însoţiţi de responsabilii activităţii îi vor urma: 
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Vor participa maxim câte doi elevi din fiecare clasă. Fiecare elev va primi o hartă care va 

include traseul  jocului,  locul de început, direcţia  şi finalul cursei pe care îl au de urmat pentru a ajunge 

la “Comoara iepuraşului”.Ca rezultatul final sa fie in favoarea lor,elevii vor fi nevoiti să se folosească de 

indiciile pe care le vor localiza cu ajutorul hărţii. Pe toată perioada probei, copiii vor fi monitorizați de 

către echipa de evaluatori. Folosirea tuturor indiciilor ,cât şi timpul necesar pentru desfăşurarea 

competiţiei vor fi punctate. 

Toate probele sunt notate cu note de la 1 la 10. Se vor acorda 3 premii şi trei menţiuni.  

h. Responsabil:   Prof. Doina RUSU 

    Coordonatori: Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                               Prof.înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                               Institutor Loredana  NĂSTASE 

i.   Beneficiari:  şcolarii claselor: a III-a şi a IV-a, cadre didactice participante. 

 

j.   Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

Chestionare, proces verbal, diplome, fotografii. 

 

a.  Activitatea nr.3 –participare directă 

b. Titlul activităţii „Învârtim şi răsucim” -  atelier hand made de împodobire a ouălor cu tehnica   

     quilling.  

c. Data/perioada de desfăşurare: 13.04.2022, ora 10 00  

d. Locul desfăşurării:Liceul cu Program Sportiv;. 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc) : şcolari ai claselor a III- 

    a şi a IV-a, părinţi, cadre didactice participante. 

 

f. Parteneri :  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 

 Casa Corpului Didactic; 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Asociaţia Muscel pentru Educatie si Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL - Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

     Această tehnică presupune modelarea benzilor de hârtie în forme conturate și inspirate din propria 

fantezie, o tehnică foarte ușor de învăţat de către orice micuţ. Folosim fâșii înguste de hârtie pe care le 

rulăm pe un creionaș sub forma “fusului” (instrument de quilling) și apoi le lipim în anumite forme după 

propria dorinţă și imaginaţie. Astfel, putem să creăm orice: o felicitare, un ou, un iepuraș, o cutiuţă de 

hârtie. Cu toate aceste instrumente elevii vor împodobi ouă vopsite dând dovadă de imaginaţie și răbdare. 

Durata activităţii va fi de o oră  pentru fiecare grupă. Se vor urmări itemii înscrişi în regulament.  
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     Vor participa maxim doi elevi din fiecare clasă. 

 

h. Responsabili:  Prof. înv. primar Iuliana CHIVEREANU 

                              Prof. înv. primar Maria STOICA 

                              Prof. înv. primar Iuliana VĂCĂROIU 

Coordonatori:      

                             Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                               Prof.înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                               Institutor Loredana  NĂSTASE 

 

i. Beneficiari: şcolarii claselor a III-a şi a IV-a, părinţi, cadre didactice, participante, comunitatea locală.  

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

Realizarea unor fotografii/ filmuleţe cu obiectele hand made confecţionate, expoziţii, diplome de 

participare, feedback din partea comunităţii locale. 

 

a. Activitatea nr.4 -participare indirectă 

b. I   Titlul activităţii: Lumina din culoare - concurs de desene și pictură  

    II  Titlul activităţii: Mesagerii iepuraşului - concurs hand made de confecționat felicitări 

c. Data/perioada de desfăşurare : 21.04.2022 

d. Locul desfăşurării - şcolile participante 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc) : preşcolari, şcolarii 

claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a, părinţi, cadre didactice participante. 

Ornamentele confecţionate în cadrul activităţilor “Lumina din culoare”, “Mesagerii iepuraşului„ vor 

fi donate către Asociaţia Muscel pentru Educație și Cultură. 

f. Parteneri ;  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Parohia Sf.Pantelimon Spital 

 Asociaţia Muscel pentru Educație și Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri 

La această probă pot participa copii pe trei secţiuni de clase :  

- preşcolari 

- şcolari: clasele pregătitoare, I, a II-a 

- şcolari: clasele a III-a, a IV-a 

Lucrările vor fi trimise la Liceul cu Program Sportiv 21.04.2022. La această probă fiecare cadru 

didactic poate înscrie cinci lucrări. Fiecare lucrare va fi ambalată în pungă cu etichetă, pe care se va 

specifica numele copilului, clasa, şcoala. 
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Se vor respecta cerinţele din regulamentul de participare de la secţiunea (colaj, pictură). Se vor 

acorda 3 premii şi trei menţiuni pe fiecare grupă de clasă şi secţiune. 

 

h. Responsabili:  Prof. înv. preșcolar Gabriela VLĂDĂU 

                                Prof. înv. preșcolar Daniela AVRAM 

                                Prof. înv. primar Cornelia POŞTOACĂ 

                               Prof. înv. primar Corina BACIU 

                                Prof. înv. primar Ioana TOMOIU 

                                 

Coordonatori:    Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                               Prof.înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                               Institutor Loredana  NĂSTASE 

 

 

i. Beneficiari : şcolarii claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a, cadre didactice. 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

   - fotografii, exoziţie, prezentări PowerPoint; 

   - acordarea de diplome participanţilor si premianţilor. 

 

a. Activitatea nr.5 - participare directă 

b. Titlul activităţii” Lăcaş sfânt - izvor de inspiraţie” - concurs de realizare  a icoanelor pe  

     suport de ipsos cu tehnica decupage. 

c. Data/perioada de desfăşurare: 21.04.2022, ora 1000 în incinta Liceului cu Program Sportiv. 

d. Locul desfăşurării : Biserica Sf. Pantelimon Spital 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc) şcolarii claselor a III-a şi    

    a IV-a, cadre didactice participante. 

f. Parteneri :  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Parohia Sf.Pantelimon Spital 

 Asociaţia Muscel pentru Educatie si Cultură -AMEC  

 Camelia Bragă -specialist în arta decupage-ului 

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL 

 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : 

     Decupage-ul este una dintre cele mai simple și mai populare tehnici decorative. Poate fi realizat 

rapid, utilizând tehnicile de tăiere și de lipire a hârtiei sau aplicând decupajele pe diverse suprafețe. 

Această activitate se va desfăşura la Biserica Sf. Pantelimon Spital, unde elevii vor fi întâmpinaţi de către 
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părintele Biţan Cătălin. Durata activităţii va fi de o oră pentru fiecare grupă. Copiii vor primi din partea 

organizatorilor materialele necesare (suportul de ipsos pentru oua).Elevii isi vor lua la ei acuarele si 

pensule.  În acest timp, copiii vor trebui să lucreze sub îndrumarea specialistului, la realizarea lucrarii, 

dând dovadă de imaginație și răbdare. Se vor urmări itemii înscrişi în regulament.  

     Va  participa un singur elev din fiecare clasă. 

h. Responsabili: Înv. Janina POSTU 

                                  Înv. Simona OPRESCU 

Coordonatori:      Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                               Prof.înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                               Institutor Loredana NĂSTASE 

i. Beneficiari :  şcolarii claselor a III-a şi a IV-a, cadre didactice, comunitatea locală. 

 

j.Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

           Fotografii, discuţii de grup, proces verbal activitate, prezentări power point cu lucrările copiilor, 

cărticică cu lucrările elevilor, chestionare de evaluare pentru elevii implicaţi în activităţile proiectului. 

 

Activitatea nr 6 - participare directă 

b. Titlul activităţii :Performer în școala mea – concurs de ” Ștafeta - parcursuri aplicative” 

c. Data/perioada de desfăşurare 15.04.2022, ora 1000 în incinta Liceului cu Program Sportiv din   

    Câmpulung.  

d. Locul desfăşurării : activitatea se va desfășura pe stadionul din curtea Liceului cu Program Sportiv. 

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): elevii claselor V-VIII,   

    cadre didactice participante. 

f. Parteneri     

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA 

 Parohia Sf.Pantelimon Spital 

 Asociaţia Muscel pentru Educatie si Cultură -AMEC  

 S.C. Gig SRL-Tipografia LARISA 

 S.C. Holst  Cam SRL 

 S.C. Anaderol SRL. 

 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

Paşii pe care copiii însoţiţi de responsabilii activităţii îi vor urma: 

Vor participa echipe de câte trei elevi din fiecare clasă. Fiecare echipă va primi o instrucțiunile 

probei: locul de început, direcţia şi finalul cursei pe care îl au de urmat pentru a ajunge la linia 

Performerilor. 

Pentru a ajunge la rezultatul final echipele vor fi nevoite să respecte toți pașii înscrisi în  

regulamentul ștafetei.  

Pe toată perioada probei, elevii vor fi monitorizați de către echipa de evaluatori.  
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Folosirea tuturor indiciilor cât şi timpul necesar pentru desfăşurarea competiţiei vor fi punctate de 

către evaluatori. 

Toate probele sunt notate cu note de la 1 la 10. Se vor acorda 3 premii şi trei menţiuni pe categorii 

de clase ( a V-a,a VI-a ), ( a VII-a,a VIII-a). 

 

h. Responsabil:    Prof. Daniela LEOCĂ 

Coordonatori:       Prof. Daniela PĂCIOIANU 

                               Prof. înv. primar Camelia CĂCIULĂ 

                              Institutor Loredana NĂSTASE 

i. Beneficiari:  elevii claselor: V-VIII, cadre didactice participante. 

 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare. 

Chestionare , proces verbal, diplome, fotografii, filmuleţe. 

 

D.9. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de  

evaluare a acestor rezultate  

 Prin acest proiect vom avea ca rezultate crearea unei imagini pozitive a instituţiilor coordonatoare, 

valorificarea activităţilor instructiv-educative ale cadrelor didactice coordonatoare şi responsabile, 

motivarea copiilor pentru şcoală şi pentru participarea la astfel de proiecte, concursuri, valorificarea 

potenţialului creativ al copiilor. 

 Vom promova modele de activitate educativă prin tot ceea ce presupune organizare, desfăşurare, 

impact social, efect pozitiv, rezultate aşteptate. 

Vom pregăti baza pentru selecția de elevi cu aptitudini sportive, în vederea selecționării în cadrul 

Liceului cu Program Sportiv. 

Metodele de evaluare a acestor rezultate: analiza de necesităţi, chestionare de interese. 

 

D.10. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

 

 urmărirea respectării termenelor pentru fiecare activitate a proiectului; 

 urmărirea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse;  

 încadrarea în buget;  

 analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru;  

 identificarea disfuncţionalităţilor în derularea proiectului;  

 acordarea de diplome participanţilor si premianţilor;  

 diplome pentru colaboratori şi membrii juriului;  

 portofolii; 

 CD cu prezentarea fiecărei activităţi;  

 prezentarea în PowerPoint a etapelor proiectului. 

 

D.11. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere) 
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Prin organizarea anuală, în luna Sarbătorilor Pascale, a Concursului COMOARA SUFLETULUI 

– SĂRBĂTOAREA PASCALĂ şi atragerea mai multor parteneri judeţeni, sponsori, diversificarea 

secţiunilor de concurs, atragerea altor instituţii de învăţământ, partenerilor comunitari şi economici, 

O.N.G-uri . 

 

D.12. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le 

realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia  

 Prin www.isj arges.ro; 

 Articole în ziare locale; 

 Emisiuni la televiziuni locale;  

 Schimburi de experienţă cu şcoli neimplicate în proiect;  

 Crearea unui blog în care vor fi publicate rezultatele proiectului, impresii ale participanţilor, 

materiale de studiu ; 

 Expoziţii în unităţile  organizatoare, articole la “Colţul profesorului”; 

 Prezentarea proiectului şi acţiunilor acestuia pe didactic.ro, nonformalii.ro, iteach.ro, 

calificative.ro. 

 

D.13. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu 

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul. 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, prin participarea inspectorului de specialitate la jurizare-prof. 

Adrian HERNEST; 

 Casa Corpului Didactic, prin participarea d-nei profesor Mihaela CRIVAC; 

 Clubul copiilor Câmpulung, prof. Mihaela CÎRSTEA, prin derularea acţiunilor proiectului oferirea 

sprijinului  şi informaţiilor necesare derulării proiectului; 

 Protoeria Câmpulung - Parohia Sf. Pantelimon Spital, preot Cătălin BIŢAN, prin derularea 

acţiunilor proiectului şi oferirea sprijinului  şi informaţiilor necesare derulării proiectului; 

 S.C. Gig SRL - Tipografia LARISA, prin realizarea materialelor publicitare, a diplomelor şi a 

cărţilor; 

 Asociaţia Muscel pentru Educaţie şi Cultură - AMEC,  prin oferirea sprijinului  şi informaţiilor 

necesare derulării proiectului, asigurarea suportului în vederea desfaşurării Târgului de Iepuraş; 

 Camelia BRAGĂ -specialist în arta decupage-ului; 

 S.C. Holst  Cam SRL, sponsorizare ; 

 S.C. Anaderol SRL, sponsorizare. 

 

 

 

 

 

http://www.isj/
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E. DEVIZ ESTIMATIV  

 

Nr. 

crt. 

Descrierea 

cheltuielilor* 

Fonduri 

proprii 

Finanţare 

solicitată 

MEN  

RON 

Total 

sumă 

RON 

1 2 topuri coli, 2 topuri carton 

colorat, cartuş imprimantă 

carioca, CD-uri, DVD-uri 

Autofinanţare, 

Sponsorizare 

 500 

2 Diplome  Sponsorizare  400 

3 Material pentru tehnica 

decupage 

Autofinanţare sponsorizare 

 

 500 

4 Materiale 

 

Sponsorizare  100 

5 Simpozion - Editare carte Autofinanţare sponsorizare 

 

 2500 

 TOTAL RON   4000 

 

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club). 

 

. 

Liceul cu Program Sportiv cuprinde școlari, gimnaziu şi liceu. 

 

b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect :70 

 

c. Numărul elevilor participanţi la proiect: 250 

 

G. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MECTS, doresc ca proiectul să fie inclus 

în CAE: 

a. DA
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PROIECT EDUCATIV 

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI 

                                                                                                Prof.înv.primar Vasile Lidia 

                                                                                                Școala Gimnazială ,,Radu Tudoran”,  

                                                                                                Comuna Blejoi, Județul Prahova 

“Prin pomi e ciripit şi cânt,                                                                                                                                

Văzduhu-i plin de-un roşu soare,                                                                                                                          

Şi sălciile-n albă floare                                                                                                                                                       

E pace-n cer şi pe pământ.                                                                                                                               

Răsuflul cald al primăverii                                                                                                     

Adus-a zilele-nvierii.                                                                                                                                              

Şi cât e de frumos în sat!                                                                                                                          

Creştinii vin tăcuţi din vale                                                                                                                               

Şi doi de se-ntâlnesc în cale                                                                                                                                      

Îşi zic: Hristos a înviat!” (George Coşbuc, La Paşti) 

     Argument: 

    Învierea Domnului este cea mai însemnată sărbătoare a creștinătății pentru că în această zi "Din 

mormântu-ntunecat/azi Hristos a înviat/ A-nviat, a-nviat/ Lumea iar s-a luminat!". Paștele marchează 

miracolul învierii lui Hristos, care a biruit moartea aducând viața, reînnoirea, o inimă curată. Sărbătoarea 

Învierii este sărbătoarea bucuriei, pe care o resimţim cu toţii ,este sărbătoarea vieții.  

  În cadrul proiectului derulat în perioada 1- 15.IV.2022, cadrele didactice şi elevii claselor primare din 

școală şi-au propus să omagieze această sărbătoare importantă prin diferite activităţi în cadrul cărora să-

și manifeste bucuria Învierii Domnului. 

    Scopul:  

   Stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor prin activităţi de exprimare artistico – plastică cu 

tematică pascală, valorizate la nivelul unităţii printr-o expoziţie ; 

   Cultivarea sensibilităţii şi a aptitudinilor artistice ale elevilor printr-o serbare dedicată celei mai mari 

sărbători creştine ; 

    Competențe specifice:  

 - dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere și înţelegere a sǎrbǎtorilor şi tradiţiilor româneşti și stimularea 

curiozitǎţii de investigare a acestora. 

 - dezvoltarea sensibilitǎţii copiilor privind inţelegerea semnificaţiei Sǎrbǎtorilor Pascale; 

 - stimularea expresivitǎţii şi creativitǎţii prin activitǎţi de exprimare plasticǎ; 

   Obiective: 

 -să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă încondeiate şi alte produse prin care să exprime tema 

proiectului 

 -sǎ recunoască semnificaţia  religioasǎ a sǎrbǎtorii; 

 -sǎ cunoascǎ obiceiurile şi tradiţiile legate de Sǎrbǎtoarea Paştelui 

 -să compună/ recite texte, ghicitori şi poezii legate de sărbătoarea Învierii Domnului 
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 -să realizeze un portofoliu în care fie reunite rezultatele proiectului; 

   Parteneri: 

-cadre didactice , părinți, biserică, invitați 

   Beneficiari: 

- elevii și cadrele didactice implicate în proiect 

  Mediatizare: 

 -Prezentarea proiectului pe site-ul școlii, revista locală 

  Evaluarea proiectului: 

- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor la nivelul unității;   

- realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

- fotografii din timpul activităţilor; 

- diplome pentru lucrările ce se remarcă prin creativitate și originalitate                                                                

Perioada:1-15.IV.2022                                                                                                                          Conţinutul 

proiectului:                                                                                                                               Începând cu 

data de 1 aprilie 2022 , activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate în sala de clasă. Toate produsele 

realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, tablouri, colaje, compuneri, poezii, ghicitori, portofolii 

tematice vor fi organizate într-o expoziţie. Vor fi selecționate și premiate cele mai reușite şi originale 

lucrări. Sărbătoarea Învierii Domnului va fi marcată printr-un program artistic prezentat de elevi.                                                                                                         

Activități propuse: 

1. Sărbătoarea Paștelui 

 audierea unor poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale 

 prezentarea unui material PPT despre semnificația sărbătorii 

2.Obiecte decorative de Paște 

 activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti:  Coronița Primăverii, decor pentru 

scenetă 

3.Patimile Mântuitorului 

 vizionare film artistic -Patimile Mântuitorului; 

 realizarea unor colaje, desene, picturi, felicitări,tablouri  

 expoziție 

4.Ouă încondeiate 

 realizarea unor desene pe tema dată ; 

 compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paşte; 

 transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate; 

 activitate practică de încondeiere a ouălor; 

 expoziție: ,,Coșul cu ouă,, 

5. ,,Hristos a înviat!,,-program artisic(scenetă, cântece, poezii ) 
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PROIECT EDUCATIV 

Bucuriile primăverii 

 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

d) TITLUL:  ,, BUCURIILE PRIMĂVERII“ 

e) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 

Educaţie pentru dezvoltare personală-domeniul cultural artistic 

     c)Tipul de proiect: local 

     d) Durata: martie-mai  

B. APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA 

STR. PRINCIPALĂ, NR. 134, LOC. BRTCA, JUD. BIHOR 

TEL./FAX 0259315651 

E-MAIL: litbratca@yahoo.com 

Responsabil: dir. prof. Vereş Cosmin  

Coordonator:  

 Bradea Teodora, profesor pentru înv. primar 

Echipa de proiect:  

Experienţă în domeniul proiectului :  

Cadrele didactice implicate în iniţierea şi derularea acestui proiect au mai desfăşurat proiecte educative 

la nivel local, judeţean şi interjudeţean, naţional şi chiar internaţional în calitate de parteneri sau chiar 

membrii în echipa de proiecte. 

Pe parcursul acestui an şcolar o parte din cadrele didactice implicate în proiect fac parte din Comisia 

pentru proiecte şi programe comunitare 

De asemenea, au participat la acţiuni din cadrul unor proiecte  iniţiate de alte unităţi de învăţământ 

preşcolar şi şcolar din ţară. 

       CONTEXT 

Vârsta şcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum 

copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile,  

 

 

 

dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Limbajul reprezintă modul cel mai 

direct şi adesea cel mai la îndemâna preşcolarilor, de exprimare a creativităţii. De aceea, cartea  trebuie să 

devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Cu ajutorul acesteia, copiii intră în lumea 

cunoaşterii, a curiozităţilor, descoperă realitatea înconjurătoare, descoperă lumea.  

 În ultimii ani se observă însă o  scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video şi 

calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al părinţilor , pentru  a citi o carte.Cartea 

oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de 

mailto:litbratca@yahoo.com
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meditaţie, contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului  celui care 

ascultă sau citeşte. 

  Lectura rămane una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi pentru 

copilul preşcolar sau din ciclul primar. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât mai 

importante şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, al comportamentului 

şi al socializării lui. Prin activităţile acestui proiect, dorim să le formăm copiilor un vocabular bogat în  

conţinuturi pentru vârsta acestora, să le îndrumăm paşii spre tainele cărţilor, copiii să se poată exprima 

liber, să îşi exprime propriile idei, sentimente, trăiri, să poată interrelaţiona mai uşor. 

Şcoala,  are menirea de a forma un ascultător competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul 

propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Sunt elevi care nu au o 

bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai mare al cărţilor sau din cauza lipsei de interes 

a părinţilor faţă de acest domeniu. Instituţiile de învăţământ sunt cele care trebuie să trezească în copii 

interesul şi dragostea pentru citit, să insufle copiilor, încă de la vârsta preşcolară, dorinţa şi plăcerea de a 

se afla în preajma cărţilor. 

     Prin activităţile propuse în cadrul proiectului educativ ,,Bucuriile primăverii” se urmăreşte să 

îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre importanţa pe care o au cărţile în 

formarea şi educarea copiilor. Lucrurile aflate din cărţi îi îmbogăţesc copilului  mintea şi sufletul, îl ajută 

să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi.Copiii se vor familiariza cu lumea minunată a cărţilor, iar părinţii se 

vor  reîntâlni cu atmosfera de tihnă şi linişte pe care o poţi descoperi doar între cărţi, împărtăşind această 

bucurie cu proprii copii. 

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează 

dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul în selecţia 

valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât prescolarul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile 

sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui.  

       Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat 

instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOP: 

 Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi şcolară , în 

vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală; 

 Realizarea unui parteneriat între instituţii diferite (şcoală, biblioteca, biserică,CDI Bratca) având 

ca scop educarea unei personalităţi armonioase, în concordanţă cu  cerinţele şi provocările 

mileniului. 

Obiective:  

Privind şcolarii: 

 O 1-dezvoltarea gustului pentru lectură, a  imaginaţiei şi a creativităţii verbale, dezvoltarea 

capacităţii de receptare a mesajului oral şi a mesajului scris transmis prin poveşti, povestiri, 

poezii; 

 O 2-exersarea  unor  tehnici  de  interpretare  independentă  şi  creatoare  a  textelor  audiate;  

 O 3-formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - societate ; 
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 O 4-formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare; 

 O 5-dezvoltarea  capacităţii de  înţelegere  şi  transmitere  de  intenţii, gânduri, semnificaţii  

mijlocite de  limbajul  oral  şi  scris; 

 O 6-cunoaşterea elementelor distinctive ale unei cărţi, formarea obişnuinţei de a merge la 

bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care aceasta le oferă;  

 O 7-transmiterea şi însuşirea informaţiilor legate de semnificaţia sărbătorilor religioase din 

anotimpul primăvara: Paşti, Florii ; 

 O 8-cultivarea dragostei pentru limba româna, pentru  tradiţiile poporului  român;  

 O 9-cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuţia sau păstrarea cărţilor, 

educarea abilităţii de a intra în relaţie cu bibliotecarii şi a solicita cartea dorită 

 

Privind părinţii: 

 O 10-conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi educarea copiilor, la  

dezvoltarea deprinderilor de a citi, de a audia poveşti, poezii; 

 O 11-educarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea cărţilor potrivite vârstei 

copilului; 

 O 12-citirea unor poveşti, lecturi adecvate copiilor,  supravegherea lecturii propriilor copii.  

Privind cadrele didactice: 

 O 13-abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să 

motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte;  

 O 14-familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură 

la vârste mici; 

GRUP ŢINTĂ: 

 Direct: -41 elevi 

  -2 cadre didactice implicate în proiect 

  - 1 bibliotecar 

                     - 1 preot 

                    - 1 prof. documentarist 

  Indirect:ceilalţi elevi, părinţii  elevilor,comunitatea locală. 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Calendarul activităţilor: 

 Pregătirea implementării proiectului 

-Formarea echipei, organizarea echipei în conceperea proiectului; 

-Discuţii cu cadrele didactice partenere în legătură cu necesitatea derulării acestui proiect şi a modului de 

desfăşurare; 

-Întocmirea Acordurilor de parteneriat între Liceul Teoretic nr. 1 Bratca şi, Biblioteca Bratca, Biserica 

Ortodoxa Bratca, Asociaţia Părinţilor Liceului Teoretic nr. 1 Bratca 
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-Întocmirea proiectului educativ şi înaintarea lui spre analiză; 

 

E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

Nr. 

crt 

Activitatea Grup 

ţintă 

Termen Responsabil Rezultate Obs 

1. Sunt mic dar sunt bun 

-confecţionare de daruri pentru 

bătrânii de la Azilul de bătrâni 

Ponoară: ouă de Paşti, suport 

ouă, coş cu flori, obiecte din lut 

-colectare de produse alimentare 

pentru bătrânii de la azil 

Elevii 

cls 1,4 

8.04-

17.04. 

2019 

Cadre 

didactice 

Părinţi  

Asociaţia 

părinţilor 

 

 

Daruri 

pentru 

bătrâni 

Fotografii,  

Produse 

alimentare 

 

2. Sărbătorile primăverii 

-întâlnire cu preotul ortodox 

Radu Marian de la Parohia 

Bratca: semnificaţi Sărbătorii 

Floriilor, Paştelui, a ouălor roşii 

Elevii 

cls 1,4 

15.04 

2019 

Preotul paroh Fotografii 

Postări pe 

site 

 

3. În lumea minunată a cărţilor 

-recitări de poezii 

- concurs de ghicitori 

-bibliografii selective pentru 

scriitorii născuţi în lunile de 

primăvară: Ion Creangă, Elena 

Farago,Mircea Eliade, Petre 

Dulfu, Ion Barbu, G Topârceanu, 

Călin Gruia, O.Goga, Camil 

Petrescu, B St Delavrancea, T 

Arghezi, Vladimir Collin 

 

-audiere texte literare 

-evenimentele primăverii: Ziua 

Internaţională a cărţii pt copii, 

Ziua Mondială a Pământului, 

Ziua Naţională a Bibliotecarului 

Român, Ziua Mondială a Cărţii 

Elevii 

cls 1,4 

15 aprilie 

2019 

Cadre 

didactice 

Diplome , 

fotografii, 

postări pe 

site 

 

4. Primăvara în culoare 

-realizarea unui tablou colectiv 

de primăvară 

Elevii 

cls 1,4 

16 aprilie 

2019 

Cadre 

didactice 

Expoziţie 

lucrări, 

tablou 

colectiv 
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 Prof. Bradea Teodora 

Prof. Noje Lenuţa 

Înv. Firezar Livia 

Prof. Sturz Ioana 

 

Vizită la Biblioteca Universităţii Oradea- 

dramatizări prezentate personalului , recitări poezii, 

fotografii, diplome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. EVALUARE – CALITATE 

         Evaluare internă:  

 Criterii de evaluare-numărul de participanţi 

                                  -modul de implicare al acestora 

                                   -soluţionarea problemelor,       flexibilitatea, motivarea, interesul 

pentru proiect 

 Evaluare internă: 

-evaluări curente, intermediare şi finale 

              -întocmirea şi analiza rapoartelor de activitate, 

       - şezători, montaje literare, scenete, dramatizarea unor poveşti şi prezentarea lor în faţa 

părinţilor sau a colegilor de la şcoală. 

      - expoziţii, album foto, înregistrare video 

             -diplome pentru şcolari  

 Evaluare externă 

- prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice 
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H. REZULTATE: 

 Calitative: 

- implicarea copiilor în activităţi culturale desfăşurate într-o instituţie publică; 

- dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură; 

-interpretarea corectă a rolurilor din poveşti; 

-învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi; 

-crearea unui mediu cultural  activ şi stimulativ; 

-educarea respectului pentru carte şi pentru munca celor care o realizează. 

 Cantitative: 

- îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii clasei; 

-îmbogăţirea spaţiului instructiv-educativ cu imagini, fotografii,planşe etc.; 

-realizarea unui material didactic la finalul proiectului ( cd, prezentări power point). 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

 diseminarea rezultatelor proiectului în rândul şcolarilor, părinţilor, comunităţii locale 

J. IMPACTUL PROIECTULUI 

Prezentarea etapelor şi rezultatelor proiectului în comunitate pentru a atrage un număr  

 

cât mai mare de cititori, atât mici cât şi mari, în biblioteci. Dezvoltarea în rândul elevilor a 

capacităţilor de comunicare şi relaţionare , formarea dragostei pentru carte şi a respectului pentru marii 

noştri scriitori. 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele 

didactice, elevi şi membri ai comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi 

căutare de soluţii la problemele ridicate. Pentru a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, toţi 

cei implicaţi în acest proiect.      

Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să dezvăluim 

copiilor frumuseţea şi importanţa mesajului transmis cu ajutorul cărţilor, a operelor literare destinate 

copilăriei. 

Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne, 

care să fie acceptate de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, de a stabili 

relaţii de prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să  fie cât mai plăcut. 
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Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinutului, formelor şi 

mijloacelor de instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare 

a lor la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană. 

L. BUGETUL PROIECTULUI 

o Surse de finanţare: sponsorizări ( Asociaţia Părinţilor Liceului Teoretic nr. 1 Bratca), 

fonduri proprii 

o Costurile pe activităţi: donaţii din partea comitetului de părinţi (dacă este cazul) 

 

M. Parteneri 

 Asociaţia Părinţilor Liceului Teoretic nr.1 Bratca 

 Centrul Cultural Bratca 

 Parohia Ortodoxă Bratca 

 Şcoala Gimnazială nr. 2 Voivozi 

 

N. ANEXE 

o Acorduri parteneriale  
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

„ÎNVIEREA DOMNULUI ” 

  

Autori: Prof. Costin Silvia-Săndica, Liceul Tehnologic „Costache Conachi” Pechea 

            Prof.Costin Silviu-Nicolae  , Școala Gimnazială „Alexandru Moruzi” Pechea 

 

Argument  

 Motto: “Copiii nu-şi vor aminti de tine pentru lucruri materiale pe care i le- 

              ai dat, ci pentru faptul ca i-ai iubit cu adevărat”. (Robert I. Evans) 

ARGUMENT 

Cei mai mulţi dintre noi considerăm că avem integrala capacitate de a da naştere şi de acreşte 

copii, fără a şti dacă avem potenţialul de a-i înţelege şi rezolva nevoile lor sau că ştim cum să-i sprijinim 

ca să crească fericiţi . Tratând copilul ca pe o persoană, avem garanţia ca îi sunt asigurate condiţiile 

optime de dezvoltare şi că sunt prevenite situaţiile în care frustrarea şi stresul emoţional pot pune în 

pericolexistenţa sau dezvoltarea lor. 

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare a 

creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca şi când ar fi 

pentru prima oară.  Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare acestei sărbători. Fie că este vorba 

de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii, cântece sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii 

SCOP: Dezvoltarea interesului copiilor și al părinților pentru  a păstra vii obiceiurile și tradiţiile de Paști 

din zona Moldovei.  

OBIECTIVE:  

O1: dezvoltarea  imaginatiei și a creativității; 

O2: cultivarea  interesului faţă de obiceiurile şi tradiţiile de Paști. 

GRUP ȚINTĂ: 

-Elevi din învăţământul gimnazial și liceal , cât și cei cu cerințe educaționale speciale și elevi care 

provin din medii defavorizate; 

-Parinţii copiilor/tutorii; 

-Cadrele didactice implicate direct în activitatea instructiv educativă. 

DURATA: 1 semestru  

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:  

  

Activitatea nr.:1   

Titlul activităţii: „Invitaţie la colaborare”. 

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2022 

Locul desfăşurării:loc. Pechea, Liceul Tehnologic  „Costache Conachi”  

Participanţi :elevii claselor de gimnaziu și liceu; cadrele didactice ce predau la acest nivel ; părinţii ce 

fac parte din comitetul de părinţi  

Descrierea  pe scurt a  activităţii: 

-prezentarea ideii proiectului consilierilor scolari si redactarea invitaţiei scrise adresate partenerilor; 
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-diagnoza mediului intern realizată de consilieri şcolari în  colaborare cu CJRAE şi unitatea de 

învăţământ; 

-identificarea unităţilor scolare partenere. 

Responsabili: Prof. Costin Silvia-Săndica, Prof. Costin Silviu-Nicolae   

Beneficiari:elevi; profesori 

 

 

Activitatea nr.: 2  

Titlul activităţii: „Învierea Domnului” 

Data/perioada de desfăşurare:   martie-aprilie 2022 

Locul desfăşurării: Liceul  Tehnologic  „Costache Conachi”  

                                 Școala Gimnazială „Alexandru Moruzi” Pechea 

Participanţi:elevi 

Descrierea  pe scurt a  activităţii : 

-această activitate urmăreste încurajarea tuturor elevilor de a se exprima liber , prin pictură, desen, 

creații literare, creații tehnologice  

Responsabili: Prof. Costin Silvia-Săndica, Prof. Costin Silviu-Nicolae   

Beneficiari:elevi 

 

Activitatea nr.:3 

Titlul activităţii: Evaluarea finală a proiectului 

Data/perioada de desfăşurare:   mai 2022 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Alexandru Moruzi” Pechea 

Participanţi:elevii  

Descrierea  pe scurt a  activităţii : 

-colectarea și expunerea lucrărilor elevilor ; 

-interpretarea exponatelor;  

-diseminarea rezultatelor proiectului.  

Responsabili: Prof. Costin Silvia-Săndica, Prof.Costin Silviu-Nicolae   

Beneficiari:elevi 

 

 

 Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

-responsabilitate crescută faţă de rolul şi implicarea elevilor în proiecte; 

-receptivitate şi toleranţă crescută la problemele cu care se confrunta copii; 

-formarea deprinderilor de exprimare corectă a emoţiilor, de comunicare asertivă a propriilor  

 emoţii şi nevoi.  

 

 Modalitatea de evaluare   

Evaluarea presupune raspunsul la câteva întrebari esenţiale: 
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-În ce masură proiectul şi-a atins obiectivele propuse? 

-În ce masură atingerea acestor obiective poate fi atribuită proiectului desfăşurat? 

-În ce masura proiectul s-a desfăşurat conform planificarii propuse? 

 

 Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare 

-postere, pliante, dezbateri 
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 PROIECT EDUCAȚIONAL –TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTI 

 

Prof. înv. primar Penciuc Gabriela 

Școala Gimnazială Siminicea 

Titlul proiectului: Tradiții și obiceiuri de Paști 

 

        Perioada  de desfășurare: martie-aprilie 2022 

 

       Grupul ţintă: elevii clasei  a II-a, de la Școala Gimnazială Siminicea 

 

       Obiectivele proiectului: 

 Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor pascale. 

 Dezvoltarea sensibilităţii faţă de frumosul din artă. 

 Combinarea tehnicilor de lucru pentru obţinerea unor lucrări originale. 

 

   Resurse: 

 umane:  24 de elevi, 1 cadru didactic 

 materiale: mascotă-iepuraș,  fișe de lucru, carton colorat,  culori, carioci, markere, foarfece, 

lipici, planșe, CD-uri, calculator, videoproiector,  flipchart, imagini –„Povestea iepurașului 

de Paști”, diplome, fețe zâmbitoare 

 

       Descrierea proiectului: 

 

      În cadrul proiectului educațional „Tradiţii și obiceiuri de Paști” s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: prezentare power-point -Sărbătoarea Paştelui- tradiţii şi obiceiuri , concurs de ghicitori, 

interpretarea unor cântece despre primăvară, prezentare power-point -„Povestea iepurașului de Paști”,  

prezentarea unor poezii scrise  de  Elena Farago: „În ziua de Paşte”şi „A ciocnit cu un ou de lemn”, 

prezentarea materialului „Paştele la creştini”, realizarea de către elevi a unor lucrări artistico-plastice 

și de abilități practice pe tema  sărbătorii pascale și organizarea unei expoziţii cu cele mai frumoase 

lucrări ale elevilor. 

 

     Rezultatele proiectului: 

 Reflectarea în cadrul lucrărilor elevilor a simbolurilor Sărbătorii Învierii. 

 Sensibilizarea elevilor cu privire la semnificaţia sărbătorii pascale în viaţa fiecărui creştin.  

 Valorificarea potenţialului creator al elevilor în lucrările elaborate. 

 Finalizarea lucrărilor şi expunerea acestora în spaţiul școlii. 

 Mediatizarea rezultatelor proiectului pe site-ul școlii. 
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    Modalităţi de evaluare: 

 

 Expoziţie 

 Fotografii 
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                 PROIECT EDUCAȚIONAL –BUCURIA ÎNVIERII 

 

Prof. înv. primar Penciuc Simona 

Școala Gimnazială Siminicea 

Titlul proiectului: Bucuria Învierii 

 

        Perioada  de desfășurare: martie-aprilie 2022 

 

      Grupul ţintă: elevii clasei  a IV-a, de la Școala Gimnazială Siminicea  

                                                  

Obiectivele proiectului: 

 Înţelegerea semnificaţiei sărbătorilor pascale. 

 Formarea gustului pentru frumos. 

 Combinarea diverselor  materiale şi tehnici de lucru pentru realizarea unor lucrări 

artistico-plastice. 

 

Resurse: 

 umane:  23 de  elevi, 1 cadru didactic 

 materiale: hârtie colorată, foarfece, carton colorat, fișe de lucru, lipici, aţă colorată, 

ornamente,  acuarele, carioci, markere, calculator, flipchart, videoproiector, diplome  

 

Descrierea proiectului: 

 

              În cadrul proiectului educațional „ Bucuria Învierii” s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

prezentarea semnificației Sfintelor Sărbători de Paşti, prezentarea unor creaţii literare-poezii , 

lectură/prezentare imagini-Tradiții și obiceiuri de Paști”, realizarea unor lucrări artistico-plastice cu 

simboluri pascale şi organizarea unei expoziţii cu cele mai frumoase lucrări ale elevilor.  

 

        Rezultatele proiectului: 

 Sensibilizarea elevilor cu privire la semnificaţia sărbătorii pascale în viaţa fiecărui creştin.  

 Reflectarea în cadrul lucrărilor elevilor a simbolurilor Sărbătorii Învierii. 

 Valorificarea potenţialului creator al elevilor în lucrările elaborate. 

 Finalizarea lucrărilor și expunerea acestora în spaţiul școlii. 

 Mediatizarea rezultatelor proiectului pe site-ul școlii. 

 

   Modalităţi de evaluare: 

 

 Expoziţie 

 Fotografii 
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”Sărbătoarea Paștelui” 

PLANIFICARE  

 

Prof. înv. preșcolar Predișor Mădălina 

G.P.N. Amaru, Buzău 

 

 

SĂPTĂMÂNA:  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI:  

SUBTEMA/TEMA PROIECTULUI: Sărbătoarea Paștelui 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

LUNI: 

*Joc liber/Primirea copiilor 

ADP: Rutine și tranziții 

ÎD: Noutatea zilei: „Bunica și bunicul ne povestesc...” 

A.I.:”Tradiții de Paște” D.Ș + D.O.S 

ALA: B:”Legenda ouălelor roșii”  

           A: ”Cozonacul”-modelaj 

          JM: „Mielul”-puzzle 

ADE: Cunoașterea mediului:”De Paști”-observare  

           Educație pentru societate:”Cum ne comportăm la biserică?” -convorbire 

Joc distractiv în aer liber: ,,Caută ouăle din iarbă !”-întrecere 

*Momentul de literație 

*Joc liber/Plecarea copiilor 

MARȚI: 

*Joc liber/Primirea copiilor 

ADP: Rutine și tranziții 

ÎD: Noutatea zilei: ”Fapte bune” 

ALA: JM: ”Ajută copilul să ajungă la biserică!” ”Ajută iepurașul să ajungă la coșul cu ouă!”-labirint 

          B: ”Ce se întâmplă de Paști?”-formulare de propoziții după imagini date 

          C: „Ou gigant” -din piese lego 

ADE: Educarea limbajului:”La Paști”-de George Topîrceanu (lectura educatoarei) 

          Activitate practică: ”Coronița cu ouă de Paști”-decorare 

Joc distractiv în aer liber: ”Prinde oul!” 

*Momentul de literație 

*Joc liber/Plecarea copiilor 

MIERCURI: 
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*Joc liber 

ADP: Rutine și tranziții 

ÎD: Noutatea zilei: „Astăzi facem cozonac!” 

ALA: B: „Decorăm ouă de Paște”(exercițiu grafic) 

           Ș: „Rețeta pentru cozonac” 

           C: „Cuptorul” 

ADE: Activitate matematică: ”Ajută iepurașul să-și aranjeze morcovii!”-(exerciții de ordonare în șir 

crescător) 

           Activitate artistico-plastică: ”Coșul cu ouă”- desen 

Joc distractiv în aer liber: „Cursa iepurașilor” 

*Momentul de literație 

*Joc liber/Plecarea copiilor 

JOI: 

*Joc liber 

ADP: Rutine și tranziții 

ÎD: Noutatea zilei: ”Ghicitori pentru copii!” 

ALA: A: „Confecționăm felicitări pentru cei dragi” -colaj 

           Ș: „Oul” (experiment-plutire, fierbere) 

           JM: ”Ouă colorate” (puzzle) 

ADE: Activitate artistico-plasctică: ”Oul încondeiat”-pictură pe polistiren 

           Educație fizică: ”Din coș ouă am luat, le transport pentru pască și cozonac”- (transport obiecte 

fragile-traseu aplicativ) 

Joc distractiv în aer liber: „Mers cu oul în lingură” 

*Momentul de literație 

*Joc liber/Plecarea copiilor 

VINERI: 

*Joc liber 

ADP: Rutine și tranziții 

ÎD: Noutatea zilei: ”Astăzi ne împărtășim!” 

ALA: A: „Icoane pe sticlă” -pictură 

           JR: „De-a gospodinele care se  pregătesc pentru Paște!”  

           C: ”Biserica noastră”  

ADE: Activitate artistico-plasctică: ”Ouă frumos încondeiate”-modelaj 

           Educație muzicală:”Ce ne-aduce iepurașul” –cântec 

https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U ; ”Dacă vesel se trăiește”-joc muzical; 

Joc distractiv în aer liber: „Mers cu oul în lingură” 

*Momentul de literație 

*Joc liber/Plecarea copiilor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G02x2O-Gz4U
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

,,SĂRBĂTORI PASCALE ÎN OCHI DE COPIL” 

Prof. înv. primar Popa Maria Liliana 

Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj, jud. Alba 

 

Argument:  

Cea mai mare, mai însemnată şi mai sfântă sărbătoare de peste an e pentru noi, românii, sărbatoarea 

de Paşte - Învierea Domnului. Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai 

plăcut, când toate în natură învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută în 

acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.  

 Copiii sunt cei care aşteaptă cu nerăbdare venirea iepuraşului cu multe cadouri, cu coşul încărcat 

cu ouă roşii, cu straie noi de sărbătoare. Dar, datoria noastră e să le explicăm să înţeleagă semnificaţia 

religioasă a momentului, cu toate datinele şi tradiţiile româneşti scăldate de lumina sfântă.   

 Păstrând la loc de cinste aceste  datini, tradiţii şi credinţe, practicându-le alături  de copiii noştri, 

vom păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere. 

 SCOP: 

 Îmbogăţirea orizontului cultural şi de cunoaştere al copiilor cu accent pe elemente de educaţie religioasă, 

privind sărbătorile de PAŞTE: aspecte specifice, simboluri şi personaje biblice,obiceiuri şi tradiţii, poezii, 

pilde şi legende specifice; 

 Educarea trăsăturilor de caracter, a valorilor moral-creştine; 

 Cultivarea şi valorizarea potenţialului creator al şcolarilor mici. 

 

OBIECTIVE: 

 

 Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor pascale; 

 Să citească/audieze legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor Sărbători 

de Paşti; 

 Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindească tema proiectului 

“TRADIŢII DE SFINTELE PAŞTI LA ROMÂNI”; 

 Să realizeze un portofoliu în care fie reunite rezultatele proiectului; 

 Să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în desfăşurarea activităţilor; 

 Să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 

 Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile. 

 

 

RESURSE: 

 

- Temporale: 4-14 aprilie 2022  

- Umane: elevii Clasei Pregătitoare B de la Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” Blaj, părinţii elevilor 
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- Materiale: diverse pentru realizarea lucrărilor, laptop, videoproiector, planşe 

- Spaţiale: sala de clasă, curtea şcolii 

 

MEDIATIZARE: 

 

- Diseminarea în cadrul Consiliului Profesoral 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

 

- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   

- diplome pentru cele mai originale/reuşite lucrări; 

- realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 

- CD cu fotografii din timpul activităţilor. 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA DATA/ 

PERIOADA 

OBS. 

1. Lansarea proiectului. 

 

4 aprilie 2022   

2. ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE 

- Semnificaţia sărbătorii 

- Confecţionare de coşuleţe şi ouă din polistiren 

6 aprilie 2022  

3. IEPURAŞUL DE PAŞTE 

- Obiceiuri de Paşte din ţara noastră şi din alte ţări; 

- Confecţionare de iepuraşi cu surprize (ouă de ciocolată) 

11 aprilie 2022  

4. HRISTOS A ÎNVIAT! 

- Cântece, poezii, povestioare de Paşte; 

- Cum se pregătesc copiii pentru această sărbătoare; 

- Confecţionare de felicitări şi iepuraşi de Paşte. 

13 aprilie 2022  

5. Realizarea expoziţiei cu lucrările elevilor; 

Evaluarea proiectului. 

14 aprilie 2022   
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

                                                                         

                                                     Prof.înv.preșc.Potîng Alina 

Grădinița P.P. Nr.36, Timișoara,Timiș                                                                           

 

Titlul proiectului: ,,Din inimă dăruim” 

Argument 

Conceptul de voluntariat se bazează în principal pe ideea că poate să ajute,având un impact 

deosebit în comunitate. Această activitate este neobligatorie, neplătită şi este în beneficiul interesului 

public. Printre cele mai cunoscute activităţi de voluntariat din România sînt cele din domeniul social: 

meditaţii şi jocuri pentru copii provenind din diverse categorii defavorizate, sprijin pentru vîrstnici, 

construirea de case sau reabilitarea de locuinţe, igienizare şi campanii eco, organizarea de evenimente. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de eperinețe, care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personal, lucru posibil prin explorarea opotunităților și lărgirea 

ozizonturilor.Voluntariatul are rolul de a aduce o serie de beneficii precum: 

Formarea de noi abilități și competențe; 

Oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale;  

Apariția satisfacției personale, a stimei de sine și a sentimentului de împlinire; 

Contactul cu oameni din medii diferite, pe care în mod normal în viața de zi cu zi , nu i-ar cunoaște. 

Dată fiind perspective formatoare a voluntariatului, grădinița poate fi prima care îi pune în contact pe copii 

cu această formă învățare. In cadrul proiectului ne-am propus, sa sensibilizam copiii in implicarea acestora 

in actiuni caritabile venite in sprijinul persoanelor varstnice sau a copiilor din familii dezavantajate. 

Perioada: an școlar 2021 –2022 

Instituţia coordonatoare:Grădinița P.P. Nr.36, Timișoara 

Parteneri:  

 C.S.S.I.R.U.D.P.C. Timișoara  

 Centrul ”Frații lui Onisim” - Asociația Evanghelistică și de Caritate ”Isus speranța României” 

 Parohia Ortodoxă Română, Chișoda  

Coordonatori: 

Prof.înv.preșcolar Potîng Alina 

Grup ţintă/beneficiari: preșcolarii grupelor implicate, cadre didactice, părinți 

Scopul activității 

-Trezirea unor sentimente de toleranţă şi apropiere faţă de unele persoane cu situaţie financiară foarte 

slabă (copii cu dizabilități, copii orfani, bolnavi, familii nevoiaşe). Sensibilizarea cadrelor didactice și 

indirect a comunității privind problemele acestor copii și nevoile acestora, precum și responsabilizarea 

întregii societăți în această direcție. 

Obiectivele educaționale ale activității 
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-Realizarea unei activități caritabile prin care copiii de la Centrul Centrul ”Frații lui Onisim” - Asociația 

Evanghelistică și de Caritate ”Isus speranța României” 

-Promovarea și încurajarea activităților caritabile, sociale și de incluziune socială, dezvoltarea spiritului 

de voluntariat în domeniul umanitar și a dorinței de a participa la acțiuni de voluntariat; 

 -Implicarea activă voluntară și responsabilă a cadrelor didactice în rezolvarea problemelor unor copii și 

elevi care au situații speciale și sunt totuși copii, au dreptul la viață și afirmare, au dreptul la respect pentru 

munca lor și au dreptul la o șansă egală cu ceilalți copii, la prietenie și la viață; 

-Întărirea coeziunii și colaborării între instituții de învățământ cu profile diverse pentru realizarea unui act 

educativ de calitate; 

-Dezvoltarea comunicării între cadrele didactice și transfer de experiență în domeniul psihopeda- 

gogic și social-caritabil; 

-Dezvoltarea experienței didactice a cadrelor participante, în ce privește activitățile extrașcolare și 

umanitare 

Relevanța activității 

-Păstrând tradiția creștină, copiii și cadrele didactice implicate în proiect au oferit semenilor lor 

momente deosebite: de colaborare, de munca în echipa, de apreciere si susținere a copiilor cu nevoi 

speciale, a copiilor proveniti din medii familiale defavorizate socio- economic, a copiilor proveniti din 

familii monoparentale. Sensibilizarea semenilor nostri la asemenea probleme cu care se confrunta o 

parte din copiii si familiile acestora a fost premisa de la care a pornit acest proiect umanitar. 

Indicatori de evaluare : 

 Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin 

articole vestimentare, carti, jucarii, dulciuri si fructe; 

 Distribuirea acestor pachete copiilor din familiile nevoiașe. 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

 Chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor 

 Raport final 

 

Calendarul activităților 

Nr. 

Crt 

Perioada Denumirea și conținutul activității Participanți 

1 Noimbrie  

2021 

Implementarea proiectului 

(creşterea interesului copiilor faţă de 

problemele din comunitatea  locală). 

preșcolari 

părinți 

cadre didactice 
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2 Decembrie 

2021 

,,Ziua responsabilităţii faţă de 

comunitate” 

(colectă şi oferirea unor ajutoare 

bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii din 

localitățile partenere) 

 

cadre didactice,  

părinți, reprezentanți ai 

C.S.S.I.R.U.D.P.C. Timișoara și 

ai Centrului ”Frații lui Onisim” 

Timișoara;  

familii nevoiașe din satele 

instituțiilor partenere  

3 Februarie  

2022 

,,Felicitări (realizare de felicitări) 

 

-preșcolari 

-părinți 

-cadre didactice 

4 Martie  

2022 

”O floare îți dau bunica mea!”  

(oferirea de felicitări tematice femeilor)  

-preșcolari 

-părinți 

-cadre didactice 

5 Aprilie  

2022 

,,eu sunt Iepurașul tău” 

(activităţi confecționare felicitări și 

mascot) 

 

cadre didactice, părinți, 

reprezentanți ai 

C.S.S.I.R.U.D.P.C. Timișoara și 

ai Centrului ”Frații lui Onisim” 

Timișoara;  

familii nevoiașe din satele 

instituțiilor partenere  

6 Mai 

2022 

,,Cadouri deosebite, din inimă dăruite” 

(activități de împachetare cadouri) 

 

-preșcolari 

-părinți 

-cadre didactice 

7 Iunie  

2022 

„Un dar de ziua ta”  

(ajutarea unor familii nevoiașe din 

localitățile partenere)  

cadre didactice,  

părinți, 

familii nevoiașe din satele 

instituțiilor partenere 

Impactul proiectului 

 îmbunătăţirea imaginii  grădiniței/şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 

Produse ale proiectului: 

 felicitări, mascote-iepurași,pliante, album foto. 

Bugetul proiectului: 

 Toate produsele colectate vor fi obtinute din donatia  copiilor, a parintilor si educatoarelor. 

 costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 https://educoachro.wordpress.com/2019/02/15/rolul-voluntariatului-in-dezvoltarea-personala-si-

profesionala-a-tinerilor/ 

 https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/voluntariatul-importanta-gestului-de-a-

ajuta 
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PROIECT EDUCATIONAL ,,HRISTOS A INVIAT” 

Coordonator proiect, 

Prof. înv. primar 

SOARE GEORGETA 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Buzău 
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Argument: 

 

            Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare a 

creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca şi când ar fi 

pentru prima oară.  

 Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare acestei 

sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor , de planşele de colorat, de poezii, cântece sau jocuri, cei 

mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire  poate fi în sufletul unui copil în clipa în care 

ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că va veni Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri 

mărunte. 

 Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu credinţă în 

suflete: HRISTOS A ÎNVIAT! 

  

Scopul:  

- promovarea valorilor moral - creştine; 

- dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 

- stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poezii, eseuri, desene. 

 

Obiective: 

- să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului; 

- să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile pascale; 

- să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui; 

- să compună versuri inspirate de acest eveniment; 

- să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă dată; 

- să desfăşoare activităţi în echipă; 

- să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii. 

 

Grup ţintă: elevii clasei a II-a A 

 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

 

Perioada derulării proiectului:    11-14 aprilie  –  2022 

 

Evaluarea proiectului: 

- expoziţie cu lucrările elevilor; 

- aprecieri verbale; 

- acordarea diplomelor. 

 

Coordonator  de proiect:  

      Prof. înv. primar SOARE GEORGETA 
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CONŢINUTUL PROIECTULUI 

 

               ACTIVITATEA DATA RESPONSABIL 

    1 AŞTEPTĂM PAŞTELE! 

 prezentarea proiectului; 

 prezentarea semnificaţiei sărbătorii, a simbolurilor 

creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 

 prezentare ppt. 

11 Aprilie 

2022 

Prof. înv. primar  

SOARE GEORGETA  

6 ÎNVIEREA DOMNULUI ŞI LITERATURA 

 lectura unor poezii şi povestiri care prezintă                 

aspecte inspirate de marea sărbătoare; 

   „ În ziua de Paşte” de Elena Farago; 

   „ La Paşti” de George Topârceanu; 

 „Poveste de Paşti” de Passionaria Stoicescu 

   realizarea unor colaje, picturi şi a unor mici 

poezioare inspirate de această sărbătoare. 

12 Aprilie 

2022 

Prof. înv. primar  

SOARE GEORGETA  

7 TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE 

 prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor de Paşti: 

Lumina Învierii, pasca, vopsitul ouălor, mielul, iepuraşul; 

 activitate practică de  confecţionare a ornamentelor de 

Paşte: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, miei; 

 încondeierea ouălor.  

13 Aprilie 

2022 

Prof. înv. primar  

SOARE GEORGETA  

8 FLORIILE ŞI SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

 Semnificaţia „  Floriilor” şi a „ Săptămânii Patimilor”; 

 audiţie muzicală: „ Prohodul Domnului” –(fragmente);  

 vizită la Biserică;  

 realizarea felicitărilor pentru sărbătoriţii de 

 „ Florii”  

14 Aprilie 

2022 

Prof. înv. primar  

SOARE GEORGETA  

9 SĂRBĂTOAREA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL 

 evaluarea proiectului; 

 expoziţie cu lucrările realizate; 

 acordarea diplomelor de participare. 

14 Aprilie 

2022 

Prof. înv. primar  

SOARE GEORGETA  
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PROIECT DIDACTIC INOVATOR:  

THE RESSURECTION OF JESUS CHRIST 

 

Prof. Andrei Elena 

Colegiul Economic Buzău 

 

Title of Lesson: The Ressurection of Jesus Christ 

Class: IX (2 classes/week) 

Objectives 

 To know that Jesus’ friends saw and talked with him after his Resurrection. 

 To recall the many ways the risen Jesus comes to us. 

 To explain how to recognize Jesus and understand how to respond to him with love. 

Materials 

 Student Handout A (Emmaus Play) 

 Student Handout B (Connect the Dots) 

 Family Handout (The Days Following Easter) 

Procedure 

 Centering 

T discusses with the Ss a time when they failed to recognize someone that they knew. T asks: “Did 

you ever see someone from a distance and not recognize him or her at first?” T invites Ss to explain. Then 

says: “Maybe one of your friends started walking toward you, and you didn’t know it was your friend 

until he or she came closer. You might have said, Oh, I didn’t know it was you! Has this ever happened to 

you?” T asks Ss how they felt when they saw that the stranger was a person they knew. 

 Sharing 

T introduces the story of Jesus’ encounter with the two disciples on the road to Emmaus. T says: 

“In the story two people didn’t recognize their special friend when they first met him. Do you know who 

their special friend was?” T tells Ss that the answer to the question is in Student Handout A. 

T distributes Student Handout A, Emmaus Play. T assigns strong readers to play the five characters. 

When the Ss have finished, the class discusses the play. T asks: “How did Jesus’ friends feel while 

Jesus was with them as they walked down the road together?” (They felt their hearts were burning.) Then 

asks: “Sometimes people who are in love say that their hearts are burning with love. What do you think 

this means?” (They love someone so much they can feel the love. Their hearts are warm and happy with 

love.) 

T tells the Ss: “We meet Jesus many times each day, but sometimes we are like the two disciples. 

We don’t recognize Jesus either. Jesus may not look like the pictures we see of him.” 

 Acting 

T guides the Ss in completing Student Handout B, Connect the Dots. After the pictures are 

completed, T starts a discussion. T says: “When we hear the Bible read or read it ourselves, we hear the 

words of Jesus.” Then asks: “How can you show Jesus that you know he is speaking to you in the Bible?” 

(Listen well, try to do what he tells us to do in the Bible, try to remember Bible stories and tell them to 
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others.) 

T has the Ss look at the pictures they completed and then ask: “When else do we meet Jesus?” 

(Accept all reasonable answers.) T says: “God made people like himself and gave his life to them in 

baptism. Jesus is present in people in a special way. That is why he said, What you do to others, you 

________.” (Have Ss finish the phrase with “do to me.”) 

T asks: “Which picture shows how you will meet Jesus most often today?” (The picture of the 

people.) Then asks: “How can you show that you know you are meeting Jesus in other people?” (Listen 

to them, be kind, help them, speak in a friendly way.) 

 Family Component 

T prints out the handout The Days Following Easter and has the Ss take it home to their families.  
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SĂRBĂTOAREA  ÎNVIERII  DOMNULUI 

Prof. Georgeta Dumitru 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu”București, Sector 5 

 

În fiecare an, odată cu sosirea primăverii care înnoiește fața pământului, vine și primăvara spirituală: 

Învierea Domnului Hristos - Primăvara sufletelor noastre. Ea ne însuflețește și ne întraripează cu gânduri 

sfinte către Dumnezeu și ne umple sufletele de o bucurie negrăită. Bucuria biruinței Luminii asupra 

întunericului, a vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, biruința Mântuitorului, care este 

expresia prin excelență a biruinței binelui asupra răului, din om și din lume. 

În urma păcatului strămoșesc, oamenii erau supuși pedepsei morții, ca unii care disprețuiau mărirea lui 

Dumnezeu. Moartea era urmarea slăbiciunii și a tulburării intrate în firea omenească prin păcat, deoarece 

firea noastră trăia potrivnic Legii lui Dumnezeu, care a fost așezată în toate și pe care trebuie să o păzească 

toate. 

Iubirea lui Dumnezeu nu voia ca toți oamenii să se ducă la moarte veșnică. În înțelepciunea Sa, Dumnezeu 

a făcut pe Însuși Fiul Său om fără de păcat. Crucea a fost altarul pe care s-a adus jertfa adevărată pentru 

oamenii din toate timpurile. Iisus a fost și jertfa adevărată, și preotul care a adus-o, câștigând de fapt 

mântuirea noastră. 

Bisericile de pretutindeni răsună în aceste zile de  cântarea biruitoare a vieții: ”Hristos a Înviat din morți/ 

Cu moartea pre moarte călcând/ Și celor din mormânturi viață dăruindu-le!” 

Acest imn al Învierii este un strigăt de triumf și de bucurie, de exaltare Sfântă, care reprezintă privilegiul, 

demnitatea și fericirea noastră de creștini. 

Nici o sărbătoare creștinească nu este așa de mare ca Învierea Domnului, Înviere care este chezășia învierii 

noastre a tuturor. Biserica și credința noastră de aici pornesc, de la Hristos cel Înviat din morți, iar Învierea 

reprezintă faptul extraordinar că Hristos este cu adevărat Dumnezeu. Căci numai prin Înviere există 

Biserica, există Evanghelia, Sfinții și Creștinismul. 

Învierea lui Hristos s-a dovedit și s-a impus cu puterea faptului împlinit și cunoscut. 

Astfel că, imnul ei triumfal face de atunci, astăzi și totdeauna bucuria noastră și a lumii întregi. Fără 

Învierea lui Hristos nu am fi avut lumina binefăcătoare a celei mai sublime învățături cunoscute vreodată 

în istoria umanității. Nu ar fi fost posibilă dăinuirea peste timp a credinței și iubirii creștine, a numeroaselor 

și marilor idei, principii și fapte de bine și de cultură cu care creștinismul a înnobilat și a înălțat lumea 

întreagă. 

Învierea Domnului Hristos e mai presus de lume, că Învierea Domnului Hristos e taină, că Învierea 

Domnului Hristos nu o putem înțelege și nu o putem primi ca adevăr decât în măsura în care Mântuitorul 



REVISTA ,,INOVATIE IN EDUCATIE”                                                                         
"ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI" 

1044 
 

Însuși, Mântuitorul Cel înviat, ne încredințează cum l-a încredințat pe Sfântul Apostol Toma, cum l-a 

încredințat pe Sfântul Apostol Petru, cum i-a încredințat pe ucenicii cu care S-a întâlnit în ziua Învierii 

Sale și cum i-a încredințat pe toți oamenii care au mărturisit cu adevărat Învierea Domnului Hristos. 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este ceva separat de noi, ci este ceva care trebuie să se întâmple 

și în noi. Viața unui creștin adevărat este o viață în Înviere. Noi am înviat împreună cu Domnul Iisus 

Hristos, trăim în Înviere, suntem fiii Învierii și avem în față Înălțarea, suntem candidați ai Înălțării la cer 

împreună cu Domnul Iisus Hristos și așteptăm Înălțarea noastră la cer. 

Ca să ajungem la Înălțarea la cer trebuie să ne înălțăm mai întâi peste lumea aceasta, peste păcatele noastre, 

să nu mai avem în viața noastră nici un lucru rău și atunci fiind peste păcate înălțați, prin virtuți înălțându-

ne, putem ajunge și la Înălțarea împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. 

Biserica ne îndeamnă astăzi, ca în această zi Sfântă de Paști, să mergem să luăm Lumina Sfântă a lui 

Hristos, cea binefăcătoare, pentru că această lumină izvorăște din însăși ființa Domnului, care a exprimat 

dumnezeieștile cuvinte: ”Eu sunt Lumina lumii, Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va 

avea Lumina vieții!” 

Bucuria vieții este cuprinsă de lumină. 

Așadar să venim cu toții în aceste zile să primim Lumina dragostei, a învățăturii mântuitoare, a speranței, 

a înnoirii vieții, a păcii și a adevărului. 

Biserica îndrumă credincioșii într-o lume uneori chiar ostilă în zilele noastre, lume care este în plină 

transformare și în continuă căutare de valori, datorită frământărilor de ordin economic, politic și social.  

Biserica fiind conștientă de toate acestea se străduiește să contribuie la transformarea credincioșilor ei prin 

înnoirea și luminarea lor. Învierea lui Hristos ne dă tuturor o perspectivă nobilă pentru a înțelege și a trăi 

viața. Biserica noastră strămoșească ne cheamă în această zi de Paști la întâlnirea cu Iisus cel Înviat și ne 

trimite iarăși în societatea noastră pentru a duce prin faptele și îndemnurile noastre lumina Învierii și în 

același timp a propovădui împăcarea omului cu Dumnezeu, a vesti dragostea și iertarea, pacea și 

comuniunea frățească, a respinge ura și dezbinarea, minciuna, calomnia și egoismul, adică păcatele în 

toată hidoșenia lor. 

Mântuitorul Hristos cel Înviat ne cere astăzi tuturor să vestim bucuria și Lumina Învierii Sale în jurul 

nostru, mai ales acolo unde viața este lipsită de bucurie și de ajutor. 

Învierea lui Hristos este adevărul care a străbătut tot cerul și tot pământul și a ajuns până la iad. Iadul s-a 

cutremurat și s-au înspăimântat portarii lui și drepții și strămoșii Adam și Eva, patriarhii Avram, Isac și 

Iacob, proorocii, au ieșit din încuietorile iadului și din întunericul morții celei mari, căci Hristos coborând 

acolo cu sufletul și cu dumnezeirea a prădat împărăția iadului. Acest adevăr a străbătut veacurile, nicio 

credință din lume, nu are adevărul acesta cum o are credința creștină. 
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Aici Dumnezeu a coborât din cer printre oameni, a luat chipul omului, a vorbit cu oamenii, i-a învățat, le-

a vindecat bolile și suferințele, pe cei morți care trebuiau să fie dovediți că nu sunt morți de tot, ci că sunt 

adormiți, Hristos i-a sculat din morți. Ci iată după aceea, el însuși a binevoit să moară ca să învieze, pentru 

ca noi să nu mai murim. Acum moartea pentru creștini nu mai este o spaimă, ci moartea este o ușă spre o 

viață superioară mai bună, adevărată. 

Au încercat în vremea aceea, cum ne spune Sfânta Evanghelie, iudeii să ascundă adevărul. Când îngerul 

Domnului a coborât din cer și a dat la o parte piatra de pe mormânt, străjerii au căzut ca niște morți și au 

zărit cum din mormânt a ieșit în lumină Hristos cel ce a fost pus în mormânt. După ce si-au revenit, au 

fugit în cetate să spună căpeteniilor preoților legii vechi: ”Iată ce s-a petrecut”: ”Pe când noi păzeam 

deodată din cer o lumină puternică s-a văzut și un om îmbrăcat în haine albe, cu aripi și plin de lumină a 

dat piatra de o parte. Noi am căzut la pământ, l-am văzut pe Iisus ieșind din mormânt. Nu mai este în 

mormânt Iisus, am venit să vă spunem că mormântul este gol și că noi n-am putut să oprim pe cel ce a 

venit din cer, să-l scoată din mormânt pe Iisus. Atunci s-au adunat cu bătrânii poporului și au făcut sfat. 

Și în sfatul lor așa au hotărât: Hai să spunem că au venit ucenicii noaptea și l-au furat! Să dăm bani 

ostașilor! Au dat  bani ostașilor și au încredințat zicându-le: Spuneți că a fost furat pe când dormeați și 

dacă se va auzi aceasta la dregători, noi îl vom potoli, iar pe voi vă vom face fără vină. O dată au dat bani 

pentru prinderea lui Iisus, lui Iuda și acum dau a doua oară bani pentru a se risipi adevărul că Hristos a 

Înviat.  

Dar adevărul n-a putut să se risipească, pentru că apostolii l-au primit în Casa Cinei celei de taină pe Iisus 

înviat, l-au întâlnit femeile mironosițe, pe care le-a salutat cu salutul: ”Bucurați-vă!” 

Acest adevăr a străbătut lumea întreagă. Apostolii după ce au primit Duhul Sfânt, au plecat în toată lumea 

și au vestit Patimile, Moartea și Învierea lui Hristos. 

Lumina din noaptea Învierii izvorăște din Trupul care a pătimit, murit și înviat al Mântuitorului și a fost 

așezat de Tatăl Ceresc de-a dreapta Sa, pentru ca noi să avem lumină din Lumina lui Hristos, lumină care 

este har, bucurie și putere. Este semnul biruinței vieții asupra morții. Este semnul bucuriei supreme, este 

semnul că toți suntem făcuți cu lumina lui Dumnezeu și pe Dumnezeu îl vom vedea prin lumina pe care 

El ne-o trimite nouă. 

De aceea să ne bucurăm și să ne veselim. 

Trebuie să ne îmbrăcăm cu lumina lui  Hristos, care ne înnoiește pe toți. Această lumină să o dorim să o 

păstrăm în sufletele noastre, să o ținem vie în conștiința noastră. 

În această zi Sfântă a Luminii, Bucuriei și Biruinței Învierii, Moartea jertfelnică de pe Cruce a 

Mântuitorului Hristos, dobândește în mod plenar toate sensurile ei profunde. 

La temelia Bisericii stă Învierea lui Hristos Domnul, după Jertfa Sa sângeroasă, deschizând calea spre 

calitatea superioară și veșnică a vieții omenești. Mântuitorul Hristos a spus că cel ce crede în El va fi viu, 

chiar dacă va muri biologic la un moment dat, pentru că El este Lumina, este Învierea și Viața tuturor. 
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Minunea Învierii Domnului Hristos este un fapt istoric și Dumnezeiesc, cel mai important și strălucitor, 

care s-a produs vreodată pe pământ. Pe acest fapt s-a zidit pe o temelie de neclintit creștinismul cu credința, 

învățătura și cu Biserica Sa. 

Toate acestea au izvorât din adevărul istoric, religios și moral al Învierii lui Hristos. De aceea Învierea 

Domnului este izvorul nesecat de viață și lumină, de pace și de bucurie. 

Constatăm cu tristețe că foarte mulți oameni se zbat încă în întunericul necredinței, al nedreptății și a l 

disprețului față de semeni. 

Aceasta se datorează în copleșitoare parte absenței iubirii și luminii Învierii. De aceea sunt suferințe și 

nenorociri de tot felul în lume și de aceea lumea noastră are nevoie de iubirea cea Sfântă din această noapte 

Pascală, iar noi avem obligația morală de a o transpune în viața noastră, în familie și în societate. 

Dacă vom face aceasta, vom avea în jurul nostru mai puțini semeni violenți cu vorba, cu scrisul sau cu 

violența fizică. Vom avea mai puțini oameni promotori ai răzbunării, egoismului și demolatori de valori 

și sentimente nobile. 

Bucuria Învierii nu e trecătoare și nici nedeplină. Este bucuria prin excelență, pentru că este eternă și 

deplină. 

Nădăjduind că urmând învățătura Luminii Creștine, spiritul dreptății, al onestității, demnității și al slujirii 

societății noastre românești, va domina viața noastră particulară și publică. 

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului Iisus Hristos să o ținem în lumină și să ne bucurăm în casele 

noastre, să fim în pace, iertare și bucurie cu toții. Paștele 
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Prof. Rus Irina 

Grădinița PP 11 

 

Paștele-a sosit, ouă am vopsit 

La biserică-am pornit 

Și frumos ne-am pregătit 

Oul roșu l-am ciocnit 

 

Pomii toți au înflorit 

Primăvara a venit 

În sufletul tău și-al meu 

Pe Domnul îl vedem mereu 

 

Și clopote vestesc în sat 

Iisus a înviat, a înviat 

Pe Domnul l-am rugat 

Și ne-a binecuvântat 
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Învierea prin ochi de copil 

 

                                                  Prof. Dan Adina Liana 

                                                       Grădinița P.P. Nr.11, Arad 

Copii cu sufletele pline 

Privesc spre cer cu bucurie, 

Că azi Iisus a înviat  

Păcatele ni le-a iertat. 

 

În semn de mulțumire 

Mama ouăle roșește, 

Coșulețe pregătește 

Copiilor le dăruiește. 

 

E zi de sărbătoare 

 În casă la fiecare, 

Ne-adunăm ca să cinstim 

 Bunătatea să o răspândim. 

 

De bunătate și iubire 

De belșug si bucurie, 

S-aveți inimile pline  

Și la anul care vine. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 

PROF. PETRESCU ANA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ 

 

          Paștele este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Indiferent de regiune, Învierea 

Domnului aduce obiceiuri dintre cele mai interesante. Paștele este și momentul în care ne curățăm casele 

și sufletele și devenim mai buni. Vopsitul ouălor, pasca, mielul sau iepurașul sunt doar câteva tradiții 

despre care poți afla, citind în continuare. 

         Tradițiile și obiceiurile de Paște reprezintă, alături de trezirea naturii la viață, o înviere a oamenilor 

după iarna grea și venirea primăverii.  

         Înroșirea și ciocnirea ouălor roșii este cel mai răspândit obicei creștin de Paște. Acestea sunt nelipsite 

de la masa încărcată din zilele de Paște și reprezintă o încântare pentru toată lumea, însă mai ales pentru 

cei mici. Legenda spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă lângă crucea Domnului, iar acestea s-

au înroșit din sângele picurat din rănile Sale. Astăzi, pe lângă ouăle roșii, mulți creștini aleg si ouă 

încondeiate sau colorate, ca un simbol al renașterii, veseliei și primăverii.  

         Ele se pictează și/sau decorează în mod tradițional, in Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Acestea 

se ciocnesc în zilele de Paște, alături de urarea „Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu „Adevărat a 

înviat!”. Tot legendele spun ca ouăle roșii din ziua de Paște ne feresc de boli, ne purifică și ne oferă 

frumusețe.  

         In noaptea de Înviere, credincioșii merg la biserică, de unde iau Lumina Sfântă. Uneori, folosind o 

lumânare specială adusă de acasă, creștinii o aprind de la Lumina scoasă de părinte din altar. Aceasta 

simbolizează Învierea si biruința luminii în fata întunericului. Credincioșii păstrează restul de lumânare 

rămasă după slujbă și o aprind în timpul anului, atunci când au un mare necaz. 

        Multe familii servesc, la masa de Paște, carne de miel pregătit în diverse moduri, dar mai ales sub 

formă de friptură sau drob. Mielul consumat este simbolul Mântuitorului, care a fost sacrificat pentru a 

salva omenirea. În tradiția creștină, mielul de Paște este sacrificat încă din secolul al VII-lea. 

         Pasca este un preparat dulce, pregătit din aluat, brânză și stafide, fiind printre favoritele celor mici. 

În mod tradițional, era preparat de femeile din familie, uneori din familia extinsă, care se adunau special 

pentru această activitate. 

          O tradiție ceva mai recentă la români, iepurașul de Paște este cel care aduce ouă și cadouri în 

dimineața Învierii Domnului. Tradiția iepurașului provine din cultura germanică, unde avea rolul unui 

Moș Crăciun de primăvara. Judeca faptele celor mici și le oferea ouă colorate doar celor cuminți. Legenda 

spune ca iepurașul vine cu un coș mare de ouă colorate și dulciuri. Alte tradiții au înlocuit simpaticul 

urecheat cu alte animale. De exemplu, in Elveția, cucul este cel ce cară ouăle de Paște, iar in alte zone 

europene, vulpea.  

          De iepurașul de Paște se leagă și înnoirea. Totuși, nu trebuie să te limitezi la haine. Se pot dărui 

celor dragi și alte lucruri, in locul hainelor. Cu toate acestea, in noaptea de Înviere se poartă  măcar o piesă 

vestimentară nouă, ca simbolistică purificatoare. 

          Obiceiurile de Paște sunt atât de variate precum sunt și regiunile României. În Banat, la micul dejun 

din prima zi de Paște, se practică tămâierea bucatelor. După aceea, fiecare mesean primește o linguriță de 

https://www.beko.ro/aspiratoare
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paști, respectiv vin și pâine sfințită. Din meniul mesei festive nu lipsesc ciolanul de porc fiert, ouăle și 

mâncărurile tradiționale. După terminarea acestor bucate, se trece la friptura de miel. 

            De Paști, există mai multe credințe și superstiții, printre care: 

 La Înviere, trebuie să te îmbraci cu o haină nouă; 

 În ziua de Paște, nu trebuie să dormi, deoarece restul anului vei fi somnoros si vei avea ghinion; 

 Lumânarea de la Înviere se păstrează în casă, pentru a fi aprinsă în caz de calamitate naturală, 

boală sau supărări; 

 În zorii zilei de Paște, trebuie să te speli pe față cu apa neîncepută, pusă într-o cană nouă, în care 

ai pus un ou roșu, un bănuț de argint și un fir de iarbă, simboluri ale sănătății, prosperității și 

norocului; 

 La masa de Paște, se mănâncă prima oară un ou. Se crede ca acesta aduce sănătate pe tot parcursul 

anului; 

 La prânz, se consumă pește și pasăre, pentru a fi sprinten ca peștele și ușor ca puiul; 

 În dimineața de Paște, privește prima oară într-un vas cu apă neîncepută. Se spune că vei avea 

vederea bună tot anul; 

 Oul roșu nu se consumă cu sare, deoarece se spune că vei transpira tot anul; 

 Bucățile de pască și anafura de la Înviere se păstrează tot anul, deoarece sunt considerate leac; 

 Dacă păstrezi un ou roșu 40 de zile după Paște și nu se strică, vei avea noroc tot anul; 

 În ziua de Paște, se ține o bucată de fier sub prag, ca protecție pentru casă; 

 Copiii născuți în ziua de Paște sunt binecuvântați și au noroc toata viața; 

 Dacă prima persoană care iți trece pragul este un bărbat, vei avea noroc tot anul; 

 Se spune că cei care mor în prima zi de Paște sunt scutiți de judecata divină, iar sufletele lor ajung 

direct in rai; 

 Se spune că, în noaptea de Înviere, se deschid cerurile, iar cei dispăruți se întorc pentru câteva clipe 

la rudele lor. De aceea, cât familia este la biserică, se lasă acasă, la vedere, un ou roșu și un covrig, 

pentru ca spiritele să își potolească foamea; 

 Pentru a avea familia unită tot anul, este bine ca primul ou ciocnit să fie consumat de toți. 

         Paștele este una dintre cele mai dragi sărbători creștine, iar tradițiile și obiceiurile ajută la întregirea 

familiei. Învierea Domnului aduce cu sine trezirea naturii la viață și înnoirea sufletelor. Cadourile de 

iepuraș sunt doar un bonus, bine primit deopotrivă de cei mici și cei mari.  
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DESPRE ÎNVIEREA DOMNULUI 

 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

  

  

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos rămâne fără nicio îndoială cel mai mare eveniment și cea 

mai mare minune a tuturor timpurilor. Chiar dacă în afară de Apostoli, mulți (chiar și farisei și saduchei) 

au fost convinși de această realitate, s-a încercat mușamalizarea acestui act unic și dumnezeiesc, imediat 

după Înviere. Acum a devenit limpede că războiul cel străvechi a încetat, că Dumnezeu S-a împăcat cu 

firea noastră, diavolul a fost rușinat, moartea a fost ferecată în lanțuri, Raiul a fost deschis și marea nădejde 

în viitor a înviat. Ce se poate asemui cu asemenea bunătăți și făgăduințe? Veniți să ne bucurăm Domnului, 

să alcătuim cântare Mântuitorului - Dumnezeului Nostru. 

În cântarea pascală se mai cântă, în numele nostru, al tuturor, și următoarele: Învierea Ta o 

lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Prin 

aceasta se arată simțământul desăvârșitei odihniri în Mântuitorul. Puterea descoperirii persoanei Divine în 

ființa umană face cunoscută tuturor trăirea atât pământească, cât și cerească în același timp a lui Hristos. 

Pentru umanitate se descoperă oamenilor în mod real și palpabil că trupul pământesc pătimește, suferă, 

rabdă pentru răscumpărarea păcatelor poporului. Centralizând firea omenească și firea Dumnezeiască 

ajungem la adevărata cunoaștere în chip desăvârșit a Mântuitorului.  

Datorită întunecimii minții, provenind acest aspect din multitudinea păcatelor, nu putem vedea 

atât cu ochii sufletești cât și cu ochii trupești, minunile ce se petrec atât în trecut cât și în prezentul trăit de 

noi. În ajutor vine Hristos care zice: Mărturisiți-vă unii altora; cărora le veți ierta păcatele, iertate vor fi; 

și cărora le veți ține, ținute vor fi. Această luminare ajută omenirea de a viețui în lumina Lui Hristos. 

Sărbătoarea Sfintelor Paști ține să transmită bucuria deplină a Învierii tuturor celor ce au postit și 

chiar celor ce nu au postit. Prin Înviere, Hristos rupe legăturile și porțile iadului și deschide în același timp 

Împărăția Cerurilor; dovada este că pe Altarul de jertfă (care este Sfânta Cruce), Hristos a primit pe unul 

dintre cei doi tâlhari în rai, datorită faptului că în ultima clipă a vieții s-a pocăit de păcatele sale, conștient 

fiind că a murit pentru păcatele oamenilor. 

Biserica, prin slujitorii săi, împodobește Sărbătoarea Creștină a Învierii, prin veșmântul alb purtat 

de preoți, îmbrăcând și întreaga biserică în veșminte luminate, transmițând credincioșilor adevărata 

bucurie a miracolului venirii Luminii celei Sfinte. Preotul cu făclia aprinsă ținută în fața Sfântului Altar, 

în mijlocul ușilor împărătești cântă glas tare: Veniți de luați Lumină!, iar întreaga biserică aprinzând 

făcliile înconjoară Sfânta Biserică de trei ori, oprindu-se în fața bisericii când ceasul indică ora 0000, glasul 

profund, înălțător, răsunător zice: Hristos a Înviat! iar răspunsul cu certitudine afirmă: Adevărat a Înviat!. 

Intrarea în biserică se săvârșește prin tradiția de a lovi ușa Bisericii cu Sfânta Cruce de trei ori  

zicând: Deschide-ți, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul 

Slavei!, iar din interiorul bisericii se întreabă: Cine este Acesta, Împăratul Slavei?, preotul răspunde: 

Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în luptă!, iar a treia oară preotul răspunde: Domnul puterilor, 
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Acesta este Împăratul Slavei! Intrând în biserică credincioșii asistă la Slujba Învierii ce prin frumusețea 

cântărilor transmite lumina Lui Hristos care luminează și încălzește sufletul prezent la vorbirea cu 

Dumnezeu. 

Cuvântul de învățătură în cadrul Sfintei Sărbători înainte de a se citi Evanghelia este dat de către 

Sfântul Ioan Gură de Aur care zice: De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure 

de această sărbătoare frumoasă și luminată. De este cineva slugă înțeleaptă, să intre bucurându-se, întru 

bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul 

cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind, 

să sărbătorească. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nicidecum, căci cu nimic 

nu va fi păgubit. De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. 

De a ajuns cineva numai în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic 

fiind Stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel din al unsprezecelea ceas 

ca și pe cel ce a lucrat din ceasul întâi; și pe cel de pe urmă miluiește, și pe cel dintâi mângâie; și aceluia 

plătește, și acestuia dăruiește; și faptele le primește; și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește și 

voința o laudă. Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria Domnului nostru: și cei dintâi, și cei de-al doilea, 

luați plata. Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce 

ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni 

să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se 

plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, 

că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a mântuit pe noi moartea 

Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost ținut de ea. Prădat-a iadul Cel ce s-a coborât în iad; umplutu-

l-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Și aceasta mai înainte văzându-o Isaia a strigat: Iadul 

s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos; amărătu-s-a, că s-a stricat. S-a amărât că a fost batjocorit; s-

a amărât că a fost omorât; s-a amărât că s-a surpat; s-a amărât, că a fost legat. A primit un trup și de 

Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea 

ce nu vedea. Unde-ți este, moarte, boldul? Unde-ți este, iadule, biruința? Înviat-a Cristos și tu ai fost 

nimicit. Sculatu-s-a Cristos și au căzut diavolii. Înviat-a Cristos și se bucură îngerii. Înviat-a Cristos și 

viața stăpânește. Înviat-a Cristos și niciun mort nu este în groapă; că Cristos, sculându-se din morți, 

începătorul celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine mărirea și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.  

Aceste cuvinte înălțătoare și de o profundă trăire în Hristos și cu Hristos au certitudinea, că 

întreaga omenire participă la bucuria deplină a faptului că Cerurile sunt deschise, iar glasul îngeresc, 

împreună cu cel pământesc cântă neîncetat că Hristos a Înviat. Clopotul prin clinchetul său, vestește marea 

sosire a Luminii Cerești pe pământul omenesc, sunând din zori și până-n seară, vestind emoția iară, aceea 

de a înțelege că Divinul Ceresc se revarsă neamului omenesc. 

Sfânta Evanghelie este punctul forte care se citește în cadrul Sfintei Liturghii, marcând textul 

prin sunetul clopotului, care este trâmbița Arhanghelului. 

Vestea Învierii este arătată oamenilor prin glasul femeilor mironosițe, care prin venirea lor la 

mormânt, să ungă cu miresme Preacinstitul Trup, au văzut Giulgiurile singure zăcând, iar piatra 

mormântului răsturnată. 
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Glasul Învierii s-a răspândit în toată lumea, având ecou până în zilele noastre și mărturisim sincer, 

curat, că Hristos a Înviat, astfel să înțeleagă și cei ce nu cred că din trecut și până-n prezent, glasul 

adevărului sună și răsună, cu timp și fără timp, în toată inima creștină, că simțământul adevăratei ființe 

umane provine din dragoste, iubire, iertare, jertfire, toate fiind arătate de Hristos pentru neamul cel 

credincios. 

În mărturia Învierii intră precum bine știm cele trei puteri, care prin raportul de completare, redau 

mărturii concrete, palpabile, credibile; Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție, Sfânta Biserică, stâlpii ce 

înființează de 2000 de ani creștinismul care rămâne mereu viu și inegalabil, iar lucrurile petrecute nu sunt 

deloc știrbite, deoarece cunoașterea Lui Dumnezeu este prezentă și contemporană.  

După Înviere, Hristos intră la Sfinții Apostoli prin ușile încuiate, spunându-i celui necredincios, 

Iuda, Adu degetul tău și pune-l în coasta Mea, nu fi necredincios! Ci credincios!..., arătând și celorlalți 

minunea Învierii. 

Despre Sfintele Sărbători Pascale și semnificația Învierii, putem vorbi din diferite puncte de 

vedere, deoarece cunoașterea Lui Dumnezeu este nemărginită, dar punctând esențialul putem arăta prin 

ajutor Divin o parte din bunătatea și dragostea ce ne este arătată de Creator. Analizând firea Dumnezeiască 

și firea omenească, înțelegem rostul postului și zilele pregătitoare pentru marea primire a Luminii Veșnice 

Cerești, astfel putem vedea întreaga activitate a Mântuitorului pe pământ de la Naștere și până la Înviere. 

Pentru a înțelege mai bine Sărbătoarea Învierii, Mântuitorul Hristos a lăsat omenirii, faptele și 

propovăduirea Sa, prin glasul Apostolilor, a Mucenicilor și a Sfinților, instituind pentru veșnica pomenire 

a trăirilor și a minunilor Sale, Sfânta Liturghie, care este Viața Mântuitorului Hristos. 
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 ,,ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI” 

 

                                                                          Prof. Înv. Preșcolar Burcea Nicoleta 

     Grădinița cu P.P.,,Căsuța Fermecată” Giurgiu 

 

      Sărbătoarea Învierii Domnului este prilej de mare bucurie pentru toti creștinii, este adevărata lecție a 

iubirii. Paștele înseamnă izbăvirea de primejdie, în sărbătoarea Paștelui înpletindu-se două taine: cea  

suferinței și cea a învierii. În așteptarea acestei sărbători oamenii se pregătesc spiritual, postesc, se roagă, 

merg la biserică. 

 Săptămâna dinaintea Paștelui , Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor reprezintă ocazia oamenilor de 

a-și aminti despre crucificarea lui Iisus, despre iubire și noi începuturi, prilej de a-i apropia pe copii de 

biserică și de  Dumnezeu, este prilejul fiecărui creștin de a se opri din goana cotidiană și de a medita 

asupra menirii sale în lume. 

     Învierea se serbătorește în prima duminică după luna plină de primăvară.  Paștele a fost sărbătorit prima 

dată în orașul Ierusalim. Aici s-a format prima comunitate creștină și a început vestirea Învierii lui Iisus 

Hristos în toată lumea. 

În Săptămâna Patimilor gîndul ne este alături de Iisus care a trecut prin chinuri ,a suferit și a murit pentru 

a ne salva , a ne mântui.Învățăturile lui Iisus nu le a plăcut celor răi și păcătoși  care au vrut să se răzbune 

pe Isus cel blând ca un miel.  

Mielul reprezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel născut de Fecioara Maria , pentru a învăța pe 

oameni să fie buni și drepți, să facă doar bine în viață. 

Slujbele din Săptămâna Mare – deniile, amintesc de toate durerile și chinurile prin care a trecut Iisus până 

la moartea Sa.Drumul Patimilor începe cu intrarea Domnului în Ierusalim-seara de Florii. 

Deniile amintesc de predicile lui Iisus despre distrugerea Templului din Ierusalim, de Iuda, apostolul 

vânzător, care îl trădează pe Iisus, de femeia care-I spală picioarele Lui Iisus, de Cina cea de Taină, 

spălarea de către Iisus a picioarelor ucenicilor Lui.  

Vinerea Neagră este ziua când Iisus a fost judecat, legat, schingiuit, batjocorit ca un răufăcător, i -au pus 

cunună de spini pe frunte, l –au scuipat și l-au împroșcat cu vorbe urâte, țintuindu –l pe cruce între doi 

tâlhari.  

În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfricoşătoarelor şi mântuitoarelor Patimi ale Mântuitorului 

şi mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. 

Oamenii obişnuiesc să ţină post negru şi vin cu flori şi lumânări la biserică, pregătiţi pentru cântarea 

prohodului.  

În  Sfânta şi Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos. Sâmbăta Mare este ziua îngroparii Domnului 

cu trupul și a pogorârii Lui la iad, de unde a slobozit neamul omenesc. Este ziua în care se definitivează 

pregatirile pentru marea sărbatoare a Învierii. 

Spre seara, creștinii se odihnesc pentru a putea participa la slujba de la miezul nopții. Fiind ultima zi a 

Postului Mare, era obiceiul ca bătrânii și copiii să se împărtășească. 
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Paștele este o sărbătoare în care ne eliberăm de gândurile rele , mergem la biserică,ne împărtășim pentru 

a întâmpina acest praznic fericiți și cu inimile deschise. Printre cele mai frumoase momente ale sărbătorii 

Învierii este cel al mersului la biserică pentru a lua Lumina Sfântă.  

La miezul nopţii dintre zilele de sâmbătă şi duminică, preoţii fac Slujba Învierii Domnului.  

Lumina din noaptea Învierii, fiecare lumânare aprinsă de credincioșii care merg să ia Lumina Sfântă, 

reprezintă simbolul Invierii Domnului Iisus Hristos, biruința binelui asupra răului. 

 Lumânarea de la Înviere se păstrează șapte ani și se aprinde în caz de grindină, furtuni, sau mari primejdii.  

De Paște nimeni nu trebuie să fie trist, bucuria fiind sentimentul care domină Învierea .Vestea Învierii 

Mântuitorului se regăsește în salutul ,,Hristos a Înviat !”care se folosește ca salut timp de 40 de zile , până 

la Înălțarea Domnului. , 

,Hristos a Înviat !” înseamnă ,,într-adevăr Dumnezeu există!”, înseamnă că viața a biruit moartea, că 

nădejdile bune sunt îndreptățite.  

Una dintre tradițiile străvechi de Paște o reprezintă ouăle vopsite, culoarea roșie simbolizând sângele 

Domnului curs pe Cruce,  iar celelalte culori folosite sugerănd bucuria, renașterea . 

Oamenii se îmbracă cu haine noi, pregătesc bucate tradiționale –pască, miel, cozonac, ouă roșii. Toate 

pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei mici să fie în al 

nouălea cer. Ei se bucură pentru că se înnoiesc din cap până în picioare, pentru că vor sta cu părinţii până 

târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere vor ciocni ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi 

pască.  

De Paşte, curtea bisericii devine neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu 

lumânările în mână, să ia lumină. Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a 

primi daruri şi de a ciocni ouă cu fraţii şi prietenii. 

Paştele este un bun prilej ca familia să se reunească.  

Copiii sunt fascinaţi de ritualurile familiale şi astfel învaţă să le respecte.
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