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Motto:"Implicarea fiecăruia dintre noi într-un efort de grup este cheia succesului 

unui grup, al unei echipe, al unei societăţi, al unei civilizaţii" ( Vince Lombardi) 
 

                                   

 

 
 

       

 

Optionalul pe care anul acesta şcolar elevii clasei a II a A îl 

au la clasă se numeşte “Micul jurnalist” . Visul nostru încă de la 

începutul anului a fost să învăţăm să scriem, să redactăm 

articole ca mai apoi să publicăm o revistă - “Micul Jurnalist”. 

Chiar dacă e primul număr,  credem  că ne-a reuşit. Suntem 

convinşi că  unele lucruri puteau să fie mai bune, dar suntem la 

început şi acest început timid  promite multe. Pentru  numărul 

viitor, vom avea mult mai mult elan şi mai multă încredere în noi 

şi în talentul nostru de “mici” sau “mari” jurnalişti.  

Scopul principal al revistei  este de a valorifica talentul şi 

de stimula imaginaţia şi creativitatea elevilor,  de a le răsplăti 

într-un  fel munca. De asemenea, dorim să  implicăm  

comunitatea locală şi în activităţile noastre viitoare şi, de aceea 

prin această revistă părinţii, bunicii noaştri  au ocazia să afle în 

ce fel se desfaşoară procesul instructiv-educativ-formativ din 

şcoala noastră şi în ce fel de activităţi educative, şcolare şi 

extraşcolare sunt antrenaţi elevii. 

Acest prim număr conţine lucrări ale elevilor, activităţi ale 

şcolii noastre organizate cu diferite ocazii, articole realizate de 

elevi , încercări de poezie , desene. 

Sperăm că am reuşit să vă stârnim curiozitatea de a răsfoi şi 

citi revista noastră. 



 

 
              

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, a fost prima unitate cu caracter public 

pentru fete, a fost creată la 1 ianuarie 1854. Iniţial a funcţionat într-un imobil car aparţinea de 

Mănăstirea Răchitoasa( acest imobil se afla unde se găseşte Şcoala „Ion Petrovici” de astăzi.. 

După numai 7 ani, Şcoala Primară nr.1 de fete era frecventată de 75 eleve. 

La sfârşitul anului 1883, şcoala se instalează într-un local nou, construit de Primărie în 

preajma Pieţii vechi. 

În anul 1893 în şcoală funcţionau 4 clase cu 4 institutoare pentru 197 de eleve. 

Pe parcurs în urma unui schimb făcut cu Şcoala Primară nr.1 de băieţi , aceasta ajunge 

într-un imobil adecvat pe strada Elena Doamna. 

După 1948, componenţa claselor sale a căpătat un caracter mixt. În Şcoala Elementară 

nr.5, cum s-a numit o vreme, au funcţionat şi clase experimentale, elevii din cursul primar făcând 

ore atât cu învăţătorii cât şi cu profesori de diferite specialităţi. 

Din 1963, şcoala funcţionează într-un local nou, căruia i s-a mai adăugat o aripă în anul 

1995. Din septembrie 1995 , în faţa şcolii a fost dezvelit bustul Elenei Cuza, motiv pentru care 

aceasta i-a luat numele. 

În zilele noastre unitatea şcolară dispune de 15 săli de clasă, 3 laboratoare, o sală de 

festivităţi şi o sală de sport. 

În anul şcolar 2014-2015 în unitatea noastră şcolară învaţă 669 elevi, din care 461 la 

învăţământul primar si 208 la ciclul gimnazial, îndrumaţi de către un număr de 35 de cadre 

didactice de toate specialităţile. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                SFÂNTUL NICOLAE 

(((MMMOOOŞŞŞ   NNNIIICCCOOOLLLAAAEEE,,,   SSSÂÂÂNNN   NNNIIICCCOOOAAARRRĂĂĂ)))   

 

 
Toţi copiii au auzit şi ştiu despre Moş Nicolae. Bătrân cu barbă albă, călătoreşte prin toate 

casele cu copii, pe căi nevăzute şi aduce tuturor celor buni şi cuminţi daruri.  
Este foarte bătrân pentru că s-a născut cu multe sute de ani în urmă într-o familie de 

oameni credincioşi care îl iubeau pe Dumnezeu. Toată copilăria şi-a petrecut-o alături de părinţii lui pe 
care nu i-a supărat niciodată, cu vreo faptă rea sau vreo minciună. Îi plăcea foarte mult şcoala, fiind 
silitor şi ascultător.  

După moartea părinţilor, el de-acum preot, a împărţit toată averea săracilor, celor lipsiţi, dar 
toate aceste fapte le făcea pe ascuns. El dorea ca faptele sale bune să nu fie cunoscute de toţi 
oamenii.  

În oraşul în care trăia el se afla, pe acea vreme, un om sărac care avea trei fete. Acesta nu 
avea bani cu ce să le cumpere cele trebuincioase pentru căsătorie. 

Aflând acest lucru, Sfântul Nicolae luă într-o noapte o pungă cu galbeni şi furişându-se pe 
întuneric, o aruncă pe fereastră în locuinţa săracului, după care se întoarse grăbit la casa lui. 

Dimineaţa la sculare, când săracul găsi punga cu galbeni nu mai ştia ce să facă de bucurie. Îi 
mulţumi Lui Dumnezeu, se rugă pentru binefăcătorul său necunoscut, cumpără cele trebuincioase şi-şi 
căsători fiicele. 

De atunci de Sfântul Nicolae a rămas şi este şi astăzi prietenul, ocrotitorul şi binefăcătorul 
copiilor. În fiecare an, de 6 decembrie, el aduce copiilor cuminţi daruri, iar pe cei răi şi neascultători 
îi ceartă arătându-le că bunul Dumnezeu îi aşteaptă să se facă şi ei buni şi cuminţi. 

 
Aşa că, fiţi mereu buni şi……….. cuminţi! 

 

 

   ândva, de mult, la marginea unui oraş, trăia 
un meşter bătrân care făcea jucării. Tot anul 
meşterea la ele cu dragoste şi răbdare. Erau 

minunate jucăriile şi nu semănau una cu alta. 
          În Ajunul Crăciunului, bătrânul meşter pleca prin oraş să-şi vândă jucăriile. Oamenii din acel 
oraş nu erau prea bogaţi. Meşterul le vindea jucăriile pe mai nimic. 

    
    Povestea 

lui 

Moş Crăciun 

 



          Dar asta nu-i scădea cu nimic bucuria de a face jucării de care copiii să se bucure, după datină, 
în dimineaţa de Crăciun. Până într-un an în care ... 
              Meşterul vânduse toate jucăriile şi se întorcea spre casă. La marginea oraşului s-a oprit să 
privească pe o fereastră. Ştia că acolo locuieşte o familie săracă şi se întreba ce jucării or fi primit 
copiii din casa aceea. 
 Trei copii visau cu voce tare: 
 - Dacă am avea un soldăţel de plumb, numai unul, ne-ar fi de ajuns... 
 - Ne-am juca împreună şi nu ne-am certa niciodată pentru el. Bătrânul ştia că nu i-a mai rămas 
nici o jucărie şi tare ar fi vrut să le dăruiască măcar una. Dar ce minune! Tocmai un soldăţel de plumb 
răsărise, nu se ştie de unde, în fundul sacului. Şi, astfel, dorinţa celor trei fraţi sărmani s-a îndeplinit. 
 În drum spre casă, bătrânul gândea: „Aş vrea să pot face atât de multe jucării, încât să 
dăruiesc câte una fiecărui copil din lume, dar mai ales celor sărmani, cărora n-are cine să le cumpere”. 
Şi cum mergea aşa, pe gânduri, văzu în zăpadă un pui de căprioară care-l privea cu ochi trişti. 

-Sărmană făptură, ce te doare ? 
Se pare că puiul de căprioară se rănise la un picior. Cum a ştiut şi cu ce a avut la îndemână, 

bătrânul i-a legat rana şi l-a ajutat să se ridice. 
Atunci făptura aceea gingaşă i-a vorbit cu glas limpede ca de copil: 
-Acum văd că ai o inimă bună. Dorinţa ta se va împlini. 

Ca din pământ a apărut o sanie fermecată purtată în zbor de nişte reni minunaţi. 
 Şi bătrânul s-a înălţat cu ei în slava cerului înstelat, spre o lume de basm. Chiar şi straiele lui 
sărăcăcioase se preschimbaseră în nişte straie neobişnuite de culoare roşie.  

N-ar fi putut spune cât şi pe unde l-a purtat sania fermecată. Într-un târziu, a simţit cum 
coboară lin într-un ţinut înzăpezit, unde îl aştepta o căsuţă cu ferestrele luminate. O mulţime de pitici 
ca şi cei din poveşti l-au întâmpinat bucuroşi. 

Piticii erau harnici şi îndemânatici, gata să se apuce de treabă. Materiale se găseau din belşug, 
căci, nu se ştie cum, se înmulţeau mereu şi nu se terminau niciodată. Iar bătrânul meşter priceput îi 
îndruma pe pitici şi împreună făceau jucării, mereu mai multe şi mai frumoase. Pentru fiecare copil din 
lume, jucăria pe care şi-o doreşte. 

În seara de Ajun sosesc colindătorii. La fiecare casă, ei aduc vestea minunată a naşterii 
Domnului şi urează un an bun şi îmbelşugat. 
Târziu, când noaptea se lasă, copiii se culcuşesc în pătucurile lor.  În urechi le mai sună încă zvonul de 
colinde: „O, ce veste minunată...”. Apoi adorm şi visează... 
Dar, oare, vis să fie ? 

Este noaptea în care visele copiilor se împlinesc. A doua zi, în dimineaţa de Crăciun, în jurul 
bradului împodobit, bucuria nu mai are margini. Nici unul dintre ei n-a fost uitat. Iar după numele 
sărbătorii, copiii i-au pus numele Moş Crăciun şi aşa a rămas până astăzi.  

De aceea, în zilele acestei sfinte sărbători, când stăm cu toţii în jurul mesei încărcate cu 
bunătăţi, nu trebuie să-i uităm pe cei sărmani. Moşul are grijă de ei o dată pe an. Noi trebuie să ne 
gândim la ei mereu. 

 
Seara lui Moş Nicolae 

 
Se spune că, în noaptea de 5/6 decembrie, Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii care 

dorm şi sunt cuminţi, lăsându-le în ghete dulciuri şi alte daruri. Însă tot el este acela care-i 
pedepseşte pe cei leneşi şi neascultători. În dimineaţa de Sf. Nicolae, copii cuminţi găsesc daruri în 
ghetuţe.  

Se spune că însuşi Sfântul Nicolae a ajutat trei sărmane fete din oraşul său, aducându-le dar 
de zestre, noaptea, fără a fi văzut. Casa în care trăiau cele trei surori era mai mult decât săracă. 
Tatăl lor plănuia să-şi vândă fetele, crezând că astfel se va chiversini. Plânsetele şi rugăminţile 
fiicelor sale nu l-au înduplecat pe bătrânul cu suflet negru. Sfântul Nicolae a aflat despre 
nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinţa sa. Noaptea, pe furiş, el a aruncat o pungă plină cu 



galbeni în camera fetei celei mai mari. Astfel ea a reuşit să se mărite curând. La fel a făcut Moşul şi 
în următorii doi ani, iar sora cea mijlocie şi apoi cea mică au reuşit să se aşeze la casele lor.  

De atunci şi până în zilele noastre, în fiecare noapte a Sfântului Nicolae, cei dragi nouă, şi în 
special copiii, primesc daruri, de la Moşul care nu li se arată niciodată.  

 
Crăciunul 

Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru creştini: este sărbătoarea Naşterii 
Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim 
multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile 
pentru această sărbătoare. 

Timp de 40 de zile înainte de această sărbătoare creştinii respectă Postul Crăciunului când nu 
mănâncă produse lactate sau carne şi se roagă, pregătindu-se astfel pentru a sărbători.  

Tăierea porcului este un moment deosebit de important ce anticipează Crăciunul. Apoi, 
pregătirea mâncărurilor capătă dimensiunile unui ritual străvechi. Mâncărurile tradiţionale: cârnaţii, 
toba, răciturile, sarmalele, friptura de porc şi nelipsitul cozonac vor trona pe masa de Crăciun, fiind la 
loc de cinste alături de vinul roşu cinstit de toată lumea. 

 
  Împodobirea bradului 

Unul din momentele cele mai importante ale serii de 24 decembrie este împodobirea bradului 
de Crăciun, la care se obişnuieşte să participe toţi membrii familiei. În timpul nopţii, Moş Crăciun va 
aluneca prin horn şi va lăsa cadouri pentru toată lumea în ciorapi sau sub brad. Dacă ne uităm pe cer     
„s-ar putea” să-l vedem pe Moş Crăciun trecând cu sania sa trasă de opt reni. 

Colindul este una din cele mai cunoscute datini de iarnă.  Colindele de iarnă sunt texte rituale 
cântate la sărbători creştineşti, închinate Crăciunului şi Anului Nou. Originea lor se pierde în 
vechimile istoriei poporului nostru. De-a lungul secolelor au devenit mai frumoase şi au căpătat o mare 
varietate pe întreg teritoriul ţării. Ele degajă atmosfera de sărbătoare şi buna dispoziţie cu care toţi 
românii întâmpină Sărbătoarea Naşterii Domnului şi Anul Nou.         
   

Datini şi obiceiuri 
La români sărbătorile de iarnă se desfăşoară între 6 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca puncte 

centrale zilele Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei (cu ajunurile respective), caracteristica lor cea 
mai importantă fiind repertoriul neasemuit de bogat în datine şi credinţe, în realizări artistice 
literare, muzicale, coregrafice etc. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, 
Sorcova, Vasilca, Jocurile cu măşti (Capra, Cerbul, Brezaia, Ţurca), Cântecele de stea sunt câteva din 
manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări 
spirituale ale poporului nostru. 

 
                                                             Putina istorie despre Mos Craciun 

                  Odata,Mos Craciun a aruncat prin horn trei banuti de aur in casa unui om 

sarman.Banutii au cazut in ciorapii celor trei fete ale omului,care isi pusesera hainele pe soba,la 

uscat.A doua zi,cele trei fete au gasit banutii de aur in ciorapi si, astfel,au avut zestre necesare ca 

sa se marite. 

               Mos Craciun mai umple si astazi ciorapi cu dulciuri si cadouri in noaptea de Craciun. 

 Candrea Cristina           

 

 

 

 

                                                                                                                     



 
 
            
La noi românii, Crăciunul şi Anul Nou sunt sărbătorile cele mai dorite şi mai bogate în petreceri şi 

bucurii dintre toate celelalte Sărbători. Într-adevăr, la Crăciun, poporul nostru îşi desfată sufletul cu atâtea 

credinţe şi datini, unele creştineşti , altele având legături cu rosturile noastre gospodăreşti ,iar altele 

oglindesc atâtea străvechi amintiri ce ni s-au păstrat din tată în fiu şi încă din vremurile strămoşilor noştri, 

romanii, ca o dovadă mai mult a obârşiei neamului nostru. 

 Crăciunul înseamnă datini şi obiceiuri străvechi, bucuria de a privi un brăduţ plin cu globuleţe de 

toate culorile şi beteală strălucitoare, momente în care suntem mai veseli, mai buni, mai toleranţi. 

Crăciunul reprezintă bucuria Naşterii Domnului, primirea colindătorilor şi răspândirea bucuriei şi păcii. Pe 

25 Decembrie milioane de suflete au aceleaşi gânduri.        

           Suntem cu toţii cuprinşi de magia Crăciunului, diferenţele între noi nu mai există, iar bucuria e 

aceeaşi indiferent de locul în care te afli. Crăciunul este o sărbătoare în familie şi împreună cu cei dragi. 

Alături de cei dragi,  părinţi, fraţi şi bunici am petrecut şi noi, elevii Clasei  II a A, în data de 19  

decembrie. Atmosfera Crăciunului a fost simţită din plin prin personajele specifice acestei sărbători păstori, 

îngeri, Maria şi Iosif, Moş Crăciun, colindători.. Nelipsite au fost şi colindele tradiţionale, care au 

emoţionat publicul şi ropote de aplauze au curs pentru prezentarea deosebită. Interpretând diverse 

personaje din cele trei scenete care au dat titlul serbării noastre „Poveste de Crăciun”, copiii au adus 

emoţie, zâmbete şi atmosfera Crăciunului în suflete tuturor. 

 Magia Crăciunului s-a simţit din plin, copiii au primit cu nespusă bucurie pe Moşul care le-

a împărţit mult aşteptatele cadouri, colindele se auzeau pe fundal, fulgi mari şi dolofani  acopereau  

împrejurimile. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                  
15 ianuarie 2015 

 Mihai Eminescu (născut  Eminovici ) s-a născut în 15 Ianuarie 1850 la Botoşani. A fost un 

poet, prozator şi dramaturg. Părinţii săi se numeau Gheorghe Eminovici şi Raluca Eminovici. El era cel 

de-al şaptelea copil al familiei.  

Copilăria şi-o petrece la Ipoteşti, în apropierea oraşului Botoşani, unde îşi începe şi studiile, pe 

care le continuă la Cernăuţi, unde în 1860 absolvă şcoala primară şi urmează două clase gimnaziale. 

În anul 1866 debutează cu poezia La mormântul lui  Aron Pumnul,  publicată într-o broşură 

editată de elevii gimnaziului unde îşi făcea studiile. 
La 28 februarie / 9 martie 1866 publică în revista Familia poezia De-aş avea, iar Iosif Vulcan, 

conducătorul revistei îi schimbă numele din Eminovici în Eminescu. 

Între 1866 – 1869 cutreieră Transilvania şi Muntenia, ca sufleor şi copist în trupele de teatru 

ale lui Iorgu Caragiale şi Pascali sau la Teatrul Naţional din Bucureşti. 

În perioada 1869 – 1872 studiază la Viena, unde îl cunoaşte pe Ioan Slavici, iar în următorii doi 

ani (1872 – 1874) va studia la Berlin; din 1870 începe să publice şi în revista Convorbiri literare a 

Societăţii Junimea din Iaşi. 

Se înapoiază la Iaşi unde lucrează ca director al Bibliotecii Centrale, profesor la Institutul 

Academic, revizor şcolar şi redactor la Curierul de Iaşi ; din această perioadă ieşeană datează 

prietenia lui cu Ion Creangă. 
Din 1877 până în 1883 va locui la Bucureşti, unde este redactor la ziarul Timpul , alături de 

Ioan Slavici şi de I.L. Caragiale. 

În decembrie 1883, îi apare la Editura Socec, sub îngrijirea lui Titu Maiorescu, volumul 

intitulat Poesii. 
Perioada 1883 – 1889 este marcată de suferinţă, o perioadă în care momentele de boală 

alternează cu cele de luciditate; La 15 iunie 1889, poetul trece în lumea umbrelor, lăsând în urma sa o 

creaţie care va face din el cel mai mare poet al românilor. 

 Cele mai cunoscute titluri sunt: Noaptea, Floare albastră, Melancolie, Lacul, Crăiasa din 
poveşti, Dorinţa, O, rămâi..., Scrisorile, Luceafărul, Sara pe deal, Odă (în metru antic), Glossă, 
Epigonii, Sărmanul Dionis etc. 
              Cu ocazia zilei de 15 ianuarie, ziua naşterii Luceafărului poeziei româneşti, elevii Şcolii 

Gimnaziale “Elena Doamna “Tecuci  au pregătit un moment literar artistic, închinat marelui poet. A 

fost prezentat un film despre viaţa şi opera poetului care cuprindea toate informaţiile amintite 

anterior.. 

        După vizionarea filmului, elevii au recitat poezii dintre cele mai cunoscute din vasta sa creaţie 

literară.Am creeat semne de carte cu imaginea poetului,alături de fragmente din poezii, pe care le-am 

dăruit colegilor din şcoală. 

S-a organizat de asemenea şi o expoziţie cu desene ale copiilor, inspirate din tematica 

poeziilor eminesciene, elevii reuşind să transpună prin desene mesajul poeziei şi să transmită emoţia 

care domină poeziile marelui scriitor..Cele mai reuşite desene şi recitări de poezii au fost premiate. 

Prin această activitate s-a urmărit cunoaşterea într-o mai mare măsură a vieţii şi a creaţiilor literare 

ale lui Eminescu, precum şi accentuarea importanţei deosebite a acestuia în literatura română. 

 Un moment deosebit a fost videoconferinţa cu Scoala “George Emil Palade” Ploieşti 

reprezentată prin d-na prof. Gheorghe Diona  , cu titlul “Mihai Eminescu- poet naţional” În timpul 

videoconferinţei elevii de clasa a II - a  si clasa a IV a au recitat poezii, au cântat cantece pe textele 

poeziilor marepui poet şi au prezentat lucrările realizate la clasă – expoziţia de desene şi  o noutate 

pentru noi lapbook-urile- o nouă modalitate de a prezenta informaţiile. 

A fost zi plină de reuşite şi împliniri! 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                

Sania 

 Andrei Sava 

Rapidă, frumoasă 

Fugind, alergând, zburând 

Sania este preferata copiilor  

Alunecoasă. 

Moş Crăciun 

                         Căluian Rareş 

bun, gras 

zburând,  aducând, dăruind 

Moş Crăciun aduce cadouri. 

Bunătate. 

Omul de zăpadă 

 Belea Alessia 

Zgribulit, blând 

Construind, realizând, formând 

O rază de soare. 

Distrugere. 

Iarna 

 Manea Ionuţ 

Frumoasă, friguroasă 

Ningând, îngheţând, atacând 

Ne umple de bucurii. 

Zăpadă. 

 

Pomul de Crăciun 

 Candrea Cristina 

Verde, împodobit 

Pregătind, decorând, luminând 

Bradul este gata împodobit. 

Crăciun. 

 

 

Sania 

     David Serafim 

Rapidă, mare 

Alunecînd, zburând, vâjâind 

Sania este dragă  tuturor. 

Joacă.  

 

Moş Crăciun 

de Grecu Rebeca 

Bun, darnic 

Dăruind, primind, cărând 

Moşul este foarte bun. 

Dăruind. 

 

Crăiasa zăpezii 

 Gudană  Andreea  

Friguroasă, albă, 

Ningând, fulguimând, îngheţând 

Pune flori la ferestre. 

Frumuseţe. 

 

 

Sania 

 Pădure Rareş 

Rapidă, mare, 

Fugind, răsturnând, alunecând 

Sania este foarte rapidă. 

Chiote. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crăiasa zăpezii 

   Volanschi Lucian 

   

Friguroasă, albă, 

Ningând, fulguind, îngheţând 

Pune flori la ferestre. 

Frumuseţe. 

 

Zăpada 

 Brianna Mihalachi 

Dalbă, moale 

Strălucind,  îngheţând, înfrigurând 

Zăpada apără rădăcinile plantelor. 

Pufoasă. 

 

Iarna 

Tudor Munteanu 

Vesel, colorat 

Împodobind, colindând, cântând 

De Crăciun vine Moşul. 

Bucurie. 

Copiii 

Ciulei Petru 

Frumoşi, veseli, 

Jucând, ţipând, alergând 

Copiii sunt foarte fericiţi. 

Bucurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iarna 

 Balica  Leonardo 

Frumoasă, friguroasă, 

Ningând, patinând, geruind 

Iarna este anotimpul colindelor. 

Frig. 

 

Patinatoarea 

  Rusu Flavia 

Graţioasă, frumoasă 

Patinând, dansând, râzând 

Fetiţa este foarte talentată. 

Graţioasă. 

 

 Crăciunul 

               Călin Delia 

Tradiţii, obiceiuri 

Bucurând, sperând, dorind 

Crăciunul este mereu aşteptat. 

Magie. 

 

Moş Crăciun 

 Lefter Claudiu 

Mare, gras 

Dăruind, alergând, aducând 

Moş Crăciun aduce bucurii. 

Vise. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manea Ioan Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sărbători de iarnă 

 Munteanu Cătălina 

Vechi, frumoase 

Colindând, bucurând, vestind 

Sărbători petrecute în familie 

Obiceiuri. 

 

Sanie 

 Lefter Claudiu 

Rapidă, roşie 

Alunecând, zburând, fugind 

Sania e foarte mare. 

Jocuri . 

 

 

 

 

 

 

Calin Delia  

 

 

 

 

 

 

Munteanu Tudor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iarna 

 Popa Alexandra 

Albă, strălucitoare 

Alergând, jucând, ningând 

Aduce bucurii şi surprize. 

Ninsoare. 

Patinatoare 

 Crişan Bianca 

Curajosă, rapidă 

Patinând, îngheţând, tremurând 

Patinatoarea străluceşte pe gheaţă. 

Strălucitoare. 

Iarna 

  Coroiu Ştefania 

Frumoasă, geroasă 

Ningând, jucând, chiuind 

Îmi place mult. 

Iarna. 

Iarna 

 Gavril Filip 

Frumoasă, friguroasă 

Tremurând, mâncând, alergând 

Copiii se joacă frumos. 

Frumuseţe. 

 

Crăciun 

 Ghinea Laura 

Darnic, minunat 

Aşteptând, primind, bucurând 

Moş C răciun aduce cadouri. 

Bucurie.        

  



 
                                     Volanschi Lucian  

 
 

                                             Poezia Alfabetului 
A este la inceput, 

B urmeaza dupa el, 

C vine cu un cercel, 

D vine cu Dan, 

Ene e cu el. 

F ne face fericiti, 

G e un greiere cantator, 

H e un hipopotam, 

Iepurele vine incoace 

Jucaria sa ne-o insface! 

Kilogram 

Litru 

Metrul 

Noi invatam alfabetul! 

Opt ani are Ovidiu 

Ploaia porneste 

Raul se laţeşte ! 

Strugurii toamna se culeg 

Tata taie lemne 

Una este luna. 

Veverita canta la 

Xiofon. 

Y si 

Z sunt la sfarsit!                                             Candrea Cristina                                                                                                                                                                                                                                       
               
 

 

                                                                                     

Poezie 

Iarna 

 

A venit zăpada mare, 

Ies copiii la plimbare 

Sa se plimbe -.n săniuțe 

Sa alerge pe uliţe. 

 

In curând vine si Moșul 

De-aia musai curat coşul, 

Sa ajungă Moșul bun  

Cu cadouri de Crăciun.  

 

 (Denisa Gabriela Sbârnea) 



 

Toamna 

 

 Cade frunza incetisor 

 Si copacii goi raman , 

 Toamna pleaca in regatul marisor 

 Iar ploaia uda tot in urma lor. 

                                                                                              RAUL  SCRIPCARU 

 

 

 

 

POVESTEA     ANIMALELOR 

          A FOST  ODATA  CA  NICI   ODATA   O   VULPE   TARE    VICLEANA .  DE  CAND  

S-A NASCUT  VULPEA,   AU ŞI  INCEPUT  SA  DISPARA  LUCRURILE ANIMALELOR. 

ACESTEA  AU  FACUT  O  SEDINTA IN CARE FIECARE  ANIMAL A  SPUS  PRIN  

SUNETUL  LUI SPECIFIC:  URSUL  A  SPUS   MOR-  MOR,   LUPUL  A  SPUS   AU - AU  

AU     CAPRA  NEAGRA  A SPUS   BE-  BE,  CA VULPEA TREBUIE ALUNGATA DIN 

PADURE CA SA AIBA SI EI PUTINA LINISTE. 

  TOATE ANIMALELE AU FOST DE ACORD SI ASTFEL AU  HOTARAT  SA O 

GONEASCA  PE „CUMATRA”. 

           INTR-O  SEARA   MAI  INTUNECATĂ, ANIMALELE  S-AU ASCUNS SI AU  

SPERIAT-O PE VULPE  CU TOT FELUL DE SUNETE.  VULPEA  S-A  SPERIAT    ATAT  

DE  TARE  ÎNCAT  A  FUGIT DIN PADURE STRIGAND CA NU SE MAI INTOARCE 

NICIODATA IN PADUREA „ BANTUITA”.  

      ASTFEL ANIMALELE AU SCAPAT DE HOATA SI AU TRAIT FERICITE PANA LA 

ADANCI BATRANETI 

 

 
 Manea Ioan Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SALATA  DE  FRUCTE 

 (Mihalachi Brianna şi Mâşcă Mădălina) 

Una dintre activităţile cele mai frumoase pe care noi am desfăşurat-o a fost „ La cofetărie” 

Noi  școlari în clasa pregătitoare am făcut o salata de fructe, pe grupe. Doamna ne-a ajutat făcând 

frişca pentru toată compoziţia. Am aranjat salata de fructe în pahare şi   am vândut-o  în holul 

central. . 

Am avut  mulți clienți și mulți bani  şi bine înțeles ne-am  bucurat enorm de reuşita activităţii 

noastre.  Am  venit în clasă ş i ne-am continuat lecțiile.   

   Când au venit părinții să ne ia acasă le-am povestit tot ce s-a întâmplat la școală şi am plecat 

bucuroşi de reuşita activităţii noastre.. 

 

 

 

   

 

 

 

 
ZIUA  ANIMALELOR 

 ( Grecu Rebeca, Costin Drgoş, Căluian Rareş, Mihai Karina,David Serafim) 

 

Elevii clasei I, pe data de 2 octombrie 2013 au sărbătorit într-un mod foarte plăcut ziua 

animalelor 

Mare ne-a fost bucuria când doamna învăţătoare ne-a rugat să aducem animalele în clasă. 

Invitaţii noştri speciali au fost   o pisica, un peştişor, un iepuraş, un porcuşor de guineea, pui de găina. 

După ce colegii noştri ne-au explicat cum se îngrijesc aceste animale, cu ce hrănesc, ne-am jucat cu 

ele fără a le speria. Lecţia noastră a continuat cu un concurs de ghicitori şi cântece dedicate zilei 

animalelor. 

A fost o zi de neuitat!  

  

      

                         
 



 
 

Ghicitoare 
Sbârnea Gabriela 
 
Cine maine ma trezeste, 
Si la treaba ma zoreste? 
Cânta primul si ne.anunta 
Ca.nceput o zi de munca          
 (cocosul) 
 
 
A lasat-o Dumnezeu 
Ca s-o bei si tu, si eu. 
          (apa) 
 
Ia gandeste-te si spune 
Cine-i mai bogat in lume? 
        (pamantul) 
 
O cetate minunata 
Sta cu poarta descuiata, 
Dar nu poti in ea pasi 
Daca nu stii a citi. 

Are-n ea comori potop, 
Oricati iau, nu scade-un strop. 
              (stiinta) 
 
N-are chip si nici faptura, 
Unde-i ea, nu este ura; 
E scumpa si-atat de draga, 
C-o iubeste lumea-ntraga. 
            (pacea) 
 
Realizat de : Calin Delia Andreea 

 
 

 
Cu trei ochi 
În trei culori 
E atent la trecatori 
Si-ti arata 
Fara grai 
Cand sa treci 
Si cand sa stai. 
Raspuns : semaforul 
 
 
 
În colt de strada 
Trei ochi iscoada. 
Raspuns : semaforul 
 
 
Care cer nu are stele? 
Raspuns : cerul gurii 

 
 
Campul alb, oile negre 
Cin-le vede nu le crede, 
Cin-le paste le cunoaste. 
Raspuns : literele 
 
 
Cine are urechi 
Si nu aude? 
Raspuns : surdul 
 
Iarna-i palid sub un nor, 
Vara e dogoritor, 
Lumineaza si-ncalzeste. 
Cine e? Haide, ghiceste!  
Raspuns : soarele 

                                                                 Volanschi Lucian 



 
Scripcaru Raul 
 
Ghicitoare 
Am o blana  groasa,deasa, 
Pentru iarna friguroasa. 
Caut faguri de miere, 
Mananc  mure cu placere 
Ghici cine sunt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grecu Denisa Rebeca 
MIEZUL E FOARE SPUMOASA 
IAR IN JURFRUNZE DE VARZA  
(conopida) 
 
VERDE, LUNG, DIN VARTEJ SA IL ADUNI 
TOAMNA LA MURAT SA-L PUI. 
(CASTRAVETE) 
NU-I CAISA,CA-I ROSCATA 
SI- ARE PIELITA PLUSATA 
( PIERSICA) 
 

Manea Ian Alexandru 
 

Are gura si urechi 
Dar nu vorbeste si nu aude  (statuia) 

Ce este mai valoros decat aurul ,greu de gasit dar usor de pierdut?  (prietenul) 

Bilisoare rosioare, 
Stralucesc frumos la soare, 
Cu coditele perechi, 
Sa le pui dupa urechi. (cirese) 

Ce are pene dar nu zboara? (perna) 
Cine te-ngana 
Si nu te superi? (ecoul) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ornamente pentru Crăciun 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fă singur ornamente pentru brăduţul tău de Crăciun! 

                        Decupează după contur! 

   Colorează după cum îşi place! 

    Lipeşte porţiunea mai închisă!  

                                                              Pune o aţă cu ajutorul unui ac prin pălărie! 

 GATA! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

STEAUA SUS 
RĂSARE 

  

  
Steaua sus răsare  
Ca o taină mare,  
Steaua străluceşte  
Şi lumii vesteşte. (bis) 
  
  
Că astăzi Curata,  
Prea Nevinovata  
Fecioara Maria  
Naşte pe Mesia. (bis)  
   
Magii cum zăriră  
Steaua şi porniră  
Mergând după rază  
Pe Hristos să-L vază.   
  
Şi dacă porniră  
Indată-L găsiră  
La Dânsul intrară  
Şi se închinară. (bis) 
   
Cu daruri gătite  
Lui Hristos menite  
Având fiecare  
Bucurie mare. (bis)   
  
Care bucurie  
Si aici să fie  
De la tinereţe  
Pân-la bătrâneţe. (bis) 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

CÂNTEC DE 
CRĂCIUN 

  

Din an în an sosesc 
mereu, 
La geam cu Mos Ajun. 
E ger cumplit, e 
drumul greu 
Da-i obicei străbun. 
(bis) 

Azi cu strămosii cânt 
în cor 
Colindul sfânt si bun. 
Tot mos era si-n 
vremea lor 
Bătrânul Mos Crăciun. 
(bis) 

E sărbătoare si e joc 
In casa ta acum 
Dar sunt bordeie fără 
foc 
Si mâine-i Mos 
Crăciun. (bis) 

Si-acum te las, fii 
sănătos 
Si vesel de Crăciun 
Dar nu uita, când esti 
voios 
Române să fi bun. 
(bis) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

O, CE VESTE 
MINUNATĂ 

  

O, ce veste minunată 
In Vifleem ni s-arată, 
Astăzi s-a născut 
Cel făr-de-nceput 
Cum au spus 
proorocii. 

Că la Vifleem, Maria, 
Săvârsind călătoria, 
Intr-un mic sălas 
Lângă-acel oras 
A născut pe Mesia. 

Pe Fiul în al Său 
nume 
Tatăl L-a trimis în 
lume 
Să se nască, 
Si să crească, 
Să ne mântuiască. 

 

 

 

 

 



 

        
 

 
 

 
Limba cameleonului poate atinge lungimea dubla a corpului sau. 

Furnicile nu dorm ,niciodată. 

Dintii iepurelui nu încetează sa crească pana la moarte. 

 

 

Denisa Gabriela Sbarnea  

 

Exista 33 de rase diferite de pisici in intreaga lume. 

Pisicile pot scoate aproximativ 100 de sunete diferite, ele avand peste 100 de corzi vocale. 

O pisica poate sari de 7 ori  inaltimea ei. 

Pisicile au mai multe oase decat oamenii. 

Aspirina, ciocolata si cafeaua reprezinta substante otravitoare pentru pisici. 

Pisicile nu pot detecta aromele dulci. 

In timpul vietii, o pisica poate avea pana la 100 de pui. 

Pisicile au 5 degete la picioarele din fata si 4 degete la cele din spate. 

Spre deosebire de catei, care vad bicolor, pisicile pot distinge culorile. 

Pisicile adora mirosul de portocala si de lamaie. 

O pisica poate vedea pana la 120 de metri. 

Pisicile pot alerga cu 48 Km/h. 

Inima unei pisici bate de doua ori mai repede decat a unui om. 

Pisicile pot mirosi cu nasul si cu organele lui Jacobson - situate in interiorul gurii, in spatele dintilor din 

fata – care sunt conectate la cavitatea nazala. 

Simtul olfactiv al pisicilor este de 15 ori mai dezvoltat decat cel al omului. 

Pisicile asculta femeile mult mai usor deoarece percep mult mai bine sunetele pitigaiate. 

Asemenea oamenilor, pisicile pot fi dreptace sau stangace. 

Pisicile nu transpira niciodata deoarece nu au glande sudoripare. 

Pisicile dorm aproximativ 16 h/zi, iar 30% din timpul in care sunt active il petrec ingrijindu-se. 

Ele sunt homeoterme, adică îşi menţin o temperatură constantă a corpului, asemenea câinilor.  

Atunci când e foarte cald, în lipsă de altceva, ele se întind pe suprafeţe mai reci, sau stau în curent, sau 

respiră pe gură, sau îşi ling lăbuţele şi blana cu salivă, lichidul astfel întins se va evapora şi va determina şi 

răcirea corpului.  

În niciun caz pisicile, şi nici câinii, nu trebuie tunse vara, pentru că blana lor joacă rol de protecţie la 

caldură, prin năpârlirea blanei de anotimp rece.  

Atunci când este foarte cald, pisicile trebuie să bea mai multă apă. 

Nasul fiecarei pisici este diferit, astfel incat ele pot fi identificate in functie de aceasta trasatura in acelasi 

mod in care oamenii sunt identificati in functie de amprente. 

 

Volanschi Lucian 

 

 

 

 

 

 

http://www.divahair.ro/casa_si_gradina/top_10_rase_de_pisici_inteligente/


 

 

Scripcaru Raul 

Curiozitati despre animale 

 

.Crocodilii  nu pot scoate limba. 

.Un melc are mai mult de 25.000 de dinti. 

Sarpele este surd. 

 

Grecu Denisa Rebeca 

 

 Stiai ca veveritele contribuie la cresterea suprafetelor  impadurite? Datorita faptului ca uita unde ascund 

nucile si alunele, din acestea apar mereu noi copaci. 

 

 
 

Fluturii sunt unele dintre cele mai minunate creatii ale naturii. Stiai ca ei pot simti gustul folosindu-si 

picioarele?  

 

 Exista o specie de meduze nemuritoare! Este vorba despre Turritopsis nutricula, ale carei celule au o 

capacitate de regenerare uimitoare. Din acest motiv, cercetatorii o studiaza, sperand sa gaseasca un remediu 

pentru bolile umane. 

 

 
 

Balenele cu cocoasa au propria lor muzica, iar linia melodica sufera modificari de la o generatie la alta. 

Cercetatorii au descoperit ca sunetele pe care aceste mamifere le produc sunt atat de variate, incat se pot 

asemana cu muzica pe care oamenii o compun. 

 

Manea Ioan Alexandru 

 

CURIOZITATI DESPRE PLANTE SI ANIMALE 

 

Pasarea Flamingo are penajul de culoare roz sau rosie datorita carotenului asimilat in abundenta din sursa 

principala de hrana – crevetii.Pestera Vantului (descoperita de inginerul Bagameri Bela in anul 1957) are 

de cel mai lung labirint subteran din Romania.Singurul loc de pe corpul unei vaci in care exista glande 

sudoripare este nasul acesteia.Papilele gustative are unui fluture se afla in picioare, de aceea el testeaza si 

cosuma nectarul florilor cu picioarele.Unul din cele mai mari exemplare de balena, pescuit pana acum, 

avea lungimea de 31 de metri si cantarea 100.000 de kilograme. Un asemenea monstru marin a fost prins 

cu harpoane si capturat dupa sase ore de vanatoare, timp in care au tras dupa el doua baleniere cu motoarele 



in functiune.Capul calugaritei (mantis religiosa) are o pozitie cu totul speciala. Este singura insecta care-si 

poate roti capul 360 de grade. O alta ciudatenie este faptul ca are 2 ochi compusi si 3 ochi simpli.Serpii nu 

isi pot inchide ochii, pentru ca nu au pleoape mobile. Ochii sunt acoperiti de membrane transparente, fixe, 

care sunt, de fapt, solzi modificati, specilizati. 

Petrolul, sau titeiul, impreuna cu carbunii si gazele naturale fac parte din zacamintele de origine biogena 

care se gasesc in scoarta pamantului. 

Cea mai veche pasare cunoscuta este Archaeopteryx care a trait acum 150 milioane de ani. Era de 

marimea unui corb, avea corpul acoperit cu pene si avea aripi. 

In timpul zborului, cocorii pot scoate un strigat ascutit, asemanator cu un sunet de trompeta care poate fi 

auzit mult timp dupa ce acestea au disparut din vedere. 

Lacurile sarate Torrevieja si La Mata,  situate in sud-estul Spaniei, marginesc coasta Torrevieja.  

Microclimatul format de cele doua lacuri, cele mai mari lacuri sarate din Europa, este printre cele mai 

sanatoase din Europa, potrivit celor de la World Health Organisation. Sarea colectata din acest lac este 

vanduta peste tot in lume. 

Sabretooth, cunoscut si sub numele de "mancator de peste”, traieste in bazinele oceanului. Corpul sau este 

protejat de o piele aspra, acoperita cu un fel de armura. Ultima data cand o astfel de specie a fost zarita s-a 

intamplat in urma cu o jumatate de secol. 

Parasilurus asotus sau pestele-pisica chinezesc,  denumit si somnul electric, este capabil sa simta 

cresterile campului electric pamantesc, ce insotesc primele semne ale cutremurelor, desi nu dispunde de 

niciun organ sensibil in acest sens. Este distribuit in sud-estul Asiei si in partea asiatica a Rusiei, in special 

in bazinul Amur si in lacul Khanka.  

Diavolul Tasmanian. Micul animal care a fost inspiratie pentru cei ce au creat personajul Taz este pe cale 

de disparitie. Este un mamifer ciudat din categoria de mamifere marsupiale carnivore. Culoarea sa neagra, 

cu gura mare si dinti ascutiti, strigatele urate pe care le arunca noaptea, precum si temperamentul feroce i-

au facut pe primii colonisti europeni sa-l porecleasca “diavol”. 

Aye-Aye este un mamifer de 2 kilograme , nativ din Madagascar. Cantareste in jur de 2,5 kilograme . Aye 

Aye atinge o lungime de 30 – 37 cm, si 44 – 53 cu tot cu coada. In 2005 existau doar cateva zeci de astfel 

de animale. Aye-Aye este cel mai mare reprezentant al primatelor nocturne. 

Singura floare carnivora din Romania, numita “Roua cerului” se afla in Tinovul Mohos, judetul Harghita. 

Puiul de cangur are la nastere o lungime de numai 2 cm, fiind incomplet dezvoltat; el este golas, fara ochi 

si urechi, cu membrele nedezvoltate. Mama il ia pe puiul de cangur cu gura si il introduce in punga 

abdominala numita marsupiu, de unde si denumirea grupului de animale marsupiale. Buzele puiului 

concresc cu mamelonul mamei si astfel laptele se scurge direct in gura lui; puiul ramane prins de mamelon 

pana la dezvoltarea completa, care are loc dupa 9 luni, cand paraseste punga (marsupiul mamei) hranindu-

se singur. In punga se intoarce numai in caz de primejdie. 

Animalele arctice (i.e. cele care traiesc in zona Polului Nord, la nord de Cercul Polar Arctic) isi schimba 

culoarea blanii in functie de anotimp. Astfel de animale sunt: Vulpea Polara, “Lemmingul cu guler” (o 

specie de rozatoare), Hermina si Iepurele Polar.  Aceste curiozitati despre animale au o explicatie logica: 

motivul de schimbare a culorii il reprezinta contopirea cu mediul lor inconjurator. 

In rezervatia faunistica si de flora Valea Arpasului traiesc aproximativ 80% din caprele negre din 

Muntii Fagaras. 

Cel mai mare sarpe veninos din lume este Cobra Regala. Aceasta poate atinge lungimi de pana la 5,5 

metri. 

Bufnitele sunt singurele pasari care pot distinge culoarea albastra. 

Fiecare curcubeu este unic. Tu vezi curcubeul in funtie de unghiul in care lumina loveste picaturile de apa 

din aer. Asa ca, cineva care sta langa tine, va vedea lumina venind dintr-un unghi usor diferit decat in cazul 

curcubeului pe care il vezi tu. Stiind asta, acum intelegi ca fiecare curcubeu este unic! 

Cele mai intunecate locuri de pe Pamant sunt cei 2 poli: Polul Sud nu are lumina solara 182 de zile in 

fiecare an iar Polul Nord, 176 de zile pe an 

 
 

 

 

 



Lefter Claudiu 
 

 

 Cucul călător american este un adevărat campion la alergări: dezvoltă o 

viteză egală cu cea a unui cal de curse. Această specie de cuc trăieşte în Mexic şi în sudul 

Statelor Unite. Mexicanii obişnuiesc să-l ţină pe lângă casă pentru că se domesticeşte uşor şi 

în plus curăţă terenul de şoareci, şerpi, gândaci. 

 Cel mai mic reprezentant al mamiferelor este şoarecele-păianjen, care trăieşte pe 

ţărmurile nordice ale Mării Mediterane. Corpul său măsoară 3,8 cm şi are greutatea de aproximativ 2,5 

g. 

 Broasca lui Darwin se deosebeşte de alte specii de broască prin faptul că îşi creşte 

mormolocii...în gurile masculilor. Femelele depun pe uscat până la 300 de ouă. Masculii vin, înghit ouăle şi 

le păstrează în sacul vocal unde umezeala le permite acestora să se dezvolte complet. După care, puii de 

broască sar din gura masculului. 

 

Delfinii - miracole ale evolutiei 

 
Fiind mamifere, structura corpului lor se aseamănă în fond cu al nostru, şi cu toate acestea, în cele 50 

milioane de ani ai procesului de adaptare au ajuns să semene în aşa măsură cu peştii, dintre care îşi procură 

hrană.  

La prima vedere îi putem considera mai mult peşti decât mamifere. Mobilitatea şi viteza lor de 

înaintare în apă ajung, chiar depăşesc viteza celui mai mare duşman al lor, rechinul. Pielea delfinului este 

netedă şi fină asemenea mătăsii fapt pentru care alunecă foarte uşor în apă. Denivelările cauzate de oase şi 

muşchi sunt corectate, netezite de stratul gros de grăsime aflat sub piele. Acest strat are rol important în 

izolarea termică, reduce pierderea de căldură în mediul înconjurător. 

Delfinii au obiceiul spectaculos de a sări din apă şi „înoată” practic în aer. Sărind deasupra apei, pot 

respira.  

Delfinul trăieşte în lumea sunetelor, între cele emise de alte animale şi cele emise de el însuşi. El se 

orientează cu ajutorul sonarului, radarul cu ultrasunete, asemenea liliacului. 

 Renii trăiesc în apropiere de Polul Nord pe aproape toate continentele, adică în Europa, Asia si 

America, acolo unde există tundra arctică si pădurea nordică (în Rusia, nordul Chinei, Canada, Alaska si 

Scandinavia). 

Arată precum un cerb mai mic de înălţime, sunt mai grăsuţi şi au copitele mult mai late pentru a nu se 

scufunda în terenul care devine mlăştinos în sezoanele calde. Blana  are firul lung şi este deasă dar nu are 

aspect lânos. Atât femelele cât şi masculii îşi pierd coarnele vara. Atunci când încep să le crească din nou, 

coarnele sunt moi, acoperite de piele şi blană cu peri scurţi. Ulterior însă se întăresc, iar pielea şi blana de 

pe ele cad. 

Culoarea blănii este aceasta: gâtul şi ceafa sunt albicioase - gălbui, în timp ce restul corpului este 

acoperit de blăniţă scurtă de culoare gri-bej iarna şi cafenie vara. Codiţa este marcată de o dungă albă ce 

funcţionează ca un semafor pentru că îi ajută să se recunoască între ei. 

Au cam 100 de cm înălţime luată de la ceafă la sol, adică cam cât măsoară un copil de clasa a II-a. 

Cântăresc cam 150 de kg şi pot căra această greutate şi în ritm de alergare. 

 Cangurul nu poate merge înapoi; are o săritură mai lungă de 12 metri şi sare cu o viteză mai mare 

de 60 km/oră. 

 Ţepii ariciului nu sunt tăioşi sau otrăvitori ci el aplică pe ei o salivă spumoasă care serveşte doar la 

iritarea prădătorilor. 

 Girafa nu poate scoate nici un sunet, dar aude anumite sunete: guiţatul, sforăitul şi behăitul. 

 Niciodată 2 zebre nu au aceeaşi dispunere a dungilor. Dacă mai multe zebre aleargă în acelaşi timp, 

prădătorul nu o mai poate urmări pe nici una. Este dependentă de apă şi bea 14 litri de apă pe zi.  

 

           

 

 

 

 

 
 



 

 

Înscrieţi în cerculeţe pe desen numerele de la 1 până la 7, astfel  încât pe fiecare dreaptă suma 

numerelor să fie egală cu 15. (Soluţia problemei nu este unică.)  

 

 

 
    Observaţi, număraţi cifrele, adunaţi numerele şi apoi jucaţi-vă, desenând cu ambele mâini! 

 

 
                                                                                          Coloraţi şi aflaţi povestea! 

 

                                                                                         1-portocaliu         2-galben         3-roşu 

                                                                                         4-albastru             5-verde          6-maro 

                             7-violet 

 

 

 

 

 
Cum ajunge Moşul la reni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 



Uniţi punctele în ordine crescătoare!                                                        Aflaţi cine se ascunde printre litere!

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aflaţi cine se ascunde printre litere!  

 

 

 
Găsiţi cele 6 diferenţe între imaginile date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


