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Bună ziua, dragă prietene!
Eu sînt albinuţa Melisa. Îmi place să mă joc şi să aflu lucruri noi. Acum, cînd ai
devenit şi tu şcolar, putem porni împreună la drum prin Lumea Cunoştinţelor.
Ce bine e că ne-am întîlnit!
Începînd cu pagina următoare a caietului, vei purcede într-o călătorie minunată, iar eu
te voi însoţi şi te voi ajuta. Îți voi povesti despre Moldova – patria noastră. Vei afla că cea
mai preţioasă comoară a oricărei ţări sînt locuitorii ei. Chiar dacă arată diferit, vorbesc
limbi diferite, au tradiţii şi obiceiuri diferite, toţi îşi doresc un lucru comun – să trăiască în
pace şi în fericire.
Moldova este casa noastră comună, un meleag minunat, frumos şi primitor. Împreună,
vom călători prin ţara noastră, vom admira natura şi monumentele ei şi vom învăţa să le
îngrijim. Vom face cunoştinţă cu oamenii deosebiţi care ne-au proslăvit ţara. Eu te voi învăţa să-i cunoşti mai bine pe cei de alături, cum să faci fapte demne, cum să prieteneşti
şi să fii un bun vecin. Anume de aceasta depinde ce fel de om vei deveni cînd vei creşte
mare şi dacă vei avea prieteni.
Pentru a te ajuta să afli cît mai multe şi să înveţi tot ce ştiu eu, am inventat pentru tine
diverse sarcini şi exerciţii. Alături de fiecare vei găsi un semn special, care îţi va indica ce
ai de făcut.
Interesant!
Sfaturile
albinuţei.

Gîndeşte-te,
află, compune,
ghiceşte.

Dicţionar

Desenează,
colorează, termină desenul.

Uneşte, alege,
găseşte.

Citeşte,
memorează.

Scrie, termină
propoziţia.

Povesteşte,
meditează.

Decupează,
lipește.

Aş vrea să ştiu dacă întîlnirile noastre ţi-au plăcut. La sfîrşitul fiecărei călătorii, reflectează asupra lucrurilor nou-aflate și relatează-le colegilor de clasă, învățătorului, părinților,
prietenilor sentimentele pe care le-ai trăit.

Fii atent şi vei reuşi!



Călătoria 1

eu şi vecinii mei
• Vreau să fac cunoştinţă mai îndeaproape cu tine şi cu familia ta. Desenează
un portret de familie sau lipește o fotografie a familiei tale.

• Citeşte împreună cu părinţii poezia şi imaginează-ţi că eşti soarele care le
dăruieşte tuturor căldură cu razele sale.

Cîntecul soarelui
– Soare-soare, domn bălai,
Spune, cîte raze ai?
– Zău că nu ştiu, măi nepoţi,
Cîte am, ajung la toţi!
– Soare-soare, domn frumos,
La cîţi dai lumină jos?
– Nu ştiu, eu nu socotesc
Pe cîţi mîngîi şi-ncălzesc!
Grigore Vieru



Prozatorul rus Valentin Kataev a scris o poveste interesantă despre o fetiţă care
a primit în dar o floare fermecată ce putea îndeplini şapte dorinţe. Printre acestea
au fost o călătorie la Polul Nord, jucării şi alte daruri. Însă cea mai mare bucurie i-a
adus fetiţei cea de-a şaptea dorinţă. Ea a rugat floarea fermecată să-l vindece pe
vecinul ei.

•

Cum crezi, de ce
anume ultima dorinţă a bucurat-o
cel mai mult?

• Imaginează-ţi că
ai şi tu o floare
fermecată care
îndeplineşte dorinţe. Gîndeştete la dorinţele
tale şi colorează
atîtea petale cîte
dorinţe ai.
•

Gîndește-te, împreună cu părinţii, la cea mai
mare dorinţă a
familiei voastre. Colorează pe pagina 80 petala cu dorinţa voastră şi adu-o
la lecţie.
Cei care trăiesc alături de tine şi de familia ta se numesc vecini. Şi la
şcoală ai vecini – de bancă, de clasă, de şcoală. Dacă vrei să te simţi
bine alături de alţii, trebuie să înveţi să fii un bun vecin. Un bun vecin este
politicos, înţelegător, gata să ajute la nevoie.
•
–
–
–
–

Explică cum înţelegi proverbele de mai jos:
Cine are vecini, rar se laudă singur. (românesc)
Nu-ţi cumpăra casă, cumpără-ţi un vecin. (românesc)
Cel mai aproape neam e vecinul. (ucrainean)
Fără frate mă descurc, dar fără vecin nu pot trăi. (rusesc)



Călătoria 2

Să conStruim relaţii
cu cei ce ne înconjoară
•

Lipeşte petala cu dorinţa principală a familiei tale pe floarea comună.

•

Desenează-te aşa cum eşti şi aşa cum vrei să devii.

• Găseşte asemănările dintre cele două imagini.



•
•

Compară „portretele” tale cu ale colegilor.
Explică ce asemănări ai observat între desenele tale şi desenele celorlalţi.

•

Citeşte poezia împreună cu părinţii:
Dacă ai un prieten
Eşti prietenilor pururi
Credincios –
Nu-i pe lume om ca tine
Mai frumos!
Ai pe lume un prieten
Devotat –
Nu-i pe lume om ca tine
Mai bogat!
Ca-ntre flori între prieteni
Înfloreşti,
Eşti puternic ca stejarul,
Cît trăieşti!
Vasile Romanciuc

Dacă vrei să te împrieteneşti cu cineva, iată ce trebuie să faci:
– Zîmbeşte! Zîmbetul te ajută să te apropii de oameni. De obicei, și
ei îți răspund cu un zîmbet.
– Priveşte direct la persoana cu care vorbeşti, nu în altă parte.
– Cînd saluţi pe cineva, nu ţine mîinile în buzunare, nu da din mîini
şi nu le încrucişa pe piept.
– Cînd începi conversaţia, mai întîi salută persoana, prezintă-te („Mă
numesc…”), apoi spune-i că te bucuri de cunoştinţă. După aceasta, puteţi începe o discuţie pe o temă de interes comun („Cum
crezi…?”, „Ţi-a plăcut…?”).



Călătoria 3

limBa maternă, limBa de Stat,
limBile vecinilor noştri
•

În ce limbă ai început să vorbeşti?

Limba maternă este prima limbă pe care o vorbim. O învăţăm în copilărie de
la părinți şi de la alte persoane apropiate.
Unii oameni au două limbi materne, dacă învaţă a vorbi într-o limbă cu mama şi în alta
cu tata.
Limba de stat este principala limbă a ţării, care îi uneşte pe cetăţeni şi îi ajută pe cei cu
limbi materne diferite să comunice între ei.
În lume există foarte multe limbi. Unele dintre ele sînt uitate şi dispar. Este foarte important să ne păstrăm limba. Pe 21 februarie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Limbilor Materne.
• Roagă părinţii, bunicii şi alte rude să scrie ce limbi posedă.
•
–
–
–

Explică cum înţelegi aceste proverbe:
Cuvîntul rău din gură rea iese. (bulgar)
Limba e dulce ca mierea şi amară ca fierea. (românesc)
Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает. (rusesc)

Cine vorbeşte seamănă, cine ascultă culege. (traducere)
– Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові. (ucrainean)
Pasărea se cunoaşte după pene, iar omul după vorbă. (traducere)
– Тatlı dil baldan taa tatlı. (găgăuz)
Limba maternă e mai dulce ca mierea. (traducere)

•

Meditează cu voce: De ce este necesar ca toţi locuitorii ţării să cunoască
limba de stat?

Toate limbile trebuie respectate. Limba ta maternă trebuie s-o păstrezi
cu drag, s-o cunoşti şi s-o îmbogăţeşti – ea este comoara pe care ai
moştenit-o de la strămoşi. Odată, ai s-o transmiţi urmaşilor tăi.
În orice limbă există cuvinte frumoase şi cuvinte urîte. Chiar dacă îi auzi
pe unii colegi şi adulţi folosind cuvinte urîte, nu le urma exemplul. Acestea ne sluţesc vorbirea, ne îndepărtează de frumusețea limbii.
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 Omul care cunoaşte multe limbi se numeşte poliglot.

•

Citeşte poezia împreună cu părinţii:

Frumoasă-i limba noastră
Pe ramul verde tace
O pasăre măiastră,
Cu drag şi cu mirare
Ascultă limba noastră.
De-ar spune şi cuvinte
Cînd cîntă la fereastră,
Ea le-ar lua, ştiu bine,
Din limba sfîntă-a noastră.
Grigore Vieru
• Cuvîntul „limbă” sună diferit la diferite popoare. Cu ajutorul părinţilor, uneşte fiecare cuvînt cu limba din care vine:
Язык
Мова
Език
Lembeh
Limbă
Dili
Jezyk

ebraică
poloneză
română
rusă
găgăuză
ucraineană
bulgară

• Scrie cuvîntul „limbă” în limba ta maternă.

•
•

Versurile imnului național Limba noastră îi aparțin lui Alexei Mateevici. Ascultă imnul şi învaţă pe de rost cel puţin prima strofă.
Află ce limbi vorbesc vecinii tăi.



Călătoria 4

Să comunicăm în limBi
diferite!
•

Citeşte poezia împreună cu învăţătoarea/învățătorul sau cu părinţii:
Ciocîrlia

Ciocîrlia îşi învaţă
Puiul a cînta:
– Fără cîntec, dragul mamei,
Nu putem zbura.
Noi avem numai un cîntec,
Dragă puişor,
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Dar se cheamă „Ciocîrlia”
Şi-i nemuritor.
Cîntecul acesta veşnic,
Puiule, să-l cînţi.
Fără cîntec eşti pe lume
Ca fără părinţi.
Vasile Romanciuc

•
•
•
•

De ce puiul de ciocîrlie trebuie să înveţe cîntecul?
Tu înţelegi ce vorbesc păsările? Dar ele te înţeleg pe tine?
Cum crezi, în ce mod comunică animalele? Dar insectele?
Cum crezi, în cîte „limbi” vorbesc păsările?

•
•
•

Întreabă-i pe colegi şi pe vecini în ce limbi pot vorbi.
În ce limbi cunoşti măcar cîteva cuvinte?
Desenează o imagine în baza poeziei.

•

Ascultă poezia:

Drag îmi este graiul
Ca un cer de stele!
Vorbe mîngîioase,
Neamuri ale mele.

Graiul meu
Ia vezi tu ce sunet,
Ce mireasmă are.
Parcă-nfloare teiul,
Parcă trec izvoare.
Grigore Vieru

• De ce poetul consideră că vorbele graiului matern sînt neamurile lui?
• Roagă-i pe părinţi să scrie aceste cuvinte în limba unui alt popor din Moldova, în afară de limba ta maternă:
Bunică
Bunic
Familie
Vecin
Învăţător
Mulţumesc
Bine
Scuză-mă

Eu
Tu
Noi
Da
Nu
Prieten
Mamă
Tată

•

Bună ziua!
La revedere!
Salut!
Cum te cheamă?
Eu mă numesc...
Hai să fim prieteni!
Poftim!
Poftă bună!

Cu ajutorul părinţilor, răspunde la întrebarea: În ce mod se poate învăţa o
limbă?

În întreaga lume oamenii vorbesc limbi diferite. Vei învăţa şi tu limbi
străine, pentru a comunica cu locuitorii altor ţări.
Ce limbi străine ai vrea să înveţi? De ce?

Cu cît mai multe limbi vei cunoaşte, cu atît mai uşor vei face cunoştinţă
cu noi persoane. Iar cînd vei creşte mare, limbile îţi vor permite să înveţi
lucruri noi, să călătoreşti în ţări străine şi să-ţi faci acolo prieteni.
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Călătoria 5

repuBlica moldova pe harta
europei
•

Citeşte împreună cu părinţii:

Moldova mea
Locul unde ne-am născut şi trăim se numeşte pămînt natal. Eu m-am născut în Moldova. Moldova este patria mea.
Duminica trecută am fost la bunica, la Soroca. Acolo am văzut rîul Nistrul. Pe malul lui
se înalţă o cetate cu ziduri înalte de piatră. Demult, moldovenii au ridicat cetatea ca să se
apere de duşmani.
Cînd veneam acasă, am trecut prin codru, care este mare şi frumos. La marginea
pădurii am făcut popas sub un stejar cît toate zilele de mare. Braţele lui puternice parcă
povesteau întîmplări despre trecutul ţării.
Tare mi-a plăcut Nistrul şi codrul.
În cale am mai întîlnit lanuri doldora de grîu, cîmpii mănoase, vii roditoare şi livezi bogate. Moldova e mică, dar frumoasă. Vreau să văd toată Moldova!
Te iubesc, Moldovă, pămînt natal!
după Vladimir Beşleagă
•

•
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Cu ajutorul învăţătoarei/învățătorului, găseşte Moldova pe harta Europei şi
coloreaz-o:

De ce ai ales anume
această culoare?

•

Citeşte împreună cu părinţii:
Moldova
Strămoşescul meu meleag
Drag îmi este, tare drag.
Drag ca floarea florilor,
Ca lumina ochilor.
Vasile Romanciuc

•

Moldova pe hartă. Cu ce crezi că se
aseamănă?

•

Colorează strugurele şi compară-l cu
conturul Moldovei pe hartă. Ce asemănări ai observat?

•

Ce sate şi oraşe din țară ai vizitat?

•

Lipește imaginea/fotografia unui loc
pitoresc din Republica Moldova vizitat
de tine. Povestește colegilor tăi prin
ce te-a impresionat.

Este important ca omul să cunoască meleagul unde trăieşte. Atunci îl
va iubi şi mai tare. Dacă ne cunoaştem ţara, vom reuşi să-i păstrăm
comorile.
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Călătoria 6

relieful şi apele
•

Colorează formele de relief pe care le-ai întîlnit călătorind prin Moldova.

 relief – formă a suprafeţei Pămîntului.
 Zonă naturală – teritoriu cu trăsături comune.

Iată cîteva locuri pitoreşti din
Moldova, care reprezintă diferite
forme de relief:
Stînca de la Buteşti

•
•
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Stepa Bugeacului

Dealul de la Cobani

Ai vizitat vreunul din aceste locuri?
Cum se deosebesc sau se aseamănă cu relieful localităţii unde trăieşti?








rîu – şuvoi permanent de apă curgătoare.
lac – întindere mare de apă stătătoare, închisă între maluri.
iaz – lac artificial.
izvor – apă subterană care iese sau ţîşneşte la suprafaţa pămîntului.
Cascadă – torent de apă care cade de la o mare înălţime.
Baraj – construcţie care opreşte cursul unui rîu, pentru a ridica nivelul apei
şi a crea un rezervor.

• Examinează imaginile şi scrie, cu ajutorul părinţilor, ce fel de acumulare de
apă din Moldova reprezintă ele:
____________________ Nistru

____________________Ghidighici

__________________
de la Şeptelici
________________
Costeşti

__________________
de la Ţipova
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•

Citeşte poezia:
apă de izvor
Cînd se linişteşte apa,
Mă priveşte-n ochi izvorul...
Murmură, parcă mi-ar spune
Să nu stric cumva ulciorul.
L-am umplut cu apă rece,
Duc în braţ-atent ulciorul...
Dacă-l scap – se varsă apa
Şi se supără izvorul.
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•
•
•

Cum crezi, unde fuge izvorul?
Ce se întîmplă cînd se întîlnesc mai multe izvoare?
Dar dacă se întîlnesc mai multe rîuri?

•

Alege imaginile apelor pe care le-ai văzut în localitatea ta sau în altă parte,
în timpul călătoriilor.

•

Citeşte împreună cu colegii de clasă:
la Nistru
Nistru-i lung
Şi-i lat,
Şi-i mare –
Tot mai mare
Către mare!
De pe mal
Eu îl privesc –
Valurile licăresc
Şi la soare strălucesc.
Iar prin mijloc,
Călător,

Taie apele-un vapor:
Und-te duci tu,
Măi vapor,
Mîndru şi stăruitor?
– Duc copiii pîn la mare
Să le fac o sărbătoare:
Să se scalde!
Şi-napoi
Tot la Nistru vin,
La noi!
Anatol Ciocanu
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Călătoria 7

Spaţiile verzi
 Pădure – întindere mare de teren acoperită de copaci.
 livadă – teren plantat cu pomi fructiferi.
 Parc sau grădină publică – spaţiu verde în cadrul localităţii, cu alei, copaci şi
tufari decorativi, răzoare de flori.
 Scuar – mică grădină publică în zona oraşului, unde cresc, de obicei, copaci şi
tufari decorativi, flori.
 alee – drum, de obicei în parcuri, mărginit de arbori și flori.

 Bulevard – stradă orăşenească largă şi dreaptă, de obicei plantată pe
margini cu arbori.
Rezervaţia științifică Codrii

Parcul Central din Bălţi

Bulevardul Dacia din Chişinău

Alee din parcul Ştefan cel Mare din Chişinău

• Prin ce se deosebeşte livada de pădure?
• Iar pădurea de parc?
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•

Citeşte poezia:

rădăcina
Ca şi pomul din grădină,
Pomul creşte unde-l pui,
Omul are rădăcină.
Omul – doar în ţara lui.
Vasile Romanciuc
• De ce are nevoie un pom pentru a creşte mare şi frumos?
• Iar omul?
•

Ghici cine sînt:
Sînt un arbore înalt,
Cu trunchi drept şi vîrf rotat,
Lemnul meu e rezistent –
Tare bun pentru parchet,
_______________________
Pentru mobilă, ferestre.
Frunza-mi are multe creste.
Iar cînd toamna mă cuprinde,
Cad în juru-mi multe ghinde.
_______________________
Sînt semeţ, în haină verde,
Ce nici iarna nu se pierde.

De Crăciun împodobit,
Ca-n poveste eu mă simt.
_______________________
Floarea mea cea aromată
E culeasă şi uscată:
Ceai gustos din ea se face –
Cred că ai băut şi-ţi place.
_______________________
Fructul meu e-un fel de nucă –
Cade jos şi se usucă
Şi apare din găoace
Trupul brun fără de ace.
_______________________

Multe sate şi oraşe din
Moldova sînt îmbrăcate
vara în frumoase haine
verzi, care ne dăruiesc
umbra lor răcoroasă.
Oamenii au avut grijă să planteze
copaci şi tufari decorativi de-a lungul
străzilor, bulevardelor, în jurul pieţelor,
în parcuri şi în scuaruri. Acestea sînt
spaţiile verzi ale localităţilor. Arborii
curăţă aerul, acoperă zgomotul produs de mașini, umbresc străzile. Ei ne
aduc multe bucurii, dar şi noi trebuie să-i îngrijim.
•

Povesteşte despre spaţiile verzi din localitatea ta şi din alte locuri unde ai
călătorit.
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•

Pictorul a semnat greşit imaginile. Înscrie titlurile corecte.

Gradină

Stradă

Bulevard

Parc

Mere roşii
Ionel are un pom cu mere roşii.
Copacul lui creşte lîngă drum. Ionel
stă toată ziulica în copac.
Cînd vede că lîngă pom trece
un băieţel bun, scutură pomul. Cînd
vede că pe drum trece un băieţel
rău, stă neclintit.
Ieri, s-a adunat sub pom toată
clasa şi Ionel toată ziua a scuturat
pomul.
după Nicolae Esinencu

•
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Colorează
atîtea
mere cîți prieteni ai
în clasă.

Călătoria 8

denumirile ce ne înconjoară
• Citeşte legenda cu ajutorul învăţătoarei/învățătorului:
Floarea de Nu-mă-uita
Se spune că după ce au răsărit toate plantele, zînele
le-au dat cîte un nume. Zîna Florilor însă a uitat de o floare,
care răsărise într-o vale, lîngă un pîrîu.
Într-o zi, Zîna a ieşit să se plimbe pe o cîmpie plină cu fel
de fel de flori. Pășind printre ele, a văzut că acestea rîd şi se
bucură de mîngîierea caldă a razelor de soare. Numai una, cea de
lîngă pîrîu, era tristă şi plîngea. S-a apropiat de ea şi a întrebat-o nedumerită:
– Plîngi? Tu de ce nu eşti veselă ca toate surorile tale?
– Cum să nu plîng? Le-ai dat tuturor florilor cîte un nume, numai de mine ai uitat, Zînă bună!
răspunse floarea şi oftă adînc.
Zîna Florilor, auzind acest răspuns şi fiind miloasă de felul ei, i-a vorbit cu blîndeţe:
– Nu te supăra, micuţă floare, nu mai plînge! În scurt timp vei avea şi tu un nume!
După ce a rostit aceste cuvinte, Zîna s-a întors la palat. S-a sfătuit cu celelalte zîne şi, chemînd floricica cu ochii albaştri ca cerul senin, îi zise:
– Ţi-am ales şi ţie un nume, cum au şi surorile tale. Pentru că am uitat de tine, de azi înainte
te vei numi Nu-mă-uita.

•

Desenează o ilustraţie la această legendă.
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Tot ceea ce ne înconjoară – automobile, corăbii, clădiri, străzi, sate,
oraşe – are un nume. Uneori, datorită numelor, putem afla informații
despre unele trăsături ale obiectelor, despre evenimentele legate de
anumite localități și despre oamenii celebri care au locuit acolo.
• Găseşte asemănări şi deosebiri între aceste imagini:

________________________________
________________________________
________________________________

______________________________
______________________________
______________________________

• Ce fel de localităţi sînt acestea?
•
•
•
•
•

Scrie sub fiecare imagine cum se numeşte acest tip de localitate.
Scrie cu ajutorul părinţilor denumirea localităţii tale.
Scrie denumirea străzii unde trăieşti.
Ştii de ce strada ta se numeşte aşa? Dacă nu, încearcă să afli.
Află dacă cineva din colegii de clasă locuieşte pe aceeaşi stradă.

•

Citeşte cu ajutorul părinţilor:
Albastră este zarea,
Cîntă privighetoarea.
Apare un curcubeu
Peste oraşul meu.
Copii în goană mare
Zburdă pe trotuare.
Alerg cu ei şi eu,

Că-s în oraşul meu
Un fluturaş vioi,
O floare din zăvoi.
Iubiţi oraşul meu.
Cum îl iubesc şi eu.
Oraşul meu, oraşul tău,
Oraşul ______________

• Ai ghicit despre ce oraş este vorba?
• De ce oraşul acesta este cel mai important din ţara noastră?
22

 Stradă – drum în interiorul unei localităţi, de-a lungul căruia se înşiră, de o
parte şi de alta, trotuare şi case.
 Stradelă – stradă îngustă şi scurtă.
 Piaţă – loc întins și deschis dintr-o localitate, amenajat cu spații verzi, monumente.
• Scrie deasupra imaginilor ce reprezintă fiecare: stradă, stradelă sau piaţă.

__________________

_____________________

__________________
•

Desenează
strada
pe care
locuieşti
tu.

•

Dacă i-ai
putea
da un alt
nume,
care ar fi
acesta?

__________________

_____________________
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Călătoria 9

de unde provin prenumele
şi numele noaStre

24

•

Ghici ghicitoarea:
Sana verilmiş, ama insan kullanêr. (găgăuză)
L-ai primit tu, dar îl folosesc alţii. (traducere)
_________________________

•

Recunoaşte personajele şi scrie numele lor:
Gogoaşa, Făt-Frumos, Cenuşăreasa, Păcală, Motanul Încălţat.

•
•

Cum crezi, de ce aceste personaje de poveste se numesc astfel?
Cine le-a dat aceste nume?

•
•

Scrie prenumele tău cu ajutorul învăţătoarei/învățătorului.
Află de la părinţi de ce te-au numit anume aşa şi povesteşte-le colegilor în
clasă.

Ştiai oare că unele prenume sună diferit în limbi diferite, dar înseamnă acelaşi lucru? De exemplu, numele românesc Ion este cunoscut ca
Ivan în limba rusă, John în engleză, Jean în franceză, Jan în poloneză
ş.a.m.d., toate provenind de la numele ebraic Yohanan. Iar numele Viorica arată ca Violet în engleză, Violetta în italiană şi Ibolya în maghiară.
Unele nume de bărbaţi au nume-pereche de femei: Ioan şi Ioana, Marin
şi Marina.
• Propune alte exemple de nume-pereche.
• Cu ajutorul părinţilor, „tradu” prenumele tău într-o altă limbă.

Unele nume de familie ne permit să aflăm informaţii despre strămoşii
noştri: ocupaţie – Moraru, Vieru; trăsături – Creţu, Scurtu; de unde au
venit – Saharneanu, Munteanu; naţionalitate – Rusu, Leahu etc.

• Cum crezi, ce ocupaţie aveau strămoşii de la care
provin următoarele nume:
Rotaru –
Ciubotaru –

•

DANERI
NAA
•
•
•

Ciobanu –
Livădaru –

Citeşte împreună cu părinţii:

Ce nume ai, copile drag?
Un nume e-o comoară.
Un nume-l ai de la părinţi
Şi-un nume – de la ţară.

•

Pîslaru –
Olaru –

Numele

Povaţa care o asculţi –
Ea ne-a rămas şi nouă
Din moşi-strămoşi: să le păstrezi
Curate pe-amîndouă.
Vasile Romanciuc

Literele din numele copiilor au fost încurcate. Restabileşte-le ordinea.
A__________
A__________

ANELE
HAIMI

E________________
M________________

Majoritatea numelor au variante de dezmierdare, care se numesc diminutive. Pe tine cum te dezmiardă rudele?
Iar prietenii?
Care din numele tale îţi place cel mai mult? De ce?
25

Călătoria 10

noi şi adulţii
•

Citeşte, cu ajutorul învăţătoarei/învățătorului sau al părinţilor, povestea populară bulgărească de mai jos:

Bătrînii
Odată un împărat a emis aşa o lege: toţi bătrînii să fie alungaţi din ţara lui.
„Oricum nu aduc nici un folos”, zicea el. „Nu ară, nu seceră. Nu fac decît să ne mănînce pîinea şi să ne încurce prin casă. O să trăim mai bine
fără dînşii.”
Şi toţi bătrînii au fost izgoniţi din ţară. Unul singur a rămas – tatăl unui boier. Tînărul boier l-a ascuns pe tatăl său
iubit într-un loc tainic şi îi aducea acolo mîncare şi băutură.
În acel an se făcu în ţară mare secetă. Plantele s-au
uscat sub soare, au secat rîurile şi fîntînile, roada s-a prăpădit. Cînd s-a terminat grîul de anul trecut, n-a mai rămas
nici un bob pentru semănat. Oamenii s-au speriat: „Ce o
să semănăm? Ce o să mîncăm la anul?” S-a speriat şi împăratul. Şi-a chemat boierii:
– Vă poruncesc să-mi găsiţi chiar mîine grîu pentru semănat. Că de nu, s-a zis cu voi!
Boierii s-au dus pe la casele lor întristaţi. Nu ştiau cum
să facă rost de grîu. S-a dus acasă şi tînărul boier care îşi
ascunsese tatăl.
– Ce s-a întîmplat, fiule? l-a întrebat tatăl.
– Nimeni nu mă poate ajuta! a exclamat tînărul cu disperare.
– De ce, dragul tatei?
– Împăratul a poruncit să facem rost de grîu pentru semănat. Dar cum să-l găsesc,
dacă în toată ţara n-a rămas nici un bob!
– Nu te mîhni, fiule. Mîine spune-i împăratului să le poruncească sătenilor să dezgroape furnicarele. Acolo veţi găsi grîu.
Cînd a doua zi sătenii au dezgropat furnicarele, au găsit în fiecare cîte un pumn de
grăunţe. Împăratul l-a întrebat pe boierul care i-a dat acest sfat:
– Ai găsit singur soluția sau te-a sfătuit cineva?
– Nu îndrăznesc să-ţi răspund, Măria Ta, căci ai să mă pedepseşti.
– Îţi dau cuvîntul meu că n-o să ţi se întîmple nimic.
Atunci tînărul boier i-a destăinuit împăratului că tatăl său i-a dat acest sfat.
Împăratul a căzut pe gînduri şi curînd a emis o altă lege: bătrînii să fie întorşi în ţară,
iar locuitorii să le acorde respect şi ajutor.
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•
•
•

Cum crezi, de ce numai tatăl tînărului boier a găsit soluţia la problema împăratului?
De ce trebuie să-i respectăm pe bătrîni?
Alături de tine trăiesc rudele tale, care îţi transmit cunoştinţele lor şi te ajută
să înveţi lucruri noi. Arată prin săgeţi cine te-a învăţat să faci următoarele
lucruri (sau de la cine ai vrea să le înveţi):
Să spăl vesela
Să bat cuie
Să îngrijesc de animale domestice
Să citesc
Să merg pe bicicletă
Să îmbrac păpuşa
Să pescuiesc
Să joc dame sau şah
Să culeg ciuperci şi pomuşoare în pădure

•
•

Fratele
Mătuşa
Unchiul
Sora
Mama
Bunicul
Bunica
Tata

Ce alte lucruri ai vrea să înveţi de la rudele tale?
Citeşte împreună cu părinţii:

Cînd ne vine cîte-un dor,
Cu mămica şi tăticul
La bunica şi bunicul
Ne-adunăm în cuibuşor.

la bunici

Bunii ne-aşteaptă-n prag
Să venim la ei cu toţii –
Nepoţelele, nepoţii,
Că ne-au legănat cu drag.

Cu tot neamul ne-adunăm
La bunici în casa mare
Şi în zi de sărbătoare,
Ca la moldoveni cîntăm.
Constantin Dragomir
De ce casa bunicilor este numită „cuibuşor”?
Povesteşte-le colegilor despre bunicii tăi.
Tare-i bine la bunici,
Fie iarnă, fie vară,
Ne jucăm voioşi pe-afară
Cu alţi nepoţei voinici!

•
•
•

Cum înţelegi proverbele:
– Preţul tinereţii la bătrîneţe se apreciază. (turcesc)
– Pomul tînăr se îndoaie, cel bătrîn se frînge. (ebraic)
– Ce n-a învăţat Ionică, nu mai învaţă Ion. (românesc)
– Мир да лад – в семье клад. (rusesc)
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Pace şi voioşie – în casă bogăţie. (traducere)
– Masanın gözellii – imeklär, evin gözellii – uşaklar.
Masa o împodobesc bucatele, iar casa – copiii. (traducere)
•

Citeşte împreună cu părinţii:
Copilăria bunicului

S-a urcat în pom Gheorghiţă
Să mănînce fructe coapte.
La cireş vine şi bunul,
Dă să urce, dar nu poate.
„Uneori să gust cireşe,”
Zice bunul, „tare-aş vrea,
Uite, colo sus, băiete,

Stă copilăria mea...”
„Două-trei cireşe coapte
Zi-i, nepoate, ca să-mi dea.”
„Unde, unde e, bunele?
Nu zăresc pe nimeni, zău...
Însă, dacă vrei cireşe,
Îţi culeg un coş chiar eu…”
Emilia Plugaru

•

Povesteşte cum îți ajuţi părinţii, bunicii şi alte rude.

•

Dacă ai
avea puteri
magice, ce
le-ai dărui
bunicilor tăi?

•

Într-o familie unită,
membrii
ei au grijă
unii de alţii
şi se ajută
reciproc.
Arată prin
săgeţi cui
te-ai adresa,
dacă…

Nu reuşeşti să rezolvi un
exerciţiu
Ţi s-a stricat jucăria
Te simţi trist(ă)
Bunica

Te-ai tăiat la deget
Nu ştii cum să te împaci
cu cineva

Sora

Bunicul

Mama
28

Fratele

Tata

Călătoria 11

arBorele meu de familie.
Strămoşii mei
• Noi ne asemănăm măcar puţin cu rudele noastre. Ce ai moştenit de la rudele tale? Scrie cu cine dintre ele ai în comun:
Numele – _____________________________
prenumele – ___________________________
culoarea ochilor – _______________________
culoarea părului – _______________________
forma nasului – _________________________
limba maternă – ________________________
ocupaţia preferată – _____________________
•

Citeşte împreună cu învăţătoarea/învățătorul:

Copacul se ţine cu rădăcinile...
Se stîrneşte vînt. Lui Stănică i se pare că nucşorul se îndoaie prea tare.
– Bunicule, mă tem să nu se rupă, zice el îngrijorat.
– Pune-i o proptea, zice bunicul. Cît îi mititel, are nevoie de sprijin.
Stănică alege un băţ potrivit, îl înfige adînc lîngă copăcel şi îi leagă uşurel unul de altul.
– Acum stai fără grijă, spune bunicul. Degrabă o să i se prindă rădăcinile şi nici un vînt
n-o să-l mai dea jos.
Băiatul se uită la puiet, la nucul cel bătrîn şi se gîndeşte ceva în mintea sa.
– Bunicule, face el, dar eu de ce nu am rădăcini? Dacă se stîrneşte un vînt maremare?...
Bunicul zîmbeşte:
– Dacă se stîrneşte un vînt mare-mare, tu ai să te ţii de tăticul tău şi de mămica ta. De
mine şi de bunica. Şi de toţi ceilalţi ai noştri.
Copacul se ţine cu rădăcinile, iar omul – cu neamurile.
Aurel Scobioală
•
•
•
Mama
Tata
Bunica
Bunicul

Cine reprezintă rădăcinile tale?
Explică proverbul de la sfîrşitul textului.
Arată cu ajutorul săgeţilor răspunsurile:
Cine ţi-a dat numele?
Cu cine ai un nume de familie comun?
Cu cine semeni?

Sora
Fratele
Mătuşa
Unchiul
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 Generaţie – oameni de vîrstă apropiată, care trăiesc în aceeaşi perioadă
de timp.
 Familie – totalitatea persoanelor care se trag dintr-un strămoş comun.
 Nume de familie – nume pe care îl poartă toţi membrii aceleiaşi familii şi
care se transmite de la părinţi la copii.
 Strămoş – persoană care a trăit cu cîteva generaţii înaintea cuiva şi din
care provin membrii aceleiaşi familii.
 Neam – totalitatea persoanelor înrudite între ele.
 arbore de familie – desen în forma unui arbore sau schemă din care se
văd ramificaţiile unei familii şi gradele de rudenie dintre membrii ei.
•

Citeşte poezia cu ajutorul părinţilor:
Familia mea

Sîntem cinci oameni în casă,
Că i-am numărat la masă:
Tata, mama şi bunicul,
Bunica şi eu, piticul.
Tata-i bun şi serios,
Muncitor şi respectuos.
Despre mama ce să-ţi spun?
•
•
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Nu am voie să-i ascund
Fapte rele, ghiduşii,
Cînd le fac ca alţi copii.
Bunica îmi dă povaţă,
Cum să mă port în viaţă,
Vă spun de bunic apoi,
C-a fost primul în război.
Elena Podoleanu

Cîţi membri are familia ta?
Completează arborele de familie, scriind numele părinţilor, bunicilor şi străbunicilor. Roagă părinţii să te ajute, dacă nu cunoşti unele informaţii.

•
•

Unde s-au născut părinţii tăi? Iar bunicii?
Arată pe harta Moldovei raioanele de unde provin ei.

•

Scrie singur sau cu ajutorul părinţilor numele strămoşilor tăi cărora ai vrea
să le semeni.
Povesteşte în clasă de ce i-ai ales anume pe ei.
Cum ai vrea să-ţi proslăveşti numele în viitor?

•
•
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Călătoria 12

noi şi vecinii noştri
 Vecin – omul care se află alături de tine.
 Bună vecinătate – capacitatea de a trăi în pace şi în prietenie cu cei din jur.
 Moldoveni – locuitorii Moldovei, indiferent de limba lor maternă.
•
•
•
•

Povesteşte despre vecinii tăi.
Cum aţi făcut cunoştinţă?
Ce ai vrea să înveţi de la vecinii tăi?
Ce i-ai putea învăţa tu pe ei?
•
–
–
–
–

Cum înţelegi următoarele proverbe:
Vecinul de aproape e mai drag decît fratele de departe. (ucrainean)
Binele cu bine se răsplăteşte. (bulgăresc)
Binele de rău te scapă, să-l arunci chiar şi în apă. (românesc)
Yakın komuşu taa ii uzak hısımdan. (găgăuz)
Vecinul de aproape e mai bun decît neamul de departe. (traducere)

• În denumirile unor popoare ce locuiesc în Moldova au fost încurcate literele. Uneşte cu săgeţi cuvîntul scris greşit cu cel corect:
UGĂGĂZI
GARIBUL
ZIPONELO
•

POLONEZI
BULGARI
GĂGĂUZI

REEVI
LABEŞIRU
RCTUI

Învaţă împreună cu părinţii sau cu învăţătoarea/învățătorul mişcările de
dans ce însoţesc cîntecul de mai jos:
alunelu
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TURCI
BELARUŞI
EVREI

Refren:
Alunelu, alunelu,
Hai la joc!
Să ne fie, să ne fie
Cu noroc! (bis)

Refren:
Alunelu, alunelu,
Hai la joc!
Să ne fie, să ne fie
Cu noroc! (bis)

Cine-n horă o să joace
Mare, mare se va face.
Cine n-o juca defel
Să rămînă mititel.

Cine-n horă o să joace
Mare, mare se va face.
Cine n-o juca defel
Să rămînă mititel.

Popoarele ce locuiesc în Moldova au diferite dansuri naţionale. Iată unele
din ele: sîrba, gopak, fvreilachs, krakowiak, kazaciok.

Nu este frumos să criticăm exteriorul altor persoane.
Fii binevoitor, atunci cei din jur vor dori să comunice cu tine.

•

Colorează costumele copiilor din Moldova prinşi în horă (vezi modelul de
pe copertă).



Călătoria 13

cum ne Soluţionăm
proBlemele
•

Inventează cîte un simbol pentru prietenie şi ceartă. Desenează-le.

•

Citeşte împreună cu părinţii sau învăţătoarea/învățătorul:
au vrut melcii să se bată



Pe-o tulpină de stejar
au încremenit doi melci
şi privesc cum jos în vale
se bat crîncen doi berbeci.

Îşi fac vînt din două dealuri
de-acum patru zile melcii.
Nu mai pot de nerăbdare
şi se-ntorc la stîni berbecii.

Îşi fac vînt din două dealuri,
cap în cap se bat berbecii,
tocmai sar scîntei din coarne...
Doamne, nici nu suflă melcii.

Melcii însă vin la vale,
se-ntîlnesc a cincea zi.
– Bună ziua, frăţioare!
– Bună... Cum trăieşti, ia zi?

Hai şi noi ca să ne batem...
Faceţi loc, măi fraţi berbeci!
Au încremenit berbecii –
oare cum se bat doi melci?

Aţi crezut c-au să se bată?
Şi eu astfel am crezut.
Dar... vedeţi, cît coborîră,
melcii au uitat ce-au vrut.
Iulian Filip

•
•
•

Prin ce se aseamănă berbecii şi melcii?
Prin ce se deosebesc?
Cine dintre ei sînt mai certăreţi?

•
•
•

Cum crezi, de ce nu s-au bătut melcii?
Cunoşti animale prietenoase? Care sînt ele?
Cum se manifestă prietenia între animale? Dar între oameni?
A cunoaşte bine pe cineva nu înseamnă a şti totul despre el. În discuție
nu încercăm să aflăm toate secretele lui. Noi trebuie să avem încredere
în cel de alături, să fim prietenoși unii cu alții, să ne încurajăm reciproc.
Proverbul spune: Mustră-ţi prietenul cînd nu vă vede nimeni, dar laudă-l
cînd te aud toţi.

•

Cum crezi, despre ce discută mama-veveriţă şi puiul ei? Ajută puiul de veveriţă să găsească o soluţie.
Pacea este întotdeauna
mai bună decît neînţelegerea. Încearcă să eviţi orice
ceartă. Dar dacă cearta a
început, ţine minte: cîştigă
acela care reuşeşte să-şi păstreze calmul.

•

Citeşte poezia:

Copilul politicos
Spun cuvinte fermecate,
„Sărut mîna” spun cu drag
Ce deschid uşi ferecate:
Bunicuţei ce stă-n prag.
„Mulţumesc”, „Te rog frumos”
Şi-s convins că-s de folos!
Pe stradă, salut voios
Oamenii, că-s respectuos!
Dimineaţa-n gura mare
Iar acasă cînd sosesc,
Cînd sînt gata de plecare,
„Bună ziua” eu rostesc.
Tincuţa Gherase
•
•
•

Ce cuvinte „fermecate” mai cunoşti?
De ce este important să le folosim în comunicare?
Ce cuvinte magice cunoşti în limba vecinilor tăi?
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jocurile Strămoşilor
noştri


interacţiune – activitate comună.

• Numeşte jocul tău preferat.
• De-a ce se jucau părinţii tăi în copilărie?
• Cu ajutorul părinţilor, înscrie denumirile jocurilor în care se folosesc:
Pietricelele – _______________________________________
Inelul – ___________________________________________
Batista – __________________________________________
Mingea – __________________________________________
Băţul – ____________________________________________
Jocurile pot fi diferite: active, de companie, sportive şi altele. Jocurile te
ajută să devii isteţ și agil. Ele îţi dau posibilitatea să-ţi faci prieteni noi şi să
interacţionezi cu ei. Graţie lor, înveţi să te bucuri de succesele tale şi ale
altora, să simţi compasiune pentru cei pe care i-ai învins, să nu disperi,
atunci cînd ai pierdut. Dacă s-a întîmplat aşa, nu te întrista, fii insistent,
stăruitor şi va veni ziua cînd vei deveni cîștigător.
Printre jocurile şi jucăriile de odinioară, putem enumera: fluiere, arşice,
puşculiţe, ocarine, titirez (sfîrlează), tot felul de fluierici avînd forme de animale sau păsări, alte vase cîntătoare confecţionate din diverse materiale,
în special din ceramică; harapnice, puşcoci de soc. Confecţionat de copii
era şi celebrul zmeu de hîrtie care aducea o încîntare deosebită atunci
cînd se înălţa în adierea vîntului. Alte jocuri şi jucării tradiţionale româneşti
sînt: mingea, nucile în gaură, nasturii (sîmburii), baba-oarba, călăreţul, dea caii, praştia, ţurca, bîzîita, scrînciobul.
• Scrie cu ajutorul părinţilor cuvîntul „joacă” în una din limbile vecinilor noştri.
• Recunoaşte jocurile din imagini.



•

Citeşte numărătoarea:

Elev: 1, 2
Toţi: Hai, că plouă!
Elev: 3, 4
Toţi: Hai la teatru!
Elev: 5, 6
toţi: Spală vase!

Elev: 7, 8
Toţi: Porumb copt!
Elev: 9,10
Toţi: Un pahar cu apă rece
Şi-o cafea amară,
Elev: Ieşi la joacă afară!

•

Pentru ce se folosesc la joacă numărătorile?

•
•

Învaţă pe de rost o numărătoare în altă limbă decît limba ta maternă.
Inventează un joc pentru întreaga clasă.

•

Alege jocurile sportive care îţi plac sau adaugă jocul tău preferat, dacă nu
este menţionat:
Fotbal
___________________________
Hochei
___________________________
Volei
___________________________
Şah
___________________________
Baschet
___________________________
Tenis
___________________________

•

La recreaţie, încercaţi cu toată clasa următorul joc:

Joacă, fetiţă – joacă, băiete!
Copiii formează un cerc cît mai mare şi aleg o fetiţă care să stea în mijloc. În timp ce
toţi copiii cîntă, fetiţa îşi alege un băiat şi amîndoi dansează în mijlocul cercului.
Joacă, joacă, joacă, fetiţă,
Că eşti frumoasă ca o garofiţă,
Şi jocul nostru este format
Dintr-o fată şi-un băiat.
Fetiţa trece apoi la loc, iar băiatul rămîne să danseze în mijlocul cercului, în timp ce
copiii cîntă:
Joacă, joacă, joacă, băiete,
Că eşti frumos ca un castravete,
Şi jocul nostru este format
Dintr-o fată şi-un băiat.
Acum băiatul îşi alege o fetiţă şi dansează amîndoi. Şi aşa mai departe.
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ecologia. interacţiunea
omului cu natura
Toate elementele naturii sînt legate între ele și nici unul nu e de prisos:
nici animalele, nici plantele, nici păsările, nici insectele, nici ploaia, nici zăpada. Și omul este parte a naturii. Pentru a nu dăuna naturii, oamenii au
inventat ştiinţa despre convieţuirea cu ea, care se numeşte ecologie.
•

Citeşte poezia:
Micul sanitar

Vîntul toamnei suflă. Norii se-nfiripă.
Oare copăceii nu vor prinde gripă?
Că sînt goi sărmanii, nu mai au veşminte
Cum aveau cînd vara-i săruta fierbinte.

•
•
•
•
•
•

Va veni şi iarna, într-o zi, încoace,
Să le dea flanele albe şi cojoace.
Pîn-atunci eu însă, cînd la rădăcină
Îi adăp în apă, pun şi-o aspirină.
Victor Tulbure

Cum îşi manifestă copilul grija pentru copăcei?
Ce pot face oamenii pentru a-i ajuta să crească cît mai repede mari şi sănătoşi?
Ce acţiuni pot dăuna naturii?
Cum putem îmbunătăți mediul în care trăim?
Priveşte imaginile colorate de la paginile 2 şi 3 ale anexei şi numeşte plantele şi animalele pe care le cunoşti.
Ce legături există între ele?

 Ecologia este ştiinţa despre cum putem trăi în pace şi armonie cu natura
fără să-i încălcăm legile.
•

Împreună cu învăţătoarea/învățătorul, citește textul, apoi discută cu colegii
în baza lui:
Piticii cu cuşme albe
(fragment)

Un graur tînăr a adus vorbă în sat că în Hîrtop au apărut
nişte pitici.
– Ei, ba? făcu ochi mari Radu.
– Păi dacă îţi spun, nu se lăsa graurul. Pitici, ia atîtica, şi-s toţi în cuşme albe.
38

Tata şi mama nu erau acasă. Radu l-a întrebat pe cîinele său:
– Bumbu, mă laşi în Hîrtop?
Cîinele a dat din coadă. Adică, te las, dar merg şi eu. Hîrtopul nu e după casă.
Graurul zbura înainte, Bumbu venea în urmă. Mai greu pînă au ridicat dealul cel
mare.
Radu credea că în Hîrtop a nins, cînd colo – acelea erau cuşmele piticilor.
– Măi graure, a zis Radu, ştii cum îi cheamă pe piticii ăştia?
– Cum?
– Ghiocei!
Bumbu a vrut să latre la ei, dar a rămas cu gura căscată: frumoşi pitici!
Şi lui Radu i-au plăcut. Unde îi vine un gînd: să ia Hîrtopul cu pitici cu tot şi să-l ducă
în sat. Dar cum o să încapă dealurile în ogrăzile oamenilor?...
după Spiridon Vangheli
•

Desenează cu creionul simplu o floare care creşte în Moldova, în două
variante: în vază şi într-o poiană.

•

Cum crezi, unde se va simţi mai bine floarea? Colorează această imagine.



Călătoria 16

de ce treBuie Să ocrotim
natura
•

Citeşte împreună cu învăţătoarea/învățătorul şi discută cu colegii în baza
poeziei:
Stejarul
– Moş Stejare, Moş Stejare,
– Cum mă cheamă? Sînt Ştefan.
Cîţi ani ai matale oare?
Dar... ce faci cu-atîţia ani?
– Sînt, băiete, – cum te cheamă? –
– Îi împart la stejărei,
Cu străbunii tăi de-o seamă.
Ca să crească mari şi ei.
Vasile Romanciuc
• Priveşte desenul şi povesteşte de ce multe plante şi animale dispar din
natură.

•

40

În baza imaginilor, compune nişte reguli de comportament în natură. Respectă-le cînd mergi în excursie.

•

Inventează şi desenează nişte semne care să interzică activităţi ce dăunează naturii.

Natura înseamnă apă, aer, soare, pietre, plante, animale, oameni.
Omul este influențat de ceea ce se întîmplă în natură. Ce fel de apă
bem, ce fel de aer respirăm, în ce fel de sol ne creştem fructele şi legumele, cum ne folosim de resursele naturale pentru a ne întări organismul – toate acestea sînt foarte importante pentru sănătatea noastră.
•

Citeşte poezia:
livădarii

Astăzi la sădit livada
Au ieşit şi mari, şi mici.
Radu-aduce cîte-o mladă,
Victor sapă gropi aici.
Alţi copii stropesc cu apă
Copăceii rînd pe rînd,

Vîntu-i gata să înceapă
Prin livadă un colind.
Totul e cum se cuvine
Azi la micii livădari,
Chiar şi ploaia care vine
Are-un scop: să-i vadă mari.
Grigore Vieru

•
•
•
–

Ai sădit vreodată un copac?
De ce este nevoie să plantăm livezi noi?
Discută proverbele:
İnsan doyurĕr topraa, toprak doyurer insanı. (găgăuz)
Omul hrăneşte pămîntul, iar pămîntul pe om. (traducere)
– Çok, dostum, işleyecan-tatlı ekmek iyecan. (găgăuz)
Dacă munceşti mult, vei mînca pîine gustoasă. (traducere)
41

Călătoria 17

Să ajutăm animalele şi
păSările iarna!
•
•
•
•

De ce e nevoie ca oamenii să îngrijească de animalele şi păsările sălbatice?
De ce aceasta este deosebit de important iarna?
Ai construit vreodată o căsuţă pentru păsări?
Desenează cîteva modele de căsuţe pentru păsări şi animale sălbatice.

•

Citeşte poezia:
rămurica păcii
– Porumbel, ce porţi în cioc?
– Rămurica cu noroc.
– Spune-mi: unde creşte ea?
– Cum, nu ştii? În ţara ta!
Arcadie Suceveanu
Pădurarii din Moldova au grijă de animalele sălbatice și iarna. Ei le
pregătesc din timp hrană (legume, crengi şi frunze, fîn, sare), care va
ajuta animalele să supravieţuiască în perioada rece a anului. Animalele
vagabonde din sate şi oraşe au şi ele nevoie de ajutor pe vreme de
iarnă.
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•

Citeşte povestea:
Biata prepeliţă
(poveste populară kazahă)
Mare nenorocire a dat peste biata prepeliţă: i s-a aprins casa. Păsările zburară iute la incendiu.
– Aşa îţi trebuie! a ciripit piţigoiul şi a mai aruncat pe foc un pai uscat.
Iată că a răsărit printre copaci rîndunica. Ea a bătut alarma din aripi şi a lăsat să-i
cadă din cioc o picătură de apă.
De la paiul uscat, pe care l-a aruncat piţigoiul, focul nu s-a făcut mai mare. Nici picătura de apă a rîndunicii n-a stins pălălăiala. În schimb, prepeliţa a aflat cine îi este prieten
şi cine îi este duşman.
• Cum crezi, în ce mod păsările ar mai fi putut ajuta prepeliţa să stingă incendiul?
• Ce fel de măsuţe pentru păsări ai putea meşteri singur sau cu ajutorul adulţilor?
• Desenează măsuţa pe care doreşti s-o faci.
• Ce fel de păsări vor veni la ea? Ce fel de hrană le vei da?
Ajutînd animalele şi păsările sălbatice iarna, nu uita că ele pot fi periculoase. Nu te apropia prea mult de ele, mai ales atunci cînd mănîncă. Nu
le lua în braţe, chiar dacă sînt pui drăgălaşi. Dacă găseşti o pasăre sau
un animal mort, nu-l atinge, cheamă adulţii. Ar fi putut muri de o boală
care li se transmite oamenilor.
Lasă pentru păsări pe măsuţe speciale seminţe, firimituri de pîine, slănină nesărată. Altă hrană le poate dăuna.
•

Discută proverbele:
– Fiecare pasăre îşi iubeşte
cuibul. (românesc)
– Cu o rîndunică nu se
face primăvara. (bulgăresc)
– De-ar fi hrană în hulubărie, că hulubi se vor aduna.
(rusesc)
– Fiecare pasăre cu ciocul
ei se hrăneşte. (ucrainean)
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îmBrăcămintea Strămoşilor
noştri. veStimentaţia actuală
În vechime oamenii îşi confecţionau haine simple din pieile animalelor pentru a suporta frigul, a se păzi de razele soarelui, a se proteja de spini şi insecte. Cu timpul, ei au învăţat să le croiască, să le coase şi să le înfrumuseţeze
cu mărgele, nasturi, broderii etc. Cu apariţia ţesutului, hainele au devenit mai
complexe, mai diverse. Unele se considerau mai frumoase decît altele: aşa a
apărut moda. Hainele omului exprimau cine este el, de unde provine, ce ocupaţie are, cît
de bogat este etc.
• Priveşte oamenii din imagini şi încearcă să afli cît mai multă informaţie despre ei în baza îmbrăcămintei:

Hainele sînt de
casă şi de
stradă, de
lucru, de noapte, de
şcoală, de sărbătoare, bărbăteşti şi femeieşti etc. Unele profesii şi ocupaţii necesită
uniformă. Uniforma
se poartă pentru a
proteja lucrătorul în
timpul muncii (pompieri, constructori) sau
pentru a fi ușor de
recunoscut de cei din
jur (poliţişti, taxatori).

 Modă – gust, preferinţă generalizată la un moment dat pentru un anumit fel
de a se îmbrăca.



• Pe reprezentanţii căror profesii i-ai văzut în uniformă?
• Recunoaşte meseriile sau ocupaţiile persoanelor din imagini după uniformele pe care le poartă. Scrie pe liniile de mai jos denumirea lor.

•

Cu ajutorul creioanelor colorate,
„îmbracă” copiii din
imagini după gustul
tău.



• Bifează răspunsurile corecte:
Ce fel de haine şi încălţăminte porţi iarna?

Cum deosebim hainele adulţilor de cele ale copiilor?
Cum deosebim sacoul bărbătesc de cel femeiesc?

Bluză
Cămaşă
Pantofi
Palton
Scurtă
Cizme
Maiou
Şorturi
Sandale
După culoare
După mărime
După ţesătură
După culoare
După dimensiune
După poziţia nasturilor

• Cum înţelegi proverbele:
– Не бывает красоты там, где нет чистоты. (rusesc)
Unde nu-i curăţenie, nu-i nici frumuseţe. (traducere)
– Nu după suman trebuie judecat omul. (românesc)
– Nu haina te înfrumuseţează, ci faptele bune. (ucrainean)
Hainele trebuie să corespundă vremii, ocupaţiei, vîrstei şi ocaziei. Este
bine să te sfătuieşti cu adulţii înainte de a te îmbrăca, mai ales dacă e
vorba de o sărbătoare sau o ocazie specială.
Hainele combinate armonios vor avea nu mai mult de două-trei culori,
care se asociază între ele. O culoare va fi dominantă.
Îmbrăcămintea și încălţămintea trebuie menținute în ordine. Curăță-ți
încălțămintea imediat ce ai revenit de afară.
•
•
•



Ce haine vei îmbrăca pentru sport?
Iar pentru o vizită la teatru?
Desenează-le.
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coStumul naţional
•

Citeşte împreună cu părinţii sau colegii.
Iată-mă, sînt românaş.
Deşi mic, dar drăgălaş.
Tata zice că-s fecior,
Iar mama: puişor.
Mă îmbracă, mă găteşte
Uite-aşa pe româneşte:
Cu opinci cu zurgălăi,
Cum stă bine la flăcăi,
Şi cu cuşma pe-o ureche,
Ca să le fiu drag la fete.
Mult îmi place şi iubesc
Portul nostru românesc:

Albă ia cu altiţe,
Cu ciucuri şi lămîiţe,
Şi bundiţă ca un lan,
Picurată cu mărgean,
Şi cu spice şi cu fluturi,
De la vechile-nceputuri.
Desenat cu ac vrăjit,
Rîde brîul vălurit,
Sub sumanul gros de lînă,
Cu flori albe de fîntînă;
Chiar şi traista uneori
Parcă scapără de flori.

 Popor – totalitatea locuitorilor unei ţări, populaţia ei.
 Costumul naţional ne poate spune multe lucruri despre persoana care îl poartă:
de ce etnie este, cărei religii aparţine. Nu numai femeile şi bărbaţii, ci şi tinerii, şi
adulţii, şi bătrînii pot avea costume naţionale diferite, care arată dacă sînt căsătoriţi, ce ocupaţie au, în ce regiune a ţării locuiesc ş.a.m.d.
 Cultură – întreaga moştenire a unui popor: muzica, artele, literatura, credinţa,
valorile naţionale.
 Monument cultural – o clădire, statuie, monument, realizate în memoria unui om
celebru sau a unui eveniment istoric important.

În zilele noastre, majoritatea oamenilor se îmbracă în mod asemănător.
Nu întotdeauna putem determina după haine din ce ţară vine omul şi de
ce naţionalitate este. În trecut însă, fiecare popor se îmbrăca deosebit.
Costumele populare exprimă ideea de frumuseţe a fiecărui popor, ele
sînt un monument de istorie şi cultură.
Astăzi, în Republica Moldova vedem costume populare, de obicei, la
sărbători, concerte etc.
•
•

Întreabă de părinți dacă în familia voastră s-au păstrat costume populare
din vremea cînd erau purtate zi de zi.
Ai şi tu un costum popular?



•

Compară costumele naţionale pe care le ai sau le-ai văzut cu cele din imaginile de
mai jos.

•
•
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Desenează acoperămintele de cap pe care le-au purtat în trecut străbunicii
şi străbunicile tale.
Examinează imaginile din pagina I şi IV ale anexei şi colorează costumele
naţionale.

•

Examinează copiii care
dansează hora
(vezi imaginea
de pe copertă).
Scrie denumirile elementelor
costumelor lor
naţionale
pe
care le cunoşti.

•

Ornamentează
obiectele
de mai jos cu
elemente decorative
sau
colorează costumele
din
imagini. Scrie
în spaţiile rezervate denumirea pieselor
ce formează costumul naţional. Poţi utiliza cuvintele: ie, cămaşă, catrinţă,
suman, brîu, căciulă, năframă, opinci, iţari.
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diverSitatea culturilor şi
religiilor
Sărbătorile ne înveselesc, ne fac viaţa mai interesantă. În aşteptarea
lor zilele trec mai repede. Sărbătorile reflectă tradiţiile unui popor, credinţele lui, lucrurile cu care se mîndrește şi pe care le admiră. Unele
sărbători au apărut recent, altele provin din vremuri foarte îndepărtate.
Există mai multe tipuri de sărbători:
− de familie: care au importanţă pentru tine, membrii familiei tale şi prieteni. De exemplu, ziua de naştere, cumătria, aniversarea căsătoriei;
− religioase: care ţin de credinţe. Oamenii de diverse religii au sărbători
diferite. De exemplu, creştinii sărbătoresc Paştele, evreii – Sukkot, musulmanii – Ramadan. Unele sărbători populare erau cîndva religioase,
însă credinţele de atunci s-au pierdut, iar sărbătoarea a rămas;
− naţionale: care ţin de evenimente importante din istoria ţării. De exemplu, Ziua Independenţei;
− internaţionale: care se sărbătoresc în mai multe ţări. De exemplu,
Ziua Internaţională a Copilului (1 iunie), Ziua Internaţională a Femeii (8
martie).
Numai cele mai importante sărbători sînt şi zile de odihnă.
•

Scrie în fiecare cîmp cîte o denumire de sărbătoare şi arată prin săgeată la
ce tip se referă:

De familie
Religioasă
Naţională
Internaţională

 Sărbătoare – o zi deosebită, cînd se comemorează un eveniment sau
o persoană.
 religie – totalitate de idei legate de credinţe, norme de comportament.
 a sărbători – a marca o sărbătoare sau un eveniment important.


Recunoaşte sărbătorile din imaginile de mai jos și discută cu colegii despre
ele.
Boboteaza
Kurban-bairam
Navrez
Pesah
Sf. Nicolae
Sukkot
Troiţa
Hederlez
Şavuot

• Scrie sărbătorile religioase, naţionale şi internaţionale care se marchează
în familia ta._________________________________________________
__________________________________________________________
•
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Împreună cu învăţătoarea/învățătorul, stabileşte corespondenţe dintre popoarele din coloana stîngă şi sărbătorile prezentate (o sărbătoare poate fi
marcată de mai multe popoare):
Ruşii
Mărţişorul
Ucrainenii
Paştele
Bulgarii
Sînzienele
Găgăuzii
Duminica Mare
Evreii
Anul Nou
Polonezii
Sukkot
Românii
Hederlez
Sf. Nicolae

•
•

Desenează sau lipește o imagine legată de o sărbătoare religioasă pe care
ai văzut-o.
Povesteşte despre ea.

Locuitorii Republicii Moldova ţin de diferite religii. La noi în țară toate confesiunile sînt
egale, fiind respectate și protejate de stat.

Creştinii (românii, bulgarii, polonezii, ruşii, ucrainenii, armenii etc.) sărbătoresc Crăciunul, Paştele, Duminica Mare (Troiţa), Adormirea Maicii
Domnului etc. De Paşti, la sfîrşitul Postului Mare, oamenii ciocnesc ouă
roşii şi servesc cozonaci. De Crăciun copiii cîntă colinde pe la casele
vecinilor şi aşteaptă să primească daruri de la Moş Crăciun. Românii
vizitează cimitirele şi îi pomenesc pe cei decedaţi la Paştele Blajinilor
(o săptămînă după Paşti). Polonezii fac aceasta de Ziua Morţilor (2 noiembrie).
iudaismul este religia evreilor. Evreii marchează mai multe sărbători legate de religia şi istoria lor. Una din principalele sărbători se numeşte
Pesah. Ea comemorează eliberarea evreilor, conduși de Moise, din sclavia egipteană, în vremuri îndepărtate. O altă sărbătoare importantă este
Yom Kippur (sărbătoarea mîntuirii), cînd credincioşii postesc, îi pomenesc pe cei decedaţi, cer iertare de la cei pe care i-au supărat cu ceva.
Religia musulmanilor se numeşte islam. Musulmanii cred în existenţa
unui singur Dumnezeu, ca şi creştinii şi iudeii. Ei îl numesc Allah. Foarte important pentru musulmani este şi profetul lui Allah — Muhammad.
Cartea sacră a musulmanilor este Coranul. Printre sărbătorile musulmane se numără Ramadan şi Kurban-bairam.
Poporul găgăuz este creştin, însă pe lîngă sărbătorile obişnuite ale
creştinilor el mai are o sărbătoare specială. Ea se numeşte Hederlez.
Este sărbătoarea primăverii, a deşteptării naturii din amorţeala de iarnă. Hederlez se marchează pe 6 mai şi durează trei zile. Principalul
eveniment al sărbătorii este sacrificarea animalelor (miel, viţel, berbec).
Animalul este sacrificat de către cel mai în vîrstă bărbat al familiei. Din
această sărbătoare mai fac parte distracţiile tineretului: scrînciobul etc.
În această zi se fac totalurile anului: de exemplu, se măsoară cît au
crescut copiii.
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•

Ce trăsături comune există între sărbătorile religioase ale diferitelor popoare din Moldova?

•

Citeşte poezia:
În ziua de Paşte
Toţi copiii azi sînt darnici,
Toţi copiii azi se-mbracă
Căci ei ştiu că lui Hristos
Cu ce au ei mai frumos
Îi sînt dragi numai copiii
Şi părinţilor le cîntă
Cei cu sufletul milos.
Învierea lui Hristos.
Şi la masă ciocnesc astăzi
Toţi copiii cei cuminţi
Ouă roşii şi pestriţe
Cu iubiţii lor părinţi.

Şi copiii buni la suflet,
Azi cu bucurie dau
Cozonaci şi ouă roşii
La copiii care n-au.
Elena Farago

•

Dacă în familia ta se sărbătoreşte Paştele, care din elementele sărbătorii
descrise în poezie le-ai observat şi tu?

Dacă cineva din prietenii sau vecinii tăi te-a invitat în ospeţie cu ocazia
unei sărbători religioase, mulţumeşte-le şi procedează în modul următor:
− întreabă de părinţii tăi şi părinţii celui care te-a invitat dacă îţi permit
să participi la această sărbătoare;
− află cum se cuvine să te îmbraci cu această ocazie; cum urmează să-i
saluţi sau să-i feliciţi pe ceilalţi participanţi la sărbătoare; dacă tradiţia
presupune că trebuie să aduci daruri sau bucate;
− întreabă cum se desfăşoară sărbătoarea, ce fel de ritualuri şi obiceiuri
include ea, pentru a şti cum să te comporţi corect, fără a jigni pe cineva
din neştiinţă;
− chiar dacă unele elemente ale sărbătorii îţi vor părea neobişnuite sau
neînţelese, nu le critica, nu rîde de ele, nu spune că sărbătorile poporului tău sînt mai frumoase. Este foarte nepoliticos să rîzi de obiceiurile
străine. Astfel le-ai putea jigni pe gazdele şi prietenii tăi, care ţi-au deschis casa şi inima lor cu toată încrederea.
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SărBătorile tradiţionale
de iarnă ale locuitorilor
din repuBlica moldova
 tradiţie – ansamblu de obiceiuri, credinţe, cunoştinţe, datini etc. moştenite
şi transmise din generaţie în generaţie, constituind o trăsătură specifică a
unui popor.
 obicei – lege nescrisă, consfinţită de tradiţie, care este proprie unui popor
sau unei comunităţi de oameni.
 ritual – ceremonial derivat din vechi tradiţii religioase, care se desfăşoară după anumite reguli, cu prilejul unor momente importante ale existenţei (naşterea, botezul, căsătoria, moartea) sau în legătură cu succesiunea
anotimpurilor şi cu anumite etape din procesul muncii (semănatul, culesul
recoltei etc.).
•
•
•
•

În timpul căror sărbători copiii umblă pe la case şi interpretează cîntece
tradiţionale (colinde, şcedrivki, urături etc.)?
Cunoşti vreunul din aceste cîntece pe de rost?
Întreabă-i şi pe părinţii tăi ce colinde și urături știu.
Formează triade:
Crăciunul
Anul Nou
Sfîntul Nicolae

urătură
ciuboţică
colind

cadouri
Naşterea Domnului
nuieluşă

Folclorul calendaristic este compus din creaţia populară orală, care
ţine de diferite tradiţii legate de activităţi agricole, păstoreşti etc. şi
schimbarea anotimpurilor.

 Colind – cîntec tradiţional cîntat de cete de copii, tineri sau adulţi cu prilejul
sărbătorilor de Crăciun. La ruşi şi la ucraineni colindul se numeşte koleadka.
 Urătură – creaţie populară în versuri, care se recită de urători în ajunul
Anului Nou; hăitură, pluguşor. La ucraineni, poeziile şi cîntecele asemănătoare se numesc şcedrivka.
 Sorcova – beţişor sau rămurică împodobită cu flori artificiale de diferite
culori, cu care copiii îi lovesc uşor pe spate pe părinţi, cunoscuţi etc. lor în
dimineaţa zilei de Anul Nou, urîndu-le, în versuri speciale, sănătate şi noroc; poezie recitată de cei care urează cu sorcova.


La români, pregătirile pentru Crăciun încep din ziua Sfîntului Ignatie, cînd se
face sacrificarea ritualică a porcului de Crăciun, se alege starostele colindătorilor, se stabilesc mahalalele de colindare, se învaţă colindele etc.
De Crăciun şi de Anul Nou se fac vizite tradiţionale pe la case. În vremuri
vechi, la această ceremonie participau toţi, mic şi mare, cu excepţia femeilor.
Mai tîrziu, în rolul colindătorilor au început să apară în special copiii şi flăcăii.
În ajunul sărbătorii de Sfîntul Vasile băieţii umblă din casă în casă şi interpretează Pluguşorul, avînd clopoţei cu care sună în timpul interpretării refrenului. Ca şi la Crăciun,
gospodinele le dăruiesc oaspeţilor colaci, dulciuri şi bani mărunţi.
• Recunoaşte şi descrie tradiţiile reprezentate în imagini:

Șezătorile sînt adunări tradiţionale în serile lungi de iarnă, cînd mai mulţi
locuitori ai satului se adună într-o casă, lucrează la meşteşuguri populare
şi interpretează piese de folclor.
Creştinii ucraineni intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu Ziua Sfîntului
Nicolae. De dimineaţă, de la mic la mare, merg la Sfînta Liturghie, iar seara
tinerii se întîlnesc la şezătoare.
Cea mai importantă şi solemnă perioadă a sărbătorilor de iarnă la găgăuzii
din Moldova este intervalul dintre ajunul Crăciunului şi Boboteaza. Ei au o
mulţime de obiceiuri şi datini pentru a spori fertilitatea pămîntului şi a animalelor domestice, a ridica bunăstarea în familie şi a neutraliza spiritele rele.
• Bifează varianta corectă:



a)




Crăciunul este o sărbătoare:
religioasă;
naţională;
şcolară.

c)




De Crăciun sărbătorim:
Naşterea Domnului Iisus Hristos;
Învierea lui Iisus Hristos;
Botezul lui Iisus Hristos.

b)




Crăciunul se sărbătoreşte:
vara;
iarna;
primăvara.

d)




Una din tradiţiile de Crăciun este:
stropirea fetelor cu apă;
încondeierea ouălor;
colindatul.

•

Citeşte expresiv textele:
Semănătură
Să ningă,
Să plouă,
Să picure rouă
Şi grîu să-ncolţească,
Bogat să rodească!
...
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul.
La anul şi la mulţi ani!
Colindă
Steaua sus răsare
Ca o taina mare,
Steaua străluceşte

•

Şi lumii vesteşte
Că astăzi curata
Prea nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
Urătură
Să vă fie casa plină
De belşug şi de lumină!
Anul care, iată, vine
Să v-aducă numai bine,
Să vă fie casa casă
Cu pîine, colaci pe masă!
Ia mai mînaţi, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi
Să se audă-n depărtări!
Hăi, hăi, hăi!

Desenează cîte un obiect care se foloseşte în timpul urăturii, semănatului,
al Sorcovei şi al colindatului.



•

Ascultă urăturile altor popoare
din Republica Moldova:

Коляда пришла,
Рождество принесла!
Дай Вам счастья
В новый год!
Во дворе – приплод,
На поле – природ:
Жито, пшеницу
И всякую пашницу!
(folclor rusesc)
Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця і всяка пашниця.
Внизу корениста, зверху — колосиста.
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, вію, посіваю
З Новим роком Вас вітаю!
(folclor ucrainean)
Авшамнэрсын чорбажы,
Бююн олдук коладажы.
Бу гежа дуду Христос,
Юремис бундан чок хош.
Биз кутлээрыз хепсини,
Айыры ен пек сени.
Таа тез чыкын капуйа,
Верин йол Коладайа!
(folclor găgăuz)
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SărBători tradiţionale
de primăvară şi de vară în
repuBlica moldova
În Moldova, multe sărbători şi obiceiuri tradiţionale reprezintă un amalgam de elemente caracteristice calendarului agricol, păstoresc, religios şi civil. Zilele dedicate recoltei noi sînt marcate în oraşele şi satele
noastre prin iarmaroace tradiţionale. În timpul acestor evenimente turiştii străini pot cunoaşte îndeaproape folclorul local, costumele tradiţionale, pot procura obiecte de artizanat etc.
•

Ghici:
Am un copac cu patru crengi
Una înverzeşte,
Una rodeşte,
Una vestejeşte,
Şi una usucă.
________________________
Coada ca o furculiţă
Roşioară sub bărbiţă.

Voinicul cu haina albă
Iese primul din zăpadă.
________________________
Astăzi în grădina mea
Am văzut după perdea
Cum o zînă frumuşică
Iar dă viaţă la grădină…
Cine-i oare zîna aceea?
________________________

Oamenii întotdeauna aşteaptă cu nerăbdare primăvara, cînd natura se
trezeşte după amorţeala iernii. În Moldova, românii şi bulgarii îşi prind
la piept mărţişoare – simbolul primăverii.

•

Citeşte poezia:

Alb cu roşu fac o floare,
Cea mai mîndră dintre flori.
Azi o prind la pieptul mamei,
Mîndră floare – un mărţişor.

Fii, mămică, sănătoasă,
Că frumoasă eşti mereu,
Lîngă inima ta bună
Poartă mărţişorul meu.



•

Desenează un mărţişor în spaţiul rezervat.

Strămoşii noştri îşi imaginau primăvara sub forma unei fete frumoase şi
darnice. Pentru a grăbi venirea primăverii, ruşii şi ucrainenii obişnuiau să
ardă reprezentarea simbolică a iernii (din paie), să pregătească blinii rotunde ca soarele, să coacă păsări din aluat, să cheme primăvara de pe
acoperişuri şi coline.
Sărbătoarea cea mai spectaculoasă din calendarul popular bulgăresc este
Baba Marta, care, ca şi Baba Dochia, vine primăvara. La sfîrşitul lui februarie, bulgarii fac curăţenie generală în case, deoarece se spune că Baba
Marta nu vizitează decît casele îngrijite. Bătrînii nu trebuie să iasă prea
devreme din casă, pentru că ea doreşte să întîlnească doar fete tinere şi
femei. În ultima zi a lunii februarie, copiii din mediul rural aprind un foc cît
se poate de mare. Ei exclamă: Baba Marta, eu te încălzesc pe tine azi, iar
tu să mă încălzeşti pe mine mîine! şi se adună în jurul focului cu diverse
strigături, iar cînd focul se stinge, sar peste el.
•

Citeşte poezia:
Soare-soare, frăţioare
Soare-soare, frăţioare!
Hai dă drumul la izvoare.
Iese iarba luminoasă,
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Rîndunica vine-acasă.
Se-ntîlnesc pe văi izvoare,
Alb e zarzărul de floare.
Grigore Vieru

• Desenează peisajul descris în poezie.

• Ascultă poezii cu aceeaşi tematică din folclorul altor naţionalităţi ce locuiesc
în Moldova:
Пташок викликаю
З теплого краю:
– Летить, соловейки,
На нашу земельку!
Спішіть, ластівоньки,
Пасти корівоньки!
(folclor ucrainean)

Солнышко-ядрышко,
Высвети, выгляни!
Воробьи чирикают,
Весну-красну кликают,
Со стрехи капели,
Кулики прилетели!
(folclor rusesc)

Ты, пчолачка ярая,
Ды вылець за мора,
Ты вынеси ключыки,
Ключыки залатыя,
Адамкни лецечка,
Лета цёплае,
Замкни зиманьку,
Зиму сцюдзёную,
Ой, ляло, ляло,
Зиму сцюдзёную.
(folclor belarus)

• Confecţionează din hîrtie o pasăre, cu sau fără ajutorul foarfecelor.
• Cum înţelegi proverbele:
– Весною сверху печёт, а снизу морозит. (rusesc)
Primăvara de sus te arde, de jos te îngheaţă. (traducere)
– Кто спит весною, тот плачет зимою. (rusesc)
Cine doarme primăvara, plînge iarna. (traducere)


–
–
–
–

Dacă nu plouă în mai, nu se face mălai. (românesc)
O zi de primăvară hrăneşte un an. (românesc)
La curăţenia de primăvară, găseşti tot ce-ai pierdut prin casă. (ebraic)
Primăvara e veselă, dar săracă, iar toamna e tristă, dar bogată. (ucrainean)

•

Priveşte imaginile alăturate. Cum crezi, ce reprezintă ele?

•

Învaţă şi interpretează împreună cu colegii de clasă cîntecul:
Paparuda
Paparudă, rudă,
Paparudă, rudă,
Sai în sus şi udă,
Sai în sus şi udă,
Udă cu cofiţa,
Udă cu ulciorul
Ca să crească viţa.
Să crească feciorul.
La-la-la...
La-la-la...
Paparudă, rudă,
Sai în sus şi udă,
Udă cu găleata,
Ca să crească roada.
La-la-la...

•

Iată cum cheamă ploaia copiii altor popoare din Moldova:

Дощику, дощику, припусти!
Ти, зелена веснонька, ой прийди,
Дощику, дощику, поливай,
Нас маленьких діточок, звеселяй!
(folclor ucrainean)
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Paparudă, rudă,
Sai în sus şi udă,
Udă cu căniţa
Să crească fetiţa.
La-la-la...
Au-aauu...

Туча, туча,
Дождь не прячь!
Лейся, дождик,
Дам калач!
(folclor rusesc)

•

Discută în clasă, apoi reprezintă prin desen cuvintele-cheie ale poeziilor de
mai sus.

Vara, la 24 iunie/7 iulie, mai multe popoare ce locuiesc în Republica Moldova sărbătoresc ziua naşterii Sf. Ioan Botezătorul. La români, această
sărbătoare se numeşte Sînziene. Ritualurile populare legate de această
zi erau menite să aducă belşug în gospodărie şi roadă bună în cîmp. Sărbătoarea Sînzienelor este considerată a fi şi momentul cel mai bun, la
mijlocul verii, pentru culegerea plantelor de leac. La ruşi şi ucraineni, ea
se numeşte Ivan Kupala. În seara şi noaptea acestei zile tinerii culeg flori,
împletesc cunune, se scaldă, dansează în jurul rugului şi sar peste el.
•

Reprezintă prin desen informația de mai sus
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Bucatele naţionale în
repuBlica moldova
 Bucătărie – cameră (sau clădire) în care se găteşte mîncarea; fel caracteristic de a găti bucatele, specific unui popor.
 reţetă – indicaţie pentru prepararea unei mîncări sau băuturi.
 Meniu – listă a felurilor de mîncare şi a băuturilor servite la o masă, la un
banchet etc.
Fără hrană nu putem trăi. În vechime, oamenii se mulţumeau doar cu rădăcini de plante, fructe sălbatice şi carne friptă pe rug. Treptat, omenirea a învăţat
să gătească mai divers, utilizînd numeroase tehnici culinare. Au fost inventate
cuptoarele, apoi şi plitele de diferite modele. S-a dezvoltat arta confecţionării
veselei şi a ustensilelor de masă. Metodele de preparare a bucatelor şi ingredientele tradiţionale s-au transmis din generaţie în generaţie. Ele depindeau de resursele
accesibile fiecărui popor, erau influenţate de vecinii lui. Astfel s-au format bucătăriile naţionale. Comunicînd cu popoarele vecine, oamenii învăţau tehnici de gătire noi, descopereau reţete speciale. De aceea, la popoare diferite din aceeaşi regiune întîlnim mîncăruri
asemănătoare.
•

Ghici ghicitorile:
Aburită şi rotată,
Pe măsuţă răsturnată,
Din ceaun nesăturată,
Cu aroma-i ne îmbată.
_________________

Chinuită şi muncită,
Peste tot locul bortită;
Cine-o are, îi bogat,
Cine nu, îi om sărac.
________________

• Înseamnă cu o bifă mîncărurile pe care le-ai gustat măcar o dată.
• Pune semnul exclamării alături de mîncarea care ţi-a plăcut în mod deosebit.

Cavurma (carne de
oaie înăbuşită)
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Terci de hrişcă

Peşte umplut

Învîrtită

Pască

Pelmeni

Sarmale

Clătite cu miere

Legume umplute

Crenvurşti cu varză
înăbuşită

Şaşlîc

Colţunaşi cu vişine
şi smîntînă

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scrie lîngă fiecare imagine de mai sus cifra corespunzătoare:
Bucătărie românească
Bucătărie rusească
Bucătărie ucraineană
Bucătărie bulgărească
Bucătărie găgăuză
Bucătăria evreiască
Bucătărie poloneză

• Scrie 5 denumiri de bucate care se pregătesc în familia ta. Care din ele sînt
bucate naţionale?
• Ascultă ce au răspuns la întrebare colegii tăi şi încercuieşte denumirile
care coincid.
• Află de la membrii familiei reţeta mîncării tale preferate. Ca să nu uiţi ce
urmează să întrebi, poţi să te conduci de următorul plan:
1) Denumirea mîncării: __________________________________________
2) Lista produselor necesare:_____________________________________
3) Ce fel de veselă se foloseşte: __________________________________
4) În ce mod se pregăteşte, pas cu pas: ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Bucătăria popoarelor din Republica Moldova a fost influenţată de bucătăria turcească, deşi astăzi turcii locuiesc în ţara noastră doar ca oaspeţi. Ei ne-au adus sarmalele, ciulamaua, ciorba, iahnia, cavurmaua
etc. Fiecare popor le-a adaptat la gustul său, le-a dat denumire nouă.


De exemplu, în limba rusă sarmalele se numesc golubţî, pentru că seamănă cu porumbei înveliţi cu aripile. Sarmalele ruseşti şi ucrainești sînt,
de obicei, mai mari ca dimensiune decît cele româneşti. Borşul, a cărui
denumire provine din limba ucraineană, există astăzi şi în bucătăria
românească, şi în cea rusească, ucraineană, poloneză. Fiecare popor
are nuanţe proprii de preparare a borşului. Cea dintîi reţetă s-a pierdut
de mult şi fiecare gospodină îl prepară în felul ei.
Acelaşi lucru s-a întîmplat şi cu alte bucate naţionale: comunicînd între ele, popoarele din Republica Moldova au făcut schimb de reţete, şi
astăzi nu ne mai gîndim de unde provin crenvurştii cu varză acră (bucătăria germană), salata cu mere şi nuci (bucătăria evreiască), pilaful
(bucătăria turcească) ş.a.m.d.

• Scrie denumirea mîncării tale preferate.
• Colorează în imaginea din dreapta vesela de care vei avea nevoie pentru
a o pregăti.
• Alege în stînga produsele necesare şi uneşte-le prin săgeţi cu vesela colorată.



•

Dacă îţi lipsesc anumite produse, desenează-le.

•
1.
2.
3.
4.
5.

Compune meniul mesei de sărbătoare pentru ziua ta de naştere:
Gustări;
Felul întîi;
Felul doi;
Dulciuri;
Băuturi.
Cînd îţi inviţi prietenii în ospeţie, gîndeşte-te cu ce îi vei servi. Unele
bucate ar putea să-ţi pară foarte gustoase, dar să nu le placă oaspeţilor
tăi. De exemplu, unii oameni nu mănîncă carne în perioada posturilor
religioase sau chiar niciodată. Unii copii nu mănîncă miere, nuci, ciocolată, căpşuni, portocale – nu pentru că nu le plac, dar pentru că aceste
alimente le pot provoca alergii. Cel mai bine este să afli în prealabil de
la oaspeţii tăi ce nu vor mînca. Atunci îţi va fi uşor să planifici un meniu
care îi va satisface pe toţi.
Dacă în ospeţie ţi s-a oferit mîncare pe care nu o poţi consuma, nu atrage atenţia întregii mese asupra ta. Mănîncă altceva sau, dacă e nevoie
de explicaţii, spune-i la ureche prietenului sau mamei lui care este motivul. Atunci gazdele nu se vor simţi stînjenite şi nu vor rămîne la părerea
că nu ţi-au plăcut bucatele.
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ocupațiile populare şi
artizanatul
 Meserie – îndeletnicire bazată pe muncă manuală calificată; meşteşug.
 artizanat – meşteşug practicat cu artă.
 artizan – persoană care execută produse de artizanat, meşteşugar care
lucrează cu artă.
 ornament – element care înfrumusețează ceva; element decorativ; înfloritură.



•

Numeşte ocupaţiile/profesiile persoanelor din imaginile de mai jos:

•

Uneşte cu săgeţi ocupația şi produsele ei:

Fierar

Farfurii, urcioare

Brutar

Butoaie

Croitor

Miere

Lemnar

Pîine, plăcinte

Giuvaiergiu

Haine

Olar

Cuie, potcoave

Dogar

Inele, brăţări, cercei

Prisăcar

Mobilă

În trecut, cînd nu erau uzine şi fabrici, majoritatea obiectelor pe teritoriul
Moldovei erau produse de meşteşugari. Aceşti oameni învăţau ani de zile ca
să practice o meserie. Multe ocupaţii se transmiteau din tată în fiu şi generaţii
de meşteri păstrau secretele meşteşugului. Unele popoare s-au specializat în
anumite meserii. De exemplu, evreii erau consideraţi cei mai iscusiţi croitori şi
giuvaiergii. Covoarele bulgăreşti erau foarte căutate. Romii erau muzicanţi neîntrecuţi,
mereu angajaţi la nunţi şi la alte petreceri ş.a.m.d.
Printre cele mai vechi meserii ale popoarelor Moldovei se numără ţesutul, olăritul,
lemnăritul, prelucrarea pieilor şi a pietrei. În fiecare casă ţărănească se ţeseau covoare şi
lăicere, precum şi pînză pentru haine.
• Uneşte denumirea meseriei cu imaginea ce o reprezintă:
Olăritul
Împletitul din lozie
Torsul şi ţesutul
Broderia

•

Citeşte şi subliniază artele populare pe care le cunoşti.
Artizanatul presupune crearea unor obiecte cu valoare artistică și utilitară:
veselă, mobilă, instrumente de muncă, mijloace de transport, haine, jucării etc.
Artizanatul a apărut în vremurile de demult, cînd oamenii confecționau unelte
şi veselă lucrate artistic cu mijloacele care le erau accesibile. Artizanatul ne face viaţa mai
frumoasă. Nu-i aşa că e mai plăcut să ne folosim de un obiect care nu numai că este util,
dar şi ne bucură văzul? Iată unele obiecte de artizanat: baticuri, goblenuri, dantele, broderii, piese din lemn şi din metal incrustate și gravate, sculpturi în lemn şi în piatră, obiecte
din ceramică și din sticlă, bijuterii, piei prelucrate artistic etc.
• Înscrie denumirile obiectelor de artizanat pe care le poţi confecţiona tu sau
membrii familiei tale. _________________________________________
__________________________________________________________
 turnare – vărsarea unui material lichid într-un tipar (pentru ca, prin răcire sau
în urma unei reacţii chimice, să se obţină un obiect solid de forma tiparului).
 incrustaţie – procedeu de fixare în suprafaţa unui material a altui material,
de obicei mai preţios.


•

Citeşte povestirea:

Brăţara de aur
Stănică şi Dănuţ îşi pun de gînd să-i facă lui Buzdugan o cuşcă cu ferestruică. Să nu mai scoată căţelul capul afară pe frig şi zloată.
În tîmplăria tatei sînt scînduri şi instrumente cîte vrei. Băieţii lucrează de
curge apa de pe dînşii. Dar nu pot închega cuşca şi pace.
– Ştii ce, Dănuţ, zice de la o vreme Stănică, hai mai bine să căutăm brăţara tatei.
– Care brăţară? întreabă Dănuţ.
– Unchiul zice că tata are o brăţară de aur şi de atîta-i sporeşte orice lucru.
Cînd vine tata, găseşte tîmplăria în dezordine. După ce se căznesc ei tustrei şi o pun
înapoi în picioare, tata zice:
– Brăţara de aur, măi băieţi, i se arată doar celui care are multă-multă răbdare.
Băieţii dau din cap că ei au multă-multă răbdare, dar totuși tare ar vrea să vadă brăţara
chiar acum.
– Dacă-i aşa, zice tata, daţi ferestrăul încoace şi uitaţi-vă binişor la mîinile mele. Poate
o să aveţi noroc să o zăriţi cumva.
după Aurel Scobioală
•
•

Care este secretul brăţării de aur?
Dar tu ştii unde se află brăţara de aur? Enumeră cîteva secrete legate de ea.

•

Inventează ornamente pentru înfrumuseţarea prosopului și a cănuței. Colorează-le.

• Cum înţelegi proverbele:
– Ремесло пить-есть не просит, а само
кормит. (rusesc)
Meseria nu cere de mîncare, dar te hrăneşte.
(traducere)
– Omul cu meşteşug trăieşte din belşug. (românesc)
– Cine are meserie – are şi pîine în buzunar.
(găgăuz)
– Cine are o meserie, are o moşie. (românesc)
– Cine mai adînc ară, mai mult cară. (românesc)
– Cu răbdarea şi hărnicia se capătă meseria.
(românesc)
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literatura deSpre familie
şi vecini
•
–
–
–

Comentează proverbele:
Pace la vecini – pace şi la tine în casă. (armenesc)
La casa aprinsă vecinul aleargă primul să o stingă. (românesc)
Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobîndit. (românesc)

• Alcătuiește o listă a vecinilor pe care îi cunoşti pe nume.
• Cu ajutorul părinţilor, scrie un proverb despre vecini în limba lor maternă.
• Continuă istorioara despre o călătorie împreună cu vecinul tău: „Într-o dimineaţă caldă de primăvară, am bătut la uşa vecinilor…”.
• Roagă-i pe membrii familiei tale să-ţi prezinte un cîntec, o poezie, o poveste sau o legendă despre familie sau vecini. Împărtăşeşte-o colegilor de
clasă.
•

Citeşte:

Puterea prieteniei
Într-o localitate, fusese o furtună atît de mare, încît toţi arborii au fost smulşi din rădăcini. După potolirea vîntului, oamenii au observat doi copaci înalţi, care stăteau unul lîngă
altul, nevătămaţi. Se tot gîndeau locuitorii cum de au suportat aceşti pomi forţa vijeliei.
Răspunsul l-au aflat după ce au dezgropat rădăcinile celor doi pomi. Acestea s-au împletit
între ele atît de strîns, încît furtuna nu avusese nici o putere asupra lor.
Tot aşa e şi prietenia dintre oameni…
• Continuă textul.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
•

Citeşte poezia:
Plăcinţele cu bucluc

Mama coace plăcinţele.
Eu mă-nvîrt pe lîngă ea.
– Du-te, dragul meu, la joacă,
Chiar te rog, nu mă-ncurca.

Nu mai stau pe loc o clipă,
Dacă zice ea, mă duc,
Nu cumva să facă mama
Plăcinţele cu bucluc.
Constantin Dragomir



•
•

Cum ar fi trebuit să se comporte băiatul ca să nu fie alungat la joacă de
către mama?
Cum înţelegi proverbul:
Unde-i dragoste şi înţelegere, niciodată nu pătrunde supărarea.
(rusesc)

• Bifează lucrurile care, în opinia ta, ajută ca o familie să fie unită şi iubitoare:
Ajutor reciproc
Grijă
Invidie
Mînie
•
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Lăcomie
Dragoste
Critică
Lipsă de respect

Frică
Stimă
Iertare
Simţul umorului

Desenează cum îţi imaginezi o familie fericită şi unită.
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valorile Sacre ale familiei
mele
 Valoare – ansamblul calităţilor care fac un lucru bun, căutat, apreciat; însemnătate, importanţă, preţ.
 Sacru – care inspiră sentimente luminoase şi înălţătoare.
 talisman – mic obiect despre care se crede că aduce noroc; amuletă.
 relicvă – obiect păstrat ca o amintire scumpă din trecut.
 Simbol – semn, obiect, imagine care reprezintă, în mod convenţional sau
prin analogie, o fiinţă, o idee, un sentiment.
Dintotdeauna, oamenii, neştiind cum să explice anumite fenomene, inventau credinţe şi divinităţi. Ei credeau că există forţe magice, capabile să-i apere
de nenorocire. Această capacitate au extins-o asupra unor obiecte de care se
foloseau în viaţa de zi cu zi. De exemplu, la multe popoare se consideră că
familia şi casa sînt protejate de focul din vatră. De respect deosebit se bucură
apa, pîinea, sarea, pentru că ele simbolizează hrana şi viaţa. Popoarele slave credeau în
trecut că, de exemplu, un săculeţ cu cărbune, sare şi usturoi, legat de pătuţul bebeluşului,
îl va apăra de boli. În acelaşi scop, bulgarii foloseau în vechime nu numai sarea, ci şi unele plante, obiecte de fier. La găgăuzi, valoare protectoare aveau usturoiul şi pelinul. Mulţi
români bat o potcoavă în pragul de sus al uşii, pentru a umple casa de noroc şi bunăstare,
iar oaspeţii sînt întîlniţi cu pîine şi sare aşezate frumos pe un prosop. La fel, se considera
că putere de protecţie magică are cămaşa albă, brodată cu aţă colorată. Astăzi s-a pierdut
semnificaţia simbolurilor din broderii, însă, în trecut, fiecare cusătură, fiecare element şi
culoare erau alese special.
•
•
•

Desenează cuptorul pe care ţi-ar plăcea să-l vezi în casa ta şi pîinea cu
care ai vrea să-i serveşti pe prietenii tăi.
Cum crezi, de ce focul/cuptorul, pînea, apa şi sarea se bucură de respectul
oamenilor?
Citeşte şi subliniază simbolurile şi talismanele aducătoare de noroc şi
pace.

Talismanele protectoare puteau avea formă diferită – de exemplu,
un săculeţ care se purta la gît şi conţinea pagini de rugăciuni şi vreun
alt obiect preţios, precum răşina plăcut mirositoare sau un pumn de
pămînt de la locul de baștină. Se considera că ele apără purtătorul de
ochiul rău, de nenoroc, de pericole.
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Unele talismane sînt înţelese de oricine, iar altele sînt specifice numai anumitor popoare, familii sau oameni. De exemplu, mai multe popoare din Republica Moldova consideră că prosopul brodat tradiţional
simbolizează viaţa omului şi că prezenţa lui în casă o sfinţeşte şi o apără. De aceea, cu prosoape se leagă naşii la nuntă, prosoapele se atîrnă
la oglinzi şi la icoane. Important este şi brîul înfrumuseţat cu ornamente
simbolice.
Bulgarii le pun copiilor mici la piept marteniţa – un şiret din aţe albe
şi roşii, asemănător mărţişorului românesc. Marteniţa este împletită de
către cea mai în vîrstă femeie a familiei, care o dăruieşte copiilor la 1
martie, urîndu-le sănătate, noroc şi o primăvară frumoasă. Fetele bulgare împletesc marteniţe în păr şi le poartă primele zece zile din martie,
apoi le ascund sub o piatră sau le pun la icoane.
La creştini, cel mai important talisman este cruciuliţa, care se poartă
la gît, precum şi iconiţele. Putere protectoare se consideră că au lumînările aduse de la biserică, apa sfinţită, crenguţa de salcie de la Florii.
La rusi exista credinţa că talismanele pot proteja de ochiul rău, de
boli, de cataclisme şi de alte nenorociri. În acest scop se foloseau potcoavele bătute în poartă, acul de siguranţă înfipt în haine, mătura pusă
în prag. Printre talismanele ucrainene se numără crenguţele de salcie
şi călin, floarea de brebenoc, broderiile de pe hainele tradiţionale și de
pe prosoape, îndeosebi imaginea cocoşului.
legenda Mărţişorului
Conform unei legende populare, în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară
a ieşit la marginea pădurii şi a observat
cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbar, de sub
zăpadă răsare un ghiocel. Ea a hotărît să-l ajute şi
a început să dea la o parte zăpada şi să rupă ramurile spinoase. Iarna, văzînd ce se întîmplă, s-a înfuriat şi a chemat vîntul şi gerul să distrugă floarea.
Ghiocelul a îngheţat imediat. Primăvara l-a acoperit
cu mîinile sale. Dar, din cauza mărăcinilor, s-a rănit la
un deget, din care s-a prelins o picătură de sînge fierbinte. Aceasta, căzînd peste floare,
a făcut-o să reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărţişorului simbolizează sîngele ei roşu pe zăpada albă.
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•

Reprezentaţi prin desene simbolurile şi talismanele descoperite.

Multe familii păstrează cu sfinţenie nu numai talismanele tradiţionale, ci
şi obiectele care au valoare sacră pentru ele sau care poartă amintirea
cuiva drag: icoane vechi, Biblia de familie, cărţi, fotografii, haine şi bijuterii tradiţionale rămase de la bunici şi străbunici etc. Costul lor poate să
nu fie mare, însă pentru familie ele sînt de nepreţuit.
•
•

Ce obiecte se păstrează în familia ta drept relicve?
Ai şi tu vreun obiect care este foarte important, chiar sacru pentru tine?
Cum îl păstrezi?

•

Desenează un
talisman sau o
relicvă a familiei
tale. Povesteşte
clasei despre el.
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SărBătorile de familie
Sărbătorile de familie au semnificaţie şi valoare pentru cei ce le marchează, acestea fiind, uneori, chiar mai importante decît sărbătorile naționale. De
exemplu, ziua nunţii părinţilor şi a bunicilor comemorează întemeierea familiei
în care, în fine, te-ai născut tu. Ziua ta de naştere s-ar putea să nu ajungă în
calendare, dar pentru tine este ziua cea mai importantă, pentru că atunci ai
apărut pe lume. Sînt familii care comemorează şi aniversarea decesului unor rude iubite:
toţi membrii se adună şi deapănă amintiri plăcute despre cei plecaţi dintre noi, care rămîn
vii în memoria noastră.
Ziua onomastică este sărbătoarea numelui la creştini. Se marchează în ziua cînd
biserica comemorează sfîntul în cinstea căruia a fost numit omul. Unele nume se sărbătoresc nu în zilele sfinţilor, ci cu ocazia altor sărbători. De exemplu, persoanele cu nume
provenite de la plante (Florin, Viorica, Crenguţa) sărbătoresc onomastica de Florii. Unele
zile ale sfinţilor (Sf. Parascovia, Sf. Dumitru etc.) se sărbătoresc pe larg în popor, cu tradiţii
speciale legate de ele.
Deseori, după botez urmează cumătria, o sărbătoare dedicată copilului – invitații îi oferă
acestuia daruri, îi urează să crească mare şi sănătos. La alte religii, există diferite ritualuri
legate de darea numelui nou-născutului şi de primirea lui în comunitatea credincioşilor.
•
•
•

Prin ce se deosebeşte ziua de naştere de ziua onomastică?
(Dacă eşti de religie creştină) Cînd se sărbătoreşte ziua ta onomastică?
Întreabă de părinţii tăi cînd sînt sărbătoriți:
Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil ________________________________
Sfîntul Ioan Botezătorul (naşterea) ______________________________
Sfîntul Andrei _______________________________________________
Sfîntul Grigore Bogoslovul _____________________________________
Sfinții Petru şi Pavel __________________________________________

• Pictorul a încurcat inscripţiile. Uneşte-le cu imaginile corecte:

Ziua de naştere


Nunta

Botezul

Sunnet

•

Întreabă de părinţi şi bunici cum îşi sărbătoreau ei în copilărie ziua de naştere şi ziua onomastică.

•

Învaţă împreună cu colegii de clasă cîntecul aniversar de mai jos:
la mulţi ani!
Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, la mulţi ani!
Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, la mulţi ani!
Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulţi ani?
(Nume), să trăiască, (Nume) să trăiască, la mulţi ani!

•

Citeşte poezia:
E ziua ta, copile!
Şi salcîmul plin de floare
Lunecînd pe bolta-albastră,
Frunza-ntr-una-şi legăna
A venit întîi o stea,
Să-mi şoptească o urare:
Ca să-mi scrie pe fereastră:
– Să trăieşti, e ziua ta!
– Să trăieşti, e ziua ta!
A venit şi-o rîndunică,
Tot lîngă fereastra mea!
Ciripind a vrut să-mi zică:
– Să trăieşti, e ziua ta!

Dar şi flori, şi cînt, şi stele,
Toate le-am putut afla
În urarea mamei mele:
– Să trăieşti, e ziua ta!

•
•
•

Cum îţi place să sărbătoreşti ziua ta de naştere?
Cine te felicită, de obicei?
Cum îi feliciţi pe colegii tăi cu ocazia zilei lor de naştere şi a numelui?

•

Scrie denumirile şi datele sărbătorilor de familie pe care le marcaţi acasă.

•

Adu o fotografie de la o
asemenea sărbătoare
şi povesteşte cum a decurs.

•

Desenează cadoul sau
tortul de sărbătoare, pe
care ai vrea să-l dăruieşti întregii familii.
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Să organizăm SărBătoarea
claSei noaStre!
•
•
•

Aminteşte-ţi cum erai la 1 septembrie, cînd ai venit în clasa I. Ce ţi-a plăcut
cel mai mult la şcoală, care a fost prima impresie?
Ce nu ţi-a plăcut?
Ce ai învăţat la lecţiile din cadrul disciplinei Cultura bunei vecinătăţi?

 realizare – lucru realizat; reuşită, succes.
•

Scrie 3 realizări pe care le-ai avut anul acesta – atît la şcoală, cît şi în afara ei.
1. _______________________________________________________
_______________________________________________________
2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
3. _______________________________________________________
_______________________________________________________

•

Subliniază lucrurile care te-au ajutat să te împrieteneşti cu noii tăi colegi:
POLITEŢEA
DISPOZIŢIA PROASTĂ
BRUTALITATEA
SUPĂRAREA
SINCERITATEA
ZÎMBETUL

•
•

Cum crezi, poate omul trăi singur?
De ce avem nevoie de prieteni?

•

Scrie numele colegilor de clasă şi ale vecinilor cu care te-ai împrietenit pe
parcursul acestui an.

•

Învaţă cîntecul şi interpretează-l împreună cu colegii:
Dacă vesel se trăieşte, bate aşa!
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zîmbeşte,
Dacă vesel se trăieşte, bate aşa!
Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zîmbeşte,
Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!



Dacă vesel se trăieşte, calcă aşa!
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zîmbeşte,
Dacă vesel se trăieşte, calcă aşa!
Dacă vesel se trăieşte, bine e.
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zîmbeşte,
Dacă vesel se trăieşte, bine e.
Dacă vesel se trăieşte, bate aşa!
Dacă vesel se trăieşte, unul altuia zîmbeşte,
Dacă vesel se trăieşte, bine e.
•

Desenează o carte poştală pentru prietenii tăi.

• Cum înţelegi proverbele:
– Нет друга, так ищи, а нашёл – береги. (rusesc)
Dacă n-ai prieten, caută-l; dacă l-ai găsit, păstrează-l. (traducere)
– Дерево живёт корнями, а человек – друзьями. (rusesc)
Copacul se ţine cu rădăcinile, iar omul – cu prietenii. (traducere)
– Un prieten se cîştigă patruzeci de ani. (turcesc)
– Orice să fie nou, dar prietenul să fie vechi. (rusesc)
– Aurul se încearcă în foc, iar prietenul la nevoie. (românesc)
– Cînd nu-i prietenie, spor în lucru n-o să fie. (românesc)
• Scrie şi alte proverbe şi zicători despre prietenie, de care îţi aminteşti.
• Scrie cîteva urări pentru prietenii tăi.
•

Citeşte poezia:
trenul cel cu nepoţei
Un trenuţ pe şine zboară,
– Hai, mănîncă, copilaş,
E Vacanţă Mare-n ţară.
O fi greu pe la oraş.
Trenu-i plin cu nepoţei
Care pleacă la bunei.
Trenul pleacă mai departe,
Tuc, tuc, tuc, spre alte sate.
Uite-un moş cu mustăcioară,
De o oră stă în gară,
Trenule, tu nici nu ştii
Îşi aşteaptă nepoţelul.
Cîte griji şi bucurii
Iată-l, vine, mititelul!
Aduci azi la toţi buneii,
Ce-şi aşteaptă nepoţeii.
Moşul din desagă scoate
Turte dulci, cireşe coapte:
Emilia Plugaru


•

Povesteşte ce aştepţi de la vară şi vacanţa mare. Cum îți vei petrece vacanţa?

Dragă prietene!
Nu-i aşa că ne-am împrietenit? Îmi va fi dor de tine. Dacă vara îţi va fi şi ţie
dor de mine, deschide caietul – eu te voi aştepta aici!
Nu uita sfaturile bune ce ţi le-am dat, îndeosebi cînd mergi în ospeţie, te joci
şi comunici cu prietenii şi vecinii tăi, călătoreşti prin frumoasa noastră ţară.
Voi aştepta cu nerăbdare să ne întîlnim din nou în clasa a II-a. Sper că îmi vei povesti
despre vacanţa ta, ce ai învăţat, cu cine ai făcut cunoştinţă...
•

Scrie nişte urări pentru albinuţa Melisa.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

• Desenează imaginea pentru felicitarea adresată Melisei.
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aNExă la Călătoria 2 (p. 6-7)
•

Decupează de la pagina 80 jucăria, desenul animat, povestea, animalul,
ocupaţia şi mîncarea preferată. Lipește-le pe omuleţ.

• Compară omuleţul obţinut cu cel al colegilor.



aNExă la Călătoria 1 (pag. 5)

aNExă la Călătoria 2 (pag. 6-7)
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