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AVENTURI ÎN VACANȚA MARE! 

Prof.înv.primar Câdu Coca Maricela 

Școala: Gimnazială Nr. 1 Brăhășești 

Vacanța de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toți elevii. Cei mai mulți dintre ei nu-

și pot permite șă-și petreacă vacanța mare altundeva decât acasă. Întrebând elevii, vom 

descoperi că, deși se bucură că a venit vacanța, își doresc totuși să fie împreună cu alți copii, să 

aibă un îndrumător adult pentru jocurile și activitățile lor, care să vină cu propuneri, să le susțină 

ideile și să le dea formă activă. După o perioadă de libertate totală de la începutul vacanței, 

elevii devin dornici de activități organizate. Ideea „Școlii de vară” a fost și este una excepțională 

în acest sens.  

             Experiența desfășurată la „Școala de vară : Aventuri în vacanța mare!”                                       

Școala Gimnazilă Nr. 1 Toflea a avut un foarte mare impact asupra elevilor participanți, astfel 

că, povestind cele mai frumoase momente ale vacanței mari, aceștia au situat „Școala de vară” 

pe primul loc și s-au asigurat de promisiunea organizatorilor că vor repeta experiența în fiecare 

vacanță de vară. Ca profesor la clasă în cadrul proiectului, am constatat că acei elevi care au 

participat au o altă deschidere față de implicări în proiecte, o evidentă capacitate de socializare 

și organizare, o mai mare siguranță și stimă de sine în situații în care trebuiau să-și susțină un 

punct de vedere personal.                                                   

Pentru elevii cu părinți plecați în străinătate, pentru cei cu CES, esențial este să le oferim 

modele de petrecere a timpului liber, bazându-ne pe entuziasmul curiozității caracteristic 

vârstei, de asemenea, activități care să-i țină aproape de școală, să le ofere o alternativă 

valoroasă în petrecerea plăcută și instrutivă a vacanței. 

Esența proiectului – socializarea prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. 

Experiențele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăților, dau naștere la 

solidarități și adaptări la situații sociale în miniatură. 

             În concluzie, proiectul „Școlii de vară: Aventuri în vacanța mare!” de la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Toflea este apreciat de elevi, cât și de părinți și bunici datorită activităților 

inedite și diverse, fapt care s-a concretizat printr-o participare numeroasă și care presupune 

reeditarea lui în fiecare vacanță de vară. 
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Școala de vară: colaborare, aventură, prietenie 

                             Profesor înv.primar Dragomir Mariana 

Școala Gimnazială Nr.1 Toflea 

Căutarea și înțelegerea sinelui fiecărui om în parte este o muncă, continuă, ce se desfășoară pe 

parcursul întregii vieți, iar copiii înțeleg creșterea emoțională ca pe un fapt ce se dezvoltă în 

relație cu alți oameni. Așadar, pun mult accentul pe prietenie, pe susținere atunci când simt că 

altora le este greu, pe încrederea de a exprima nevoile pe care le au în fiecare moment. Foarte 

important pentru mine este să îi ajut să crească prin colaborare și nu prin competiție, iar ei cer 

de cele mai multe ori ca activitățile să se desfășoare sub forma proiectelor de grup. Întorcându-

mă în copilăria mea, în care vara era așa de lungă și la un moment dat plictisitoare, știu sigur că 

mi-ar fi plăcut să pot face și altceva, ceva ce mi-ar fi putut aduce încântare sufletească. Mi-ar fi 

plăcut să mă întrebe cineva sau să mă audă măcar când le povesteam despre hobby-urile mele 

și poate să mă ducă la cluburi cu astfel de activități. Așa a luat naștere proiectul Școala de Vară 

Aventuri în vacanța mare, un proiect ce a adus laolaltă elevi din mai multe școli partenere 

dornici de a petrece timp frumos și de calitate . 

Copiii au nevoie în dezvoltarea lor și de joc structurat și de cel nestructurat. Jocul structurat este 

acela în care un adult inițiază și are drept scop final ca micuțul să învețe 

ceva din el, fie că e pur informație sau poate dobândirea unei abilități 

sau exprimarea unor emoții. Jocul nestructurat este jocul pe care îl 

inițiază copiii și care are de obicei finalitate în creșterea creativității 

și a autonomiei. Este în regulă să îi lăsăm pe copii să inventeze reguli 

noi, să le combine, chiar să și 

dezbată pe ele, chiar dacă nouă ne 

sună a ușoară ceartă.  

Atâta timp cât nu se lovesc sau 

umilesc, etichetându-se în fel și chip, așa zisa cearta pe 

jocuri, reguli și șefi de joc este un exercițiu util copiilor.   
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Legume și fructe din grădina bunicii – gustul culorilor 

 

Prof. înv. primar Vasilache Dorina 

Prof. înv. primar Chirilă Gina 

Prof. înv. primar Golea Florentina 

Ultimii ani au lăsat urme adânci în dezvoltarea cognitivă și emoțională a elevilor din 

cauza contextului epidemiologic în care am fost nevoiți să ne desfășurăm activitatea educativă. 

Abundența de informație, expunerea îndelungată în fața ecranului, dar și școala online au 

determinat accentuarea impulsivității, a furiei și reducerea concentrării pe sarcinile școlare, a 

răbdării, starea de agitație și de nervozitate cunoscând creșteri semnificative. 

Inițierea și derularea programului „Școala de vară” de către cadrele didactice de la 

Școala nr.1 Toflea în colaborare cu cadre didactice din Tecuci, Matca, Țepu, Constanța și 

București  vine în sprijinul elevilor ce au nevoie de exercițiu, de structuri mentale care să-i ajute 

să se adapteze schimbărilor, de oameni specializați care să-i asculte, să le înțeleagă emoțiile și 

să le ofere strategii de gestionare a acestora. Cu toții ne dorim elevi veseli, energici, puternici, 

flexibili și încrezători în forțele proprii, iar noi am înțeles că acest obiectiv îl putem realiza 

căutând cele mai bune soluții de valorificare a potențialului fiecărui copil în parte.  

Împreună cu doamnele profesor Chirilă Gina și Golea Florentina am participat la 

activitățile Școlii de vară organizate în incinta Școlii Gimnaziale Nr.1 Toflea pentru a-i ajuta 

pe elevii participanți, în mare parte proveniți din medii defavorizate, să-și valorifice timpul liber 

într-un mod plăcut, util, adaptat intereselor lor.  

Ziua a debutat cu o activitate outdoor, susținută de doamna profesor Golea Florentina, 

cu tema ,,Gustul culorilor”, care a stimulat simțul estetic al copiilor și i-a antrenat în jocuri de 

mișcare și de atenție. Împreună am dirijat observația elevilor, ajutându-i să descopere 

frumusețea culorilor din natură (soare, cer, iarbă, flori, fructe, legume) și să le transpună apoi 

într-o pictură pe folie. Copiii au pictat pe fondul muzical al cântecului ,,Culorile se ceartă”,       

s-au amuzat și au apreciat munca celorlalți printr-un Tur al galeriei. Culorile, jocul, muzica și 

dansul au făcut deliciul copiilor care au participat cu interes și entuziasm. La final, copiii ,,au 

gustat” culorile, savurând bomboane de diferite culori și arome.  

Ne-am continuat călătoria în lumea culorilor propunându-le elevilor tema „Legume și 

fructe din grădina bunicii”, temă de interes și de actualitate în cadrul căreia elevii au identificat 

culorile legumelor și fructelor observate. Scopul acestei secvențe didactice a fost să-i ghidăm 

pe elevi către o viață sănătoasă și echilibrată. Nu ne-am propus să demonizăm gustările 
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nesănătoase, ci am venit cu propuneri de alternative sănătoase și echilibrate pentru adoptarea și 

menținerea unui stil de viață sănătos.  

În proiectarea acestei activități transdisciplinare am urmărit următoarele obiective: 

 Identificarea legumelor și fructelor autohtone, prin jocuri și acțiuni directe cu acestea; 

 Conștientizarea importanței consumului de legume și fructe pentru sănătatea omului; 

 Participarea activă la activități practice de obținere a unor produse alimentare simple 

din legume și fructe; 

 Cultivarea simțului estetic prin observarea coloritului divers al legumelor și fructelor și 

prin îmbinarea armonioasă a culorilor și gusturilor, în realizarea frigăruilor din fructe. 

Am captat atenția copiilor cu ajutorul poeziei ,,Pofticiosul Iepurilă”. Sarcina lor a fost 

să selecteze și să rețină numele de legume din versurile poeziei, apoi să identifice legumele 

respective în coșul expus pe masă. Copiii s-au amuzat apoi participând la jocul interactiv ,,Cine 

sunt eu?”, care a avut ca scop identificarea unor legume și fructe, după anumite indicii. Lucrul 

în echipă a adus satisfacții în descoperirea numelor de legume și fructe din careuri (sarcină care 

a stimulat atenția) și în jocul,,Memo” (care a solicitat memoria și a cultivat colaborarea).  

Latura formativ-educativă a activității am realizat-o prin ,,Povestea legumelor 

lăudăroase”. Pe parcursul derulării poveștii, copiii au făcut predicții, iar la finalul acesteia au 

extras concluzii, învățături și au subliniat importanța tuturor legumelor și fructelor pentru o 

alimentație sănătoasă. Ne-am distrat apoi împreună, copii și cadre didactice, prin cântec și dans, 

versurile și melodia cântecului ,,Mănâncă sănătos fructe și legume” oferindu-ne acest prilej. 

Am încheiat  printr-o activitate practică în care ne-am bucurat de culori și gusturi, 

provocându-i pe copii să facă frigărui ... din fructe. Aceștia au primit cu entuziasm sarcina, au 

îmbinat creativ gusturi, culori și texturi, apoi s-au bucurat de prospețimea și gustul propriilor 

creații. Zâmbetele lor au fost pentru noi garanția reușitei, iar la aceasta au contribuit consistent 

și cadrele didactice din școala gazdă, care ne-au oferit ajutor și sprijin. 
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Jocul didactic și dezvoltarea încrederii  în sine la elevi 

                                                                             Prof.înv.primar  Drăgan Liliana 

                                                                             Școala Gimnazială  Nr.1 Toflea 

 

Încrederea în sine, dezvoltarea sentimentului de unicitate, este o trăsătură importantă  în 

dezvoltarea copilului  care se poate dezvolta prin jocui, comunicare  și activități practice 

derulate cu ei.Comunicarea într-o societate este importanta deoarece fără comunicare omul nu 

ar putea să își exprime părerea sau să aibă capacitate de a face o alege corectă pentru că  

adevărata comunicare cu cei din jurul nostru dă viață și putere omului. 

Prin interacțiune și joc cu prietenii, un copil va dezvolta abilități sociale și abilități 

interpersonale alături de abilitățile lor de comunicare, capătă mai multă încredere în el, în forțele 

sale. Aceste abilități îi vor face să se simtă  confortabil în anumite situații sociale, unde le va fi 

mai ușor să poarte conversații cu  cei din jurul său și să-și facă prieteni noi. Prin intermediul 

acestor relații, ei își vor îmbunătăți abilitățile de ascultare, precum și abilitatea lor de a empatiza 

și interpreta semnele de comunicare  verbal și non-verbală.  

Abilitățile de comunicare ale copilului  pot fi dezvoltate și perfecționate prin practică 

prin joc, echipându-l treptat sau chiar  imediat cu aptitudinile necesare pentru a-și construi un 

viitor de succes. 

Noi adulții, trebuie să încurajăm  permanent copilul, elevul,  să încerce lucruri noi , să 

comunice cu cei din jur, să accepte provocările ce se ivesc la tot pasul, să privească greșelile ca 

pe o oportunitate de a învăța  permanent. Laudele și încurajările  sunt importante dar nu benefice 

în ceea ce privește  motivația internă a copilului însă combinându-le cu jocuri , 

exerciții,activități diverse va  duce la creșterea  stimei de sine. 

August ultima  lună de vară și de vacanță , pentru elevi  când  importantă  este joaca,  

de aceea  în întâlnirea cu ei se  vor  folosi diverse  jocuri distractive  prin care se urmărește 

dezvoltarea  atenției, rapiditatea, abilitățile lor de comunicare, relațiile dintre ei,initiativa și 

creativitatea lor, toate acestea ducând la închegarea unor adevărate relații de prietenie între ei 

și la creșterea stimei de sine.  

 Am utilizat  jocuri  distractive prin care am urmărit să dezvoltarea atenția,comunicarea 

între ei și viteza de execuție a sarcinilor jocurilor.  
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Jocul, ”Între două focuri!”- am  trasat un dreptunghi despărțit în două zone printr-o linie 

de centru. Copii sunt împărțiți în două echipe, fiecare dispunându-se cu jumătate din efectiv 

înapoia uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, iar cealaltă jumătate se dispune, în linie, în 

jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de fund. 

          Prin tragere la sorți se acordă o minge uneia dintre echipe care, la semnalul de începere 

a jocului, o pasează între cele două linii (focuri) încercând să surprindă și să atingă cu mingea 

unul dintre componenții echipei adverse aflat între liniile proprii. Fiecare atingere cu mingea a 

unui adversar aduce echipei un punct. Când mingea iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă 

în joc de către echipa adversă. După o repriză de 5 minute, echipele schimbă pozițiile liniilor, 

cei din centru trecând înapoia liniilor de fund.  Câștigă grupa care adună  puncte mai multe. 

  Un alt joc ,”Așezarea împreună”- la început, jucătorii se grupează în perechi stând spate 

în spate cu coatele agățate. Perechile vor încerca să se aşeze cu fundul pe sol, fără a desprinde 

brațele. După 2-3 aşezări și ridicări reuşite, perechile se grupează câte două și încearcă să facă 

exercițiul cu patru jucători sprijiniți spate în spate și brațele agățate. Se trece apoi la 4 perechi, 

pentru ca în final toată grupa aşezată spate în spate să se ridice și să se aşeze deodată. 

Fiecare joc  se încheie cu stângeri de mână ,aplauze și recompense dulci. 
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Aventuri în  vacanţa mare 

Prof. înv. primar: Ilie Tincuța  

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Matca 

 

          Săptămâna 15 – 19 august 2022, a fost o săptămână plină de culoare și veselie, pentru că la 

Şcoala Gimnazială Toflea s-a desfăṣurat ṣcoala de vară ,,Aventuri în vacanţa mareˮ, unde au 

participat copii proveniţi din familii dezavantajate precum și copii cu CES 

de la mai multe ṣcoli din județul Galați, dar și din județul Constanța. 

       Timp de o săptămână copiii participanți s-au bucurat de activităţi 

diverse, atractive și  instructiv – educative specifice educaţiei nonformale.: 

activităţi outdoor ṣi de recreere, sport, muzică ṣi miṣcare, dezvoltare 

personală, cultură ṣi tradiţii, etc.  

        În cea de-a patra zi a ṣcolii de vară ,,Aventuri în vacanţa mareˮ,  am 

desfăṣurat cu elevii jocuri ce au vizat domeniul estetic și creativ. Timp 

de câteva ore, copiii  au dat frâu liber imaginaţiei şi creativităţii prin 

improvizaţii cu instrumente şi diverse obiecte, clopoței muzicali și tuburi muzicale 

(boomwhackers). Copiii au participat cu interes în cadrul jocurilor ,,Ritmul muziciiˮ  și ,, Mica 

mea orchestră” ,   învățând să -și dezvolte o serie de abilități muzicale, precum  recunoașterea 

și ținerea ritmului, dar și puterea de concentrare, sensibilitatea, 

gândirea abstractă, limbajul, memoria , improvizația și aptitudinile de 

comunicare.  

        Scopul activităţilor propuse a fost de a dezvolta la copii 

creativitatea, imaginația, spontaneitatea, spiritul de echipă, 

capacitatea de relaţionare, de organizare ṣi de socializare, sentimentul 

de apartenență, de echilibru, stimă de sine și în relațiile cu ceilalți , 

stimulând astfel imaginaţia, îndemânarea ṣi motivarea.  
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        Activităţile desfăṣurate de-a lungul întregii săptămâni în cadrul 

școlii de vară ,, Aventuri în vacanța mare” a adus un plus de valoare 

tuturor copiilor participanți, dar și comunității din care fac parte, iar 

avantajele acestora sunt numeroase și complexe și vor fi vizibile pe 

parcursul următorului an  școlar . 
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Şcoala din vacanţa mare 

Prof. înv. primar: Gruia Manuela Carmen  

Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Iordanˮ Tecuci 

 

          În perioada 15 – 19 august 2022, la Şcoala Gimnazială Toflea s-a desfăṣurat ṣcoala de vară 

,,Aventuri în vacanţa mareˮ, unde au participat copii proveniţi 

din familii dezavantajate social de la mai multe ṣcoli. 

       Proiectul a cuprins foarte multe activităţi atractive, 

instructiv – educative cu o tematică variată: dezvoltare 

personală, activităţi outdoor ṣi de recreere, sport ṣi miṣcare, 

cultură ṣi tradiţii, folosind metode specifice educaţiei 

nonformale.  

        În cea de-a patra zi a ṣcolii de vară ,,Aventuri în vacanţa 

mareˮ,  am desfăṣurat cu elevii jocuri ce au vizat domeniul 

socio – emoţional. Prin participarea la jocurile ,, Recunoaṣteţi 

emoţiileˮṣi ,,Jurnalul emoţiilor ˮ,copiii au învăţat să -ṣi dezvolte abilităţi de ascultare activă, să 

formuleze aprecieri pentru colegii de clasă, să identifice emoțiile de bază, să reprezinte cu ajutorul 

desenelor, situații în care au simțit bucurie, tristețe, să mimeze emoțiile cu ajutorul gesturilor și a 

mimicii, să prezinte modalități de înlăturare a tristeții. 

        Scopul activităţilor propuse a fost de a dezvolta la copii creativitatea, spiritul de echipă, 

capacitatea de relaţionare, de organizare ṣi de 

socializare, stimulând astfel imaginaţia, 

răbdarea, îndemânarea ṣi motivarea. 

        Jocurile la care au participat au reprezentat 

pentru ei un punct de referinţă, de amintiri frumoase ṣi vesele, oferindu-

le posibilitatea de a se descoperi, de a-ṣi testa limitele, de a învăţa lucruri 

inedite care, uneori,  nu pot fi asimilate la clasă. Prin activităţile 

desfăṣurate, ṣcoala de vară reprezintă un proces de optimizare, de suport 

ṣi de recuperare a potenţialului atât de divers al copiilor care provin din 

medii defavorizate.  
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ÎN OGLINDA TIMPULUI…  

Prof. înv. primar: Mărmureanu Cati -Larisa 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Matca 

 

Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinți. – Nicolae Iorga 

          Pot fi acuzată de nostalgie, pot fi acuzată că văd totul prin ochii sufletului, dar, cine nu 

recunoaşte că TIMPUL petrecut alături de copii te încarcă cu energie și voie bună. Gândindu-mă 

la aceasta, am hotărât,să descriu activitatea  desfășurată timp de o săptămână alături de  copiii 

participanți la programul  Școala de vară, desfășurat la Toflea ,județul Galați.  

          Săptămâna 15 – 19 august 2022, a fost o săptămână plină de culoare și veselie, pentru că la 

Şcoala Gimnazială Toflea toate cadrele au adus bucurie copiilor proveniţi din familii dezavantajate 

precum și copiilor cu CES de la mai multe ṣcoli din județul Galați, dar și din județul Constanța. 

           Timp de câteva ore, împreună am încercat să uităm de toate ,așa că am dat frâu liber 

imaginaţiei şi creativităţii ,ne-am jucat si am râs împreună. Unul dintre jocurile pe care le-am 

desfășurat  a fost ,,Cursa cu saci” 

1. Joc – Cursa în saci  

Mod de desfășurare 

La joc participa cel putin doi jucatori. 

Se fixează traseul pe care urmează să se deplaseze. Concurentul intră în sac și îl ține 

cu ambele mâini. Pleacă la comanda Start și parcurge traseul sărind. 

      Câştigă jucătorul care ajunge primul la linia de sosire. 

            Jocul poate avea mai multe runde (repetări). Câștiga copilul care a fost cel mai rapid . 

Concurentul de pe primul loc ii poate da o pedeapsă hazlie celui de pe ultimul loc. 

Jocul poate fi organizat asemănător și pe echipe.  

        Scopul activităţilor propuse a fost de a dezvolta la copii 

creativitatea, imaginația, spontaneitatea, spiritul de echipă, capacitatea 

de relaţionare, de organizare ṣi de socializare, sentimentul 

de apartenență, de echilibru, stimă de sine și în relațiile cu ceilalți , 
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stimulând astfel imaginaţia, îndemânarea ṣi motivarea. Acest joc a adus  tuturor copiilor 

participanți distracție, lucru în echipă și voie bună. 

 

  Dobrogea-  pământ românesc 

Prof. Ionescu  Iuliana 

Școala Gimn.Nr.39,,Nicolae Tonitza,,Constanța 

 

                    Prin prezența mea la  Școala Toflea, am încercat 

să promovez imaginea școlii constănțene, pe care o reprezint, 

ca director. Am informat audienții că  Școala Gimnazială 

Nr.39,,Nicolae Tonitza,,din Constanța, este școala care are cel 

mai mare număr de elevi din orașul nostru. Avem un număr 

de 57 de clase, dintre care 32 sunt la ciclul primar, iar 25 la ciclul gimnazial și un efectiv de 

1456 de elevi,alături de 90 de cadre didactice. Școala pe care o reprezint, este o școală de cartier, 

în care se promovează performanța. Ne mândrim cu clase dotate cu mobilier modern, internet, 

fiecare clasă  beneficiază de laptop și videoproiector, deținem o sală de sport modernă , dar 

avem și balon cu gazon sintetic,pe unul din terenurile din curtea școlii. 

                   De 25 de ani, școala noastră are la gimnaziu, o clasă specială, cu profil de arte și 

profesori de educație plastică, grafică și modelaj.Tot școala nostră a inițiat și defășurat 

concursul regional,,Portret de copil,,- concurs la care pot participa atât copii de la ciclul primar, 

cât și gimnaziu și care anul acesta s-a aflat la a-VII-a ediție. 

 

              Și pentru că, provenim din Dobrogea, 

recunoaștem că suntem cunoscuți în zona noastră ca 

o școală cu renume, cu elevi bine pregătiți, dar și 

cadre didactice apreciate și valoroase. 

 

           Despre Dobrogea, am punctat istoria zbuciumată a ținutului aflat între Dunăre și Marea 

Neagră, concluzionând că orașul din care venim, numit în vechime Tomis ( Constanța), este cel 

mai vechi oraș din țara noastră. 



                                                                              18 
 

         Am prezentat 10 lucruri la superlativ despre 

Dobrogea,așadar esențialul despre zona noastră, iar 

elevii au fost încântați de aflarea acestor lucruri 

despre noi.La sfârșitul activității am dansat 

geamparaua dobrogeana, alături de organizatori și elevi și am oferit sticluțe decorative cu nisip 

de la mare, ca amintire pentru deosebita activitate realizată la Școala de Vară, cu elevii din 

Toflea, elevi proveniți din medii defavorizate. 

      Intenționăm o colaborare pe termen lung cu Școala Gimnazială Nr.1 Toflea, atât la nivelul 

activităților școlare, extrașcolare, participarea comună la diverse proiecte locale, dar și 

interjudețene, cât și înfrățirea celor două școli. 

Mulțumim organizatorilor Școlii de Vară pentru oportunitatea acestui schimb de experiență 

interesant și îi așteptăm cu drag la Constanța! 
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Dobrogea  -  pământ românesc 

Prof.înv.primar,Gherase Valentina 

Școala Gimnazială Nr.39,,Nicolae Tonitza,,-Constanța 

 

             În a treia zi a Școlii de Vară, organizată de Școala Gimnazială  Nr.1, Toflea, am 

susținut, împreună cu colega mea, Ionescu Iuliana, activitatea  cu tema,,Dobrogea- pământ 

românesc,,. Am dorit, ca  prin această  activitate, să facem cunoscute  meleagurile noastre 

natale, atât din punct de vedere geografic, istoric, turistic, culinar, cât și artistic. 

             Am localizat pe harta României zona Dobrogea, precizând vecinii,trecând în revistă și 

celelalte zone istorico-geografice românești, apoi am discutat despre orașe, populație, climă, 

forme de relief,  obiective turistice de vizitat, pe care, unii dintre copii, le vizitaseră.Am 

remarcat la aceștia interes și curiozitate, dar și o blândețe și un bun simț, deosebite. 

 

                          Mai apoi am discutat  privind  imaginile din ppt,despre  costumul popular 

tradițional, mâncăruri specific dobrogene, făcând o paralelă cu mâncărurile  moldovenești.Prin 

metoda ,,Ciorchinele,, , am găsit, împreună cu elevii, multe  cuvinte esențiale, care au legătură 

cu Dobrogea, ceea ce demonstrează că au reținut importantele aspecte prezentate. 
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           La sfârșitul activității, i-am invitat, atât pe copii, cât și pe doamnele profesoare 

participante, la o geampara. Grupați în perechi, profesori și elevi, am jucat pe o melodie a Elenei 

Roizen-,,Geamparalele,, . 

           Am dorit să ne luăm rămas bun și să ne amintim într-un mod  plăcut unii de alții, 

degustând  plăcintă dobrogeană, pregătită la noi acasă.Copiilor le-am oferit și sticluțe decorative 

cu nisip, aduse special pentru ei, de la mare, știind că unii dintre copii, nu au văzut niciodată  

Marea Neagră. 

 

 

             Mi-a făcut o reală  plăcere să particip la Școala de Vară , să lucrez, atât cu copiii din 

Toflea, cât și cu colegele sufletiste și dedicate, de la Școala Gimn.Nr.1 Toflea și voi reveni, 

oricând, cu drag !   Mulțumim pentru invitația   de  a fi prezenți pe meleaguri gălățene, la 

acest eveniment interesant  și de neuitat ! 

 

 

 

 



                                                                              21 
 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ANDREI 

-Tradiţii şi obiceiuri populare- 

Prof. Iordache Nicoleta-Simona, 

 Șc. Gimn. Nr. 37 , Constanța 

 

 Cineva-mi spunea odată, că doar de noi depinde cum ne gestionăm timpul și cum ne 

trăim viața, pentru ca la bătrânețe să putem ,,contabiliza” amintirile frumoase sau mai puțin 

frumoase. 

               Pentru mine, ziua de 17 august 2022, va rămâne în sertărașul celor frumoase, deoarece 

am petrecut-o alături de colegi minunați și de copii frumoși, atenți și respectuoși. 

Activitatea susținută în cadrul Taberei de vară de la Toflea a fost una de neuitat și de neegalat. 

Bunăvoința, ospitalitatea, generozitatea și dăruirea de a-ți face meseria cu pasiune și gânduri 

bune, am întâlnit-o la marginea unui colț de sat, într-o școală 

mică, dar cu oameni MARI. 

Pentru că veneam de pe meleagurile încreștinate de apostolul 

românilor, le-am prezentat copiilor câteva tradiții și obiceiuri 

populare de Sf.Andrei.Dintre acestea amintesc doar câteva: 

 Ziua Sf. Andrei se mai cheamă şi Ziua lupului sau Gădineţul şchiop; 

 În seara de Sf. Andrei se fac vrăji şi farmece, iar fetele fac turta de Andrei; 

 Femeile umplu covaşa (braga); 

 Grâul încolțit și pregătirea crenguțelor pentru confecționarea sorcovelor pentru  ziua 

Sf.Vasile; 

 Masa pentru colindători - cu pâinea în formă de pește, cu plăcințelele specifice 

zonei,usturoiul împodobit și fructele de sezon etc. 

După prezentare, am organizat un concurs pe grupe, unde au avut de realizat mai multe probe: 

de completat un rebus despre Sf.Andrei, de hașurat drumul lui până la pesșteră, de realizat un 

cvintet, iar la final au colorat planșa cu chipul sfântului și au cântat colindul lui Moș Andrei. 

             La final,copiii au fost răsplătiți cu diplome și dulciuri. 
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Jocuri, zâmbete, culoare în vacanța mare! 

Prof.înv.primar,Lăbuș Daniela 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

 

În perioada 15-19 august 2022, la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea,  s-a desfășurat Școala 

de vară „Aventuri în vacanța mare!”.   

Proiectul fost inițiat de Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea și Asociația Artă și cooperare, 

Tecuci,  coordonat de CCD Galați și ISJ Galați, derulat în parteneriat cu Mănăstirea Sfinții Trei 

Ierarhi, Toflea, Primăria Comunei Brăhășești, Școala 

Gimnazială ”Elena Doamna”, Tecuci, Școala 

Gimnazială Specială ”C-tin Păunescu”, Tecuci, 

Școala  Gimnazială Nr. 1 Matca, Școala Gimnazială 

„Anghel Rugină”, Tecuci, Școala Gimnazială ”Ion 

Petrovici”, Tecuci, Școala Gimnazială ,,Dimitrie 

Sturdza”, Tecuci, Școala Gimnazială ”Tudor 

Pamfile”, Țepu, Școala Gimnazială ”Dimitrie 

Cantemir”, Matca, Școala Gimnazială Nr.39 

”Nicolae Tonitza”, Constanța,  Școala Gimnazială 

Nr.37, Constanța, Școala Gimnazială Nr. 1, 

Brăhășești,  Grădinița ,,Prichindel” Nr.195, București, Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan”, 

Tecuci .     

 Beneficiarii proiectului au fost elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea și ai școlilor 

partenere, cu  precădere cei dezavantajați: elevi cu CES, elevi din familii monoparentale, cu 

părinți divorțați sau plecați în străinătate, dar și elevi înscriși în Programul A doua Șansă. 

 Timp de o săptămână, elevii au intrat într-o altă atmosferă: au participat la cursuri și 

ateliere de lucru, au luat parte la diferite activități de învățare, precum și la diverse activități 

culturale și recreative.  A fost o săptămână plină de activități intense îmbinând latura teoretică 

cu partea fizică. Elevii au fost entuziasmați să lucreze și cu alte doamne învățătoare/ educatoare 

din alte școli.  Dincolo de toate acestea au legat prietenii, au construit amintiri de neuitat și s-

au lăsat învăluiți de spiritul „Aventurilor din vacanța mare!”.           

     Pentru a le oferi un punct de referință, de amintiri plăcute și diverse, dar in același 

timp stimulatoare, le –am oferit copiilor posibilitatea de a se redescoperi, de a-și testa limitele, 
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de a învăța lucruri inedite care nu pot fi asimilate la clasă. 

Astfel, eu le-am propus jocuri recreative ce au avut drept 

scopuri:  Experimentarea de noi comportamente 

interpersonale, creșterea încrederii față de persoanele cu 

care interacționează, responsabilizarea în raport cu grupul 

de apartenență (de suport, de egali etc.).   

Jocuri desfășurate: Bușteanul 

                              Ciobanul și oile oarbe 

                             Joc:  S.O.S – Cuvântul salvator 

                            Joc- Să ducem balonul  
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SATUL CU TRADIȚIA, OAMENII ȘI NATURA LUI- DASCĂL ADEVĂRAT 

 

Prof.înv.primar Alina Postolache, 

 Școala Gimnazială « Tudor Pamfile» Țepu  

 

        « Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de 

om și viață» Nicolae Iorga. Având ca reper aceste cuvinte am propus o activitate ce are ca scop 

cunoașerea de către elevii a unei personalități ce aparține acestor locuri, a unor jocuri specifice 

vârstei coplilariei precum și familiarizarea cu activități ce aveau rolul de ocupatie pentru tinerii 

de altădată. 

      Pentru atingerea scopurilor propuse am organizat un ateler de lectură în cadrul căruia am 

prezentat pe scurt școala noastră și personalitatea al cărei nume îl poartă aceasta, urrmând să 

facem cunoscute și altor elevii povești și legende născute din amintirile celui care a trăit în 

mijlocului satului nostru, deasemnea s–au spus ghicitori și frământări de limbă rostite altădată 

în zi de sărbătoare când tinerii se întâlneau în sat, îmbrăcați în straie populare.  

 

 

 

 

     În partea a doua a activității am organizat un atelier de creație: elevii sunt îndemnați să 

realizeze semne de carte pe etamină cu ajutorul cusuturilor de motive tradiționale. 

     La finalul activității toti elevii sunt antrenați în  jocurile copilăriei de altădată: lovirea palmei, 

desfacerea pumnuui, scaunul din mâini, istoria feței și fântâna din cocieni de porumb. 
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Sfântul Apostol Andrei – creștinătorul Dobrogei și ocrotitorul tuturor 

românilor 

 

Prof. Dr. Mircea Costel, 

 Șc. Gimn. Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

 Activitatea susținută la Școala de Vară organizată de Școala din Toflea a reprezentat un 

moment de bucurie resimțită deopotrivă atât de copiii care au participat la activități, cât și de 

cadrele didactice implicate în proiectul acestei școli de vară.  

 Am ales să îl fac cunoscut copiilor de la Toflea pe 

Sfântul Apostol Andrei din mai multe rațiuni. În primul 

rând fiindcă el este cel care a adus mesajul Învierii lui 

Hristos strămoșilor noștri geto-daci, întemeind primele 

comunități creștine de pe cuprinsul țării noastre. În al doilea 

rând fiindcă m-am născut și locuiesc în Constanța și, la fel 

ca toți dobrogenii, sunt mândru că m-a născut pe un pământ apostolic. Nu în ultimul rând, 

trebuie să vă mărtuirisesc că Sfântul Andrei se numărăr 

printre sfinții pe care eu îi îndrăgesc. 

 Le-am prezentat copiilor câteva aspecte din viața 

Sfântului Apostol Andrei și le-am spus că înainte să 

devină Apostol, a  fost ucenicul Sf. Ioan Botezătorul, iar 

într-o zi, L-a întâlnit pe Domnul Hristos. Auzind ce 

frumos vorbește, l-a chemat și pe fratele său, Petru, să-L 

urmeze pe Iisus. Este numit „cel întâi chemat” pentru că a fost primul ucenic al lui Iisus. Sf. 

Andrei s-a născut în Țara Sfântă, în orașul Betsaida. El este frate cu Sf. Apostol Petru, iar tatăl 

lor se numea Iona care a fost pescar. Numele Andrei înseamnă bărbăție, vitejie, curaj. 

 Pentru că a adus credința creștină în România, în Dobrogea, este numit „Apostolul 

românilor”. Pe teritoriul Dobrogei se păstrează și astăzi „peștera Sfântului Andrei”. Și-a dat 

viața pentru răspândirea credinței creștine. A murit în Grecia, 

în orașul Patras, răstignit pe o 

 cruce în formă de X, fiind sărbătorit în data de 30 noiembrie 
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CHIMIA  DISTRACTIVĂ 

Prof. Cosor Mihaela 

 Șc. Gimn. Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

1. Data desfăşurării: 16.08.2022 

2. Durata activităţii:  4 ORE 

3. Grupul ţintă: elevii claselor a I,II,III, IV –a  

 

4.Obiectivele : 

 

a. Să identifice experimente distractive din natură ; 

b. Să realizeze experimente distractive - determinarea vitaminei C din sucurii; 

c. Sa coreleze concluziile experimentelor cu cazurile întâlnite în practică; 

d. Să folosească piramida alimentelor, pentru un meniu zinic sănătos.  

 

5.Resursele: 

e. umane   elevi ; 

f. materiale computer, video proiector,materiale de laborator; 

g. de timp 4 ore. 

  

6.Descrierea activităţii : 

     Cadrele didactice le expun elevilor noțiunile teoretice ale experimentelor care urmează a fi 

realizate . Folosind expunerea power-point cadrele didactice  prezintă pașii pe care trebuie să-i 

urmeze elevi pentru realizarea experimentelor . Pentru realizarea experimentelor elevi vor avea 

nevoie de ustensile și materiale de laborator( pahare, sucurii, amidon alimentar și tinctură de 

iod) . Împreună cu cadrele didactice elevi realizează experimentele distracive și prezintă 

concluziile. Astfel la sfârșitul experimentelor elevi au aflat că fizica este și distractivă . 

 

 

7.Rezultate aşteptate: 

h. Creșterea interesului elevilor pentru studiul chimiei; 

i. Identificarea concluziilor pe baza experimentelor; 

j. Consolidarea cunoștințelor acumulate;  

k. Lucrul în echipă . 

 

8.Modalităţi de evaluare a activităţii 

l. Fișe de lucru; 

m. Prezentări power point; 
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SCOALA DE VARĂ 2022 

                                                                      Profesor Chirvăsuță Loredana Janina 

Școala Gimnazială Nr.1 Toflea 

 

Fii gata de aventură! 

 

Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate de copii! Acum este momentul pentru 

joacă, plimbare, timp alături de prieteni, distracție, explorare și proiecte interesante. Iar acesta 

este și planul nostru pentru această vară! La Școala de vară îi încurajăm pe copii să învețe prin 

joacă și descoperire, lucrăm în echipă, petrecem mult timp în natură și creăm contexte de viață 

reală din care învățăm.  

Proiectul pe care mi l-am propus să îl desfășor în  acest an, în cadrul Școlii de vară, este 

legat de o temă de actualitate, aceea a educației ecologice și a dezvoltării durabile. 

Titlul activității: Păsări migratoare din România şi migraţia acestora 

Grup țintă: elevi și cadre didactice participante la Școala de vară 2022 

Locul desfășurării activității: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, sala de clasă 

Data: 18.08.2022 

Scopul activităţii:  

 însuşirea cunoştinţelor despre cauzele şi tipurile de migraţie, precum şi a rutelor de 

migrare a păsărilor din România;  

 înţelegerea importanţei protecţiei habitatelor; 

 dezvoltarea spiritului de colaborare de-a lungul jocului. 

Desfășurarea activității:  

La începutul activității se aleg  două specii de păsări migratoare (de ex. pupăza, prigoria) 

şi două specii de păsări sedentare (ciocănitoarea, cinteza). Fotografiile acestor păsări le 

introducem în câte un ecuson pentru ca fiecare copil să-şi poate atârna la gât imaginea unei 

păsări. La sfârşitul prezentării, după ce am discutat despre migraţie, arătăm aceste fotografii 

copiilor. Le spunem că de-a lungul prezentării am discutat doar despre specii migratoare, dar 

în mână avem şi fotografii cu specii sedentare, care nu migrează. Ei trebuie să decidă care dintre 

păsări e migratoare şi care nu. Le reamintim copiilor că multe păsări sunt insectivore, iar celor 

sedentare le plac mult seminţele. Apoi, vom transforma fiecare copil într-o pasăre, prin punerea 

ecusonului la gât. Urmează câteva momente de gimnastică, necesare pentru ca fiecare copil să 
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înveţe ce pasăre este. Păsărelele se aşează într-un cerc şi cele patru specii vor zbura diferit, ca 

să înveţe bine numele speciei, de exemplu  cu mâinile întinse, ridicate orizontal, cu mâinile 

întinse bătând din picioare, cu mâinile puse pe abdomen mişcând coatele în faţă şi în spate, cu 

mâinile puse la spate mişcând coatele în faţă şi în spate. Bineînţeles, se pot folosi numeroase 

tipuri de mişcări pentru a crea „tehnici de zbor”, depinde de fantezia profesorului coordinator 

(de ex. se pot pune mâinile la ceafă). Rostim numele speciei, apoi aşteptăm ca toate păsările (ce 

aparţin speciei numite) să execute mişcarea acestei specii. Luăm speciile la rând şi repetăm 

mişcările de mai multe ori. Dacă fiecare “pasăre” zboară bine, a sosit timpul să învăţăm cine va 

migra şi cine nu. Păsările migratoare sar, cele sedentare stau ghemuit. După ce au obosit, 

păsările noastre vor primi mâncare. Într-un loc punem insectele din plastic pe care noi le-am 

cumpărat din magazine, dar acestea pot fi înlocuite şi cu imagini reprezentative, cu desenele 

copiilor, etc. Într-un alt loc punem seminţe. Verificăm dacă fiecare pasăre consumă mâncarea 

adecvată ei. Soseşte toamna, pentru reprezentarea căreia putem folosi nişte simboluri (frunze 

uscate, fructe sau legume de toamnă). Insectele dispar, păsările migratoare se aliniază şi începe 

migraţia spre Africa (cealaltă parte a sălii), dar trebuie să ocolească o mare, Marea Mediterană 

(reprezentată de o masă sau de un şir de scaune). La “noi” soseşte din nou primăvara şi păsările 

sedentare le cheamă acasă pe cele migratoare. După ce sosesc, fiecare specie sedentară poate 

să facă pereche cu una dintre speciile migratoare şi să se joace împreună sau să-şi povestească 

peripeţiile.  
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Călătorind alături de Sasha 

TOFLEA-2022 

      Educatoare Nedelcu Diana 

       Grădinița “Prichindel”, București 

 

Atunci când vorbim despre copii, sufletul începe să înflorească, deoarece copilăria este 

întotdeauna asociată cu zâmbetete, veselie și îți tramsmite o stare de fericire. Copilăria este 

voie bună, joacă. Cred că ea este la fel pentru toți copiii.  

Din dorința de a le fi mereu aproape copiilor, s-a născut ideea Școlii de vară, la care au 

aderat un număr mai mare de profesori din cadrul mai multor județe, pe o perioadă de o 

săptămână, din luna august, respective 15-19.08.2022. Am încercat să creăm împreună cu 

persoanele dedidate acestui proiect o atmosferă a cadrului necesar ca ei să- și  dezvolte 

aptitudinile și deprinderele necesare. 

Prima zi a debutat cu ajutorul Mascotei Sasha, mascotă ce a însoțit copiii pe toată 

durata proiectului. Sasha, și-a primit numele în urma unui vot acordat de către copiii de la 

Școala Toflea.  

Împreună cu Sasha, am format un cerc al cunoașterii, fiecare cadru didactic prezent în 

acea zi s-a prezentat și a spus două calități și doua defecte care îl definesc, urmând apoi 

fiecare elev. Multitudinea de calități ne-a impresionat, dar și defectele. Calitățile precum “sunt 

harnic/ă” , “citesc frumos”, ne-au bucurat. 

Pentru că au fost atât de sinceri și de deschiși, meritau și o vânatoare de comori. 

Această vânătoare a fost întâmpină cu multe surprize, fericire, urlete și chicoce. 

Activitatea s-a mutat în sala de clasă, urmând a se desfașura urmatoarea activitate 

plănuită, : Activitate de lectură “Tronul povestitorului”. Această activitate a fost menită 

pentru a scoate în evidență abilitățile de bun cititor, dar și pe cea de ascultător.  

Mascota noastră a dorit să și călătorească puțin, drept urmare am pornit într-o călatorie 

virtuală în jurul Pământului. Cu ochii închiși învârteau de globul pământesc și puneau degetul 

acolo unde se opera, urmând să spună o 

caracteristică zonei, de exemplu : unde se 

afla, nord sau sud, animalele preponderente, 

clima, etc. Activitatea a fost urmată de multe 

râsete și voie bună. 

Activitatea ce a încheiat ziua a fost 

una relaxantă, au modelat planetele 

Sistemului Solar, acestea fiind ulterior 

expuse. 
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Zece minute de lectură ! 

Prof.înv.primar Pavel Rodica  

Școala Gimnazială“Anghel Rugină” Tecuci 

               Cititul este printre lucrurile apreciate la orice vârstă de cel mic, poate fi distractiv și 

amuzant și un lucru prin care creați o legătură cu acesta. 

             Iată câteva recomandări pentru cum să faceți lectura atractivă pentru cel mic: 

               Vorbiți despre coperta cărții și sensul titlului 

               Lăsați-l pe copil să țină cartea și să întoarcă paginile 

               Încurajați-l să vorbească despre ilustrații 

               Folosiți voci diferite pentru personaje diferite, dar și sunete potrivite contextului 

               La finalul poveștii, întrebați-l ce i-a plăcut cel mai mult, de ce și care este personajul 

lui preferat din carte 

               Faceți un cort sau un loc pentru citit pe care să-l împărțiți. Poate fi chiar un bârlog, 

similar cu ceva ce se poate găsi în cartea pe care o citiți – un bârlog de monstru, o rachetă sau 

turnul unei prințese. 

 Faceți fișe de activități pe baza cărților preferate 

               “Citește-o încă o dată! Încă o dată! Încă o dată și gata!” 

               Sigur ați auzit asta măcar o dată. Știm cu toții cum e să ai o carte preferată, iar copiii 

noștri, când prind drag de un personaj, greu pot uita de 

el. Puteți să îi insuflați dragostea pentru acea carte, 

pentru acea lectură, dar și să faceți ceva diferit de 

citire,  prin activități bazate pe cartea preferată. 

               De exemplu, puteți să verificați dacă nu există 

deja resurse pentru cartea iubită sau creați de la zero 

ceva împreună cu cel mic: puteți să desenați 

personajele preferate, sau un labirint, sau să-l învățați 

să scrie numele personajelor, etc 

 



                                                                              32 
 

O nouă săptămâna, altă provocare! 

Prof.înv.primar Nicolescu Diaconu Gina 

Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci 

   Vara este sezonul în care toți copii se bucură de o vacanță binemeritată după un an de școală. 

Dacă pentru mulți elevi, vacanța de vară însemna până nu de mult doar relaxare, în prezent 

aceștia au alternative educative și distractive la care pot participa pentru a se dezvolta armonios. 

Școala de vară reprezintă o alegere importantă pentru copiii defavorizați.  

  Ne-am bucurat de privilegiul de a fi partenerii copiilor de la Școala Gimnazială Toflea  în 

cadrul activităților Școlii de Vară 2022 

     Știm deja că atunci când se află într-o atmosferă caldă și prietenoasă, copiii își dezvoltă 

abilitățile de relaționare și de comunicare, precum și competențe specifice muncii în echipă, 

învață să se descurce în situații limită, să ia decizii curajoase și să găsească soluții ingenioase 

la probleme din viața de zi cu zi. 

  Prin participarea la o școală de vară, copiii de toate vârstele au oportunitate să își dezvolte 

unele dintre cele mai importante abilități și să își consolideze cunoștințele pentru a începe 

următorul an școlar în forță. Așadar, școala de vară reprezintă o activitate cu adevărat utilă din 

timpul verii.  

     După prima zi petrecută împreună, suntem siguri că prietenia noastră va fi de durată! 
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Principalele avantaje ale unei scoli de vara 

Prof.înv.primar Vizitiu Mariana 

Școala Gimnazială „Ioan Petrovici” Tecuci 

 

Un lucru pe care multe persoane îl percep greșit, este reprezentat de faptul că scoala de vara 

este prea obositoare pentru copii, aceștia trebuind să profite de vacanță pentru a se relaxa. 

Activitățile desfășurate în cadrul școlilor de vară prezintă o serie de avantaje care merită luate 

neapărat în considerare. 

Perfecționarea cunoștințelor 

În cadrul unei școli de vară, toate informațiile dobândite în anul școlar anterior și nu numai, 

sunt reluate cu scopul de a le consolida și a ajuta elevul să se perfecționeze din punct de vedere 

academic. 

Dezvoltarea abilităților 

Fiecare program al școlilor de vară, este conceput astfel încât să contribuie la dezvoltarea unor 

serii de abilități necesare copiilor pentru a putea evolua armonios în societate. Aceste abilități 

pot fi axate pe dorințele fiecărui elev în parte sau pot fi generale, incluzând abilitățile sociale și 

cele creative, pe care toate lumea ar trebui să le aibă. 

În prezent, toți tinerii trebuie să aibă capacitatea de adaptare dezvoltată, întrucât trăiesc în 

secolul vitezei și al schimbărilor. În acest caz, colectivul din cadrul școlii de vară va juca un rol 

semnificativ în dezvoltarea copiilor. 

Legarea unor noi relații de prietenie 

Un alt aspect foarte benefic, este reprezentat de dezvoltarea unor noi relații între participanți. 

Participând la o scoala de vara, toată lumea are posibilitatea să-și facă prieteni noi și să 

interacționeze cât mai mult posibil. În acest fel, vor fi testate și dezvoltate abilitățile de 

comunicare, atât de importante în vremurile actuale. 
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Disciplina 

Școlile de vară sunt o alternativă perfectă pentru 

disciplinarea unui copil. Programul este creat în așa fel 

încât, participanții sunt nevoiți să-și formeze un program 

asemănător cu cel pe care îl aveau în timpul anului școlar. 

Prin urmare, o rutină continuă, îi va ajuta pe elevi să fie 

disciplinați și să îți atingi obiectivele mult mai ușor. 
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Jocurile copilăriei în vacanța mare! 

                                                                  Prof.înv.primar Popa Mirela 

                                                                       Școala Gimnazială Nr.1 Toflea 

 

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până la 

adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completat de atribute precum creştere, 

dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi de sintagmele nevoie de îndrumare, educaţie, 

ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor de a fi împreună 

cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc. 

Vacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toţi copiii. Cei mai mulţi dintre ei, 

dacă nu chiar majoritatea, nu-şi pot permite, însă, să-şi petreacă  vacanţa mare altundeva decât 

acasă. Am descoperit că, deşi se bucură că a venit vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu 

alţi copii, să aibă un îndrumător adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să vină cu propuneri, 

chiar şi cu statut de negociator, să le susţină ideile şi să le dea o formă atractivă. De aceea, după 

acea perioadă de libertate totală, de la începutul vacanţei, copiii devin dornici de activităţi 

organizate. Ideea „Şcolii de vară”-Aventuri în vacanța mare! este un proiect gândit și demarat 

de un grup de cadre didactice din școala noastră, a fost şi este una excepţională în acest sens. 

Deoarece în instituția noastră învaţă un număr considerabil de preșcolari, elevi defavorizaţi, dar 

și elevi cu CES, elevi din familii monoparentale, cu părinți divorțați sau  plecați în străinătate 

și elevi înscriși în Programul A doua Șansă , avem în vedere şi activităţi care să le insufle 

dragostea pentru şcoală, în paralel cu crearea de situaţii concrete în care aceştia să se simtă 

valorizaţi prin oferirea unui spaţiu mai mare de afirmare a capacităţilor şi aptitudinilor lor. 

Pentru aceşti copiii, esenţial este să le oferim modele de petrecere a timpului liber care să 

contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări nepotrivite, 

împrumutate de la cei mai mari.  

 „Şcoala de vară” este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-

au desfăşurat în instituția noastră în perioada 15-19 august 2022.  

Programul nostru de vară și-a propus să ofere copiilor zile de vacanță active și 

distractive, adică AMINTIRI MEMORABILE! 

Cadrele didactice din Școala Gimnazială Nr.1 Toflea împreună cu cadrele didactice din 

școlile partenere au conturat povestea „Şcolii de vară”-Aventuri în vacanța mare! și am 

bucurat peste 50 de elevi cu această experiență. Împreună am dorit să oferim calitate, 

profesionalism, am încercat să aducem inovație în educație prin ceea ce le-am oferit copiilor.  
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Ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se regăseşte în profilul copilului 

şcolii noastre, bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic elevilor noștri, am propus, 

prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă 

de petrecere plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul 

proiectului, ci, mai ales, pentru cel petrecut apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, 

rude sau chiar individual.  

Prin intermediul activităților outdoor desfășurate în programul de vară, elevii și-au 

stimulat creativitatea, și-au dezvoltat gândirea, aptitudinile fizice și practice și, nu în ultimul 

rând, s-au distrat! Toți copiii s-au jucat învățând și au învațat prin joc! 

În prima zi  a școlii de vară Aventuri în vacanța mare, am desfășurat cu elevii jocuri  

în aer liber, în afara sălii de clasă pentru a oferi copiilor bucuria de a-și dobândi cunoașterea 

prin experiențe senzoriale. În natură putem regăsi cunoștințe, emoție și inspirație. Un sentiment 

trăit în natură se transformă într-o 

oportunitate de a evolua. Prin experiența 

nemijlocită cu natura și reflecție asupra 

stărilor trăite, copiii pot învăța cu mult mai 

mult, aceste trăiri pot deveni un fundament 

important pentru viitorul lor. Am pornit de 

la ideea că experiențele senzoriale în aer 

liber reprezintă provocări care le pun în 

valoare creativitatea, capacitatea de a 

rezolva probleme și gestiona dificultăți, îi 

motivează activ spre învățare trainică dar mai ales plăcută și distractivă.  

Elevii au participat cu interes  în cadrul jocurilor: Oglinda, care a urmărit stimularea 

comunicării, orientării în natură și creșterea încrederii în partenerii de joc, Mimează, joc care a 

avut drept scop stimularea atenției, a concentrării și a autocontrolului. 

Astfel, prin aceste activități de tip outdoor copiii au învățat să descopere împreună, să 

comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine 

şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup au încheagat prietenii, au dărâmat 

barierele prejudecăţilor, au dat naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în miniatură. 

Fiecare zi petrecută pe”scena” „Şcolii de vară”-Aventuri în vacanța mare!, alături de 

,,micii” și ,,marii” actori, a reprezentat o provocare din care am învățat foarte multe lucruri de 

la cadrele didactice participante și a fost o șansă de a deveni mai bună ăn ceea ce fac și de a 

accepta ceea ce sunt și ceea ce îmi doresc sau e nevoie să devin! 
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  TABĂRA DE VARĂ  

 AVENTURI ÎN VACANȚA MARE! 

Prof.înv.primar Diaconu Anamaria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 
 

 

 
 

”Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea,  

râul, marea, munții, rândunelele, cucul.  

Faceți tot posibilul ca și copiii dumneavoastră 

 să iubească tot ce-i înconjoară,  

pentru că fără dragostea față de natură  

și animale omul nu poate să simtă din plin,  

  

 

  ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte - VIAȚA.” 

 C. Mihăiescu 
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Argument 

Formarea conştiinţei şi a unui comportament ecologic responsabil constituie scopul 

educaţiei pentru respectarea mediului care începe în familie, grădiniţă şi în şcoală. Copilul 

trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii. Prin educaţia 

ecologică cultivăm dragostea şi interesul copiilor pentru lumea înconjurătoare, pentru 

protejarea mediului şi a societăţii. 

Educaţia ecologică începută în școală are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a 

înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al 

animalelor, a tot ce există pe Pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul 

pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare.

         

Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, 

comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viaţa. 

La vârsta COPILARIEI totul este frumos şi, aparent, uşor, Dacă noi, cadrele didactice,  le 

oferim un model de urmat şi ne implicăm cu pasiune şi dăruire în educarea copiilor noştri, 

luminându-le calea spre o viaţă de calitate, atunci un pas de seamă spre acest ideal va fi făcut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              39 
 

Scopul  

Formarea și dezvoltarea graduală a capacității 

afective a elevilor de a descoperi și de a aprecia frumusețea 

pădurilor și rolul acestora în viața și activitatea omului, ca 

sursa a însăși vieții, ca mijloc de recreere, izvor nesecat de 

inspirație a artei frumosului în toate formele acesteia, 

manifestare a bucuriei și prețuire a vieții, conturarea 

deprinderilor și atitudinilor de a prețui și respecta mediul 

natural prin comportamente civilizate specifice vârstei, 

apropierea de mediul înconjurător, familiarizarea cu aspecte 

legate de viaţa pădurilor, stimularea interesului copiilor 

pentru cunoştinţele din domeniul ecologic, însuşirea unor 

norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea 

echilibrului dintre sănătatea individului şi mediul în care 

trăieşte, conştientizarea necesităţii protejării pădurii ca sursă 

de combustibil, material de construcţie şi ca sursă de 

eliminare a poluării aerului. 

Obiective 

-Să exploreze direct mediul înconjurător şi să-l descrie, 

raportându-se şi la diverse surse de informare;  

-Să perceapă şi să înţeleagă componentele mediului înconjurător; 

- Să înţeleagă necesitatea respectării relaţiei om-natură; 

-Să cunoască reguli minime de protecţie a naturii şi să poată 

anticipa pericolele şi implicaţiile încălcării regulilor; 

- Să se implice afectiv-atitudinal pentru a proteja şi 

înfrumuseţa mediul înconjurător; 

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor 

efectuate; 

-Să manifeste interes în a participa la 

acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului 

înconjurător. 
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  ȘCOALA DE VARĂ 

 ”MĂ JOC, ÎNVĂȚ ȘI  MĂ DEZVOLT EMOȚIONAL”! 

 

Prof. psihopedagog Crișan Elena 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Tecuci 

                   

             În programul ȘCOALA DE VARĂ – desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, 

com. Brăhășești am participat ca și psiholog unde am desfășurat jocuri și activități de dezvoltare 

personală, ludoterapie, terapie de integrare senzorială prin realizarea de jocuri specifice astfel 

încât am implicat toți copiii participanți astfel: 

 Primul joc a fost de spargere a gheții, unde fiecare copil în momentul când primea 

mingea, trebuia să își spună prenumele și apoi plecând de la inițiala prenumelui trebuia să 

găsească o însușire / caracteristică proprie, un cuvânt care să îl descrie cât mai bine. Exercițiu 

de autocunoaștere. 

 

                             
 

 Pentru al doilea joc am confecționat câteva discuri colorate și cu un cârlig fiecare copil 

trebuia să paseze mai departe discul, fără să pună mâna. 
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 A treia activitate a constat în plasarea unui șervețel umed de la un copil la altul, șervețel 

susținut de un bețișor colorat. Regula era să nu atingă cu mâna șervețelul și nici să îl scape. 

Doar să utilizeze bețișorul din dotare.  

                                          
 

              Aceste exerciții au avut ca scop stabilirea conexiunilor în ceea ce privește stările  

emoționale precum și atitudinile comportamentale față de semenul lui (răbdare, toleranță, 

empatie, responsabilitate, respect, organizare).  

              Prin aceste activități și mai ales cel de spargere a gheții am dorit să ating un palier 

psihologic prielnic pentru dezvoltarea modului în care își percep propriile lor caracteristici 

fizice, emoționale, cognitive, sociale și spirituale.  

             Energia debordantă și implicarea de care au dat dovadă copiii pe timpul desfășurării 

jocurilor, m-a convins că obiectivele propuse de mine prin aceste activități au fost atinse cu 

succes.  
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                                          Prof. Înv. Preșc. Ignat Roxana Mihaela 

Școala  Gimnazială  Nr.1, Toflea 
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