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                          Mama, cel mai frumos nume  

     din întreaga lume! 

 
 

Argument 

Luna martie este prima lună de primăvară, luna în care natura renaște și razele 

soarelui încep să încălzească sufletele. Ziua de 8 Martie este cunoscută în întreaga lume 

ca ziua mamei. Mama-cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cea 

mai dulce voce, cea mai scumpă carte... 

În această stare de sărbătoare, dar și a situației de distanțare în context pandemic, 

Clasa Pregătitoare B a Școlii Primare „Mihail Kogălniceanu” a dorit să transmită 

parinților și în special mamelor, gândurile lor de dragoste prin manifestări artistice.   

 

 

Data: 8 martie 2021 

Propunător: Profesor înv. Primar Urserescu Lăcrămioara 

Grupul țintă: Clasa Pregătitoare B 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Scoala Primară „M. Kogălniceanu” 

Scopuri: Sensibilizarea copiilor privind importanța marcării unor evenimente ale 

familiei , așa cum este și ziua mamei, precum și reducerea distanțării dintre părinți și 

școală, în contextul pandemiei. 

Obiective :Prin toate activitățile efectuate în această zi, am urmărit pentru copii: 

1. Să înțeleagă semnificația celei mai dragi sărbători, Ziua mamei; 

2. Să participe afectiv la sărbătoarea zilei mamei; 

3. Să-și exprime sentimentele față de mamă prin cuvinte cu încărcătură deosebită; 

4. Să realizeze lucruri practice deosebite (mărțișoare, felicitări, desene), pe care să 

le dăruiască mamei; 

5. Să recite poezii, versuri închinate mamei; 

6. Să interpreteze cântece pentru mama. 

 

Etape:  
1. În prima etapă a proiectului, copiii au confecționat pentru mămicile lor, 

mărțisoare și buchețele de flori, folosind tehnici precum decuparea și lipirea. 

Rezultatele au fost deosebite, pe măsura muncii lor. 
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2. În etapa a doua am realizat un moment artistic, pe care l-am transmis mamelor 

prin mesaj video. Distanțarea este una dintre consecințele pandemiei, iar părinții 

nu mai pot participa la aceste evenimente, care aduceau multă bucurie și 

sensibilitate.  

3. În etapa a trei am organizat un atelier de pictură „Ghiocei pentru mama”, unde 

copiii și-au demonstrat măiestria artistică, cu gandul că la poartă, în fiecare zi , 

mama îi așteaptă indiferent de vreme. Activitatea a avut loc într-o atmosferă 

relaxată, ascultând cântecele dedicate mamei.   
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Impact: Părinții au fost încântați de activitățile copiilor , iar mamele au 

primit cu bucurie atât mesajul artistic, cât și mărțișoarele confecționate de copii. 

 

Profesor învățământ primar, Urserescu Lăcrămioara 

 

 

 


