
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL  
“LUMEA COPILĂRIEI” 

 
 

REVISTA  
“LUMEA COPILĂRIEI” 

(FILE DIN POVESTE) 
 



Apărută în 2003, revista “Lumea copilăriei” 
renaşte sub semnul soarelui, la fiecare 

început de vară 

Cele 11 numere sunt rodul imaginaţiei, 
inspiraţiei şi efortului unui colectiv redacţional  

stabil şi consecvent 

Îmbogăţit şi rafinat la fiecare număr, formatul 
a rămas unitar, focalizat pe triada  

COPII – EDUCATORI – PĂRINŢI 

S-au popularizat experienţele şi activităţile 
valoroase, care ne definesc … 



REVISTA NOASTRĂ A REPREZENTAT: 
 

 o oglindă a vieţii interioare a grădiniţei; 

o reflectare a evenimentelor la care am fost 
părtaşi; 

 o vitrină a distincţiilor şi trofeelor; 

 o galerie de chipuri inocente; 

 o împărtăşire a experienţelor valoroase; 

 un jurnal de impresii, emoţii, aspiraţii. 



Nr.1/2003  - PRIMII PAŞI … EZITANŢI   

TEMA: Relaţia Grădiniţă – Şcoală – Comunitate 

O încurajare: “Apariţia revistei  “Lumea 
copilăriei este rezultatul unei munci ce 
încununează strădania colectivului de redacţie 
şi a colaboratorilor care merită a fi evidenţiată 
pentru iniţiativa de a exprima opiniile 
pedagogice în prima revistă editată de către 
educatoarele din oraşul Gura Humorului” 

    (inspector Daniela Răileanu) 

“Când vom şti ce să facem cu viaţa noastră, 
când am putea să dăm în fiecare moment cea 
mai bună întrebuinţare energiei de care 
dispunem – ce lume ar fi … adevărat paradis!” 

         (Al Vlahuţă) 



 Nr.2 /2004 
TEMA: ECOGRĂDINIŢA 

Din cuprins: 

 Educaţia ecologică în 
cadrul programului 
“Ecogrădiniţa” 

Micii ecologişti şi 
ecogrădiniţa 

Munca ecologiştilor din 
grupa “Albinuţele” 

Protecţia mediului – şansa 
generaţiilor viitoare 

Scenariul activităţii 
“Atelierele micilor ecologişti” 

Parcul – proiect tematic 

 



 Nr. 3/2005 
TEMA: TAINA CUVÂNTULUI 

- COMUNICAREA 

… prin joc în contextul 
ludic 

… prin intermediul jocului 
de rol 

… mijloc important de 
adaptare la viaţa şcolară 

… prin muzică 

… prin activităţile 
artistico-plastice 

… în lumea copilăriei 



 Nr.4/2006 

TEMA: ISTEŢII/ FLUTURAŞII/ 
PRICHINDEII/ IEPURAŞII/ 
BROSCUŢELE/ ALBINUŢELE 
… se prezintă 

 “Noi suntem Isteţii din grupa 
pregătitoare. La începutul 
anului şcolar, când ne-am 
întâlnit pentru prima oară în 
această grupă, nu ştiam prea 
multe despre colegii noştri, 
deoarece toţi copiii au venit 
din grupe şi grădiniţe diferite 
iar majoritatea am avut alte 
educatoare.” 



Nr. 5/2007 TEMA: EDUCAŢIA PENTRU 

SOCIETATE SAU “NOI” ÎN LUME 
Proiect de prevenire a violenţei - “Aşa da!” 

 

 

Motivaţie: Rata crescută a promovării unor comportamente violente ca 
modele de reuşită în viaţă în mass-media reprezintă o ameninţare gravă 
la formarea personalităţii copilului preşcolar. 

Scop: prevenirea şi ameliorarea manifestărilor unor comportamente 
violente la preşcolari; formarea capacităţii de a recunoaşte 
comportamente violente, agresiuni asupra propriei persoane sau a 
altora. 

Obiective: - să recunoască formele de manifestare a violenţei  

-         să respecte regulile grupei 

-         să identifice persoanele la care pot apela în situaţii de criză 

-         să ia decizii privind propria persoană 

-         să adopte un comportament asertiv 

Rezultate estimate: prevenirea apariţiei comportamentului violent la 

preşcolari, monitorizarea stărilor conflictuale. 



Nr.6, 7-2008/2009 

TEMA: PROIECTE ŞI 
PARTENERIATE 

Motto: Întrebare – “De ce nu cad 
oamenii de pe Pământ dacă ştim că 
Pământul este rotund?”  

Răspunsuri: - Pe pământ este gravitaţie, 
fără gravitaţie am cădea 

- Rotund este doar când vedem globul, 
dar el este drept 

- Pentru că Pământul este mare iar noi 
suntem uşurei 

- Pământul este rotund dar noi nu 
simţim acest lucru 

- Oamenii nu cad pentru că Pământul îi 
ţine 



 Nr 8/2010   
TEMA: ADIO, GRĂDINIŢĂ!  
   BUNĂ DIMINEAŢA ŞCOALĂ! 
 “Să învăţăm de la şcolari!” – parteneriat 
educaţional cu Şcoala Gimnazială “Petru Comărnescu   
 “Drumul spre şcoală trece pe la grădiniţă” sau   
“Bucuria de a avea copii să o legăm de a-i forma ca 
oameni de valoare” 



 Nr. 9/2011 
TEMA:  

 JOCURI ŞI POVEŞTI 
ACTIVITĂŢI 
INTEGRATE 

Câteva titluri:  

Călătorie în ţara 
meseriilor 

Bucuria sărbătorilor 
de iarnă 

Căsuţa din oală 

Bine-ai venit, Moş 
Crăciun! 



 Nr. 10/2012 (număr jubiliar) 

TEMA: “ŞCOALA ALTFEL” 

Proiecte: 

“Aricii înţelepţi” 

“Prichindeii” învaţă altfel 

“Năzdrăvanii” şi grădiniţa altfel 

Micii pietoni 

Şcoala altfel la grupa “Isteţii” 

Grădiniţa, în inima copilului  

 



 Nr.10/2012 (număr jubiliar) 



Nr. 11/ 2013   
          TEMA: “75 de ani de grădiniţă” 

 

Gând de copil 
Copilăria, un vis frumos din care nu 

dorim să ne trezim niciodată. Un vis în care 
tot ce ne înconjoară de la primii paşi  devine 
tărâm de basm. 

Noi suntem cei care se apleacă cu drag 
asupra întregii creaţii. În braţele noastre îşi 
fac culcuş puişorii aurii, pisicuţele, căţeluşii şi 
mieluşeii jucăuşi, pentru că noi împărtăşim 
din deplinătatea sufletului lor dragoste curată 
tuturor, în mod sincer şi necondiţionat. 

Mânuţele  noastre sunt încă mici, de 
aceea nu te aştepta la perfecţiune când 
facem ceva.        

Încearcă să iei partea bună din tot ce 
fac; bucură-te că ne-am străduit chiar şi în 
lucrurile mărunte. 

Fii ferm în sfaturile tale şi dăruieşte-ne 
mereu o şansă. 

Dacă am reuşi să rămânem toată viaţa 
copii, faţa lumii ar fi alta, zâmbitoare, plină de 
mulţumire şi curăţenie. 



Cu profundă consideraţie, colectivul 
redacţional mulţumeşte: 

Doamnei inspector Daniela Răileanu - pentru 
încredere şi coordonare; 

Asociaţiei părinţilor – pentru sprijin material 
consecvent; 

Partenerilor educaţionali din comunitate - 
pentru colaborare continuă şi eficientă; 

Profesorilor colaboratori – pentru contribuţia 
valoroasă la promovarea imaginii G.P.N 
“Lumea copilăriei” 



 RĂSPLATA MUNCII … 



Colectivul redacţional:   

  

 Profesor HANEK RITA 

 Profesor HUŢANU MARIANA 

 

  Coordonator: 

     Profesor HANEK RITA  

 

    Colaborator: profesor Cobzuc Cristina 


