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ACTIVITĂŢI PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI   
 

 

 
 
Culori: 

 
alb                          galben                          roșu                  albastru                      negru 

 

 

Dacă vă place să coaseţi, încercaţi să faceţi această 

mașină. Aveţi nevoie de o bucată de etamină, mouline de 

culoare albă, galbenă, roșie, albastră și neagră și multă 

răbdare. Respectaţi modelul de mai sus. Coaseţi tip musculiţă.  

În loc de mouline puteţi folosi nasturi coloraţi. Rugaţi-o 

pe mama ori pe bunica să vă ajute.  

Mult succes! 
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------------------------------------------------------------ 

Faceţi patru fotografii cu membri familiei şi apoi  lipiţi-le în locul  celor patru imagini. 

Decupaţi apoi căsuţa și înrămaţi-o. 
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De la care hidrant poate pompierul să folosească apa:A, B sau C? 
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            MĂŞTI  
 

 

Aceasta e o metodă uşoară de a confecţiona o mască. Ai nevoie doar de: 

 hârtie şi  imprimantă 

 carioci sau creioane  

 foarfecă 

 un capsator 

 un elastic 

Alege una din măştile din 

tabel şi scoate-o la 

imprimantă. 

Alege masca 

 
Ursuleţ 

 
Pisică 

 
Robot 

 
Leu 

 
Căţel 

 
Porc  

 

 

 Colorează masca. 

 Decupează masca. 

 

 Capsează un capăt al elasticului de mască (locul de 

capsare e marcat şi se gaseşte în apropierea ochilor).  

 Verifică lungimea necesară pe care elasticul trebuie 

sa o aiba astfel încât masca să stea stabilă pe capul 

copilului. 

 Capsează celălalt capăt al elasticului. 

 

http://www.enchantedlearning.com/crafts/Maskrobot.shtml
http://www.enchantedlearning.com/crafts/Maskrobot.shtml
http://www.enchantedlearning.com/crafts/masks/Maskpig.shtml
http://www.enchantedlearning.com/crafts/masks/Maskpig.shtml


CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BAIA MARE 

 
 

 

.  

 

 

 

Mult succes! 

URSULEŢ 

  

 

http://members.enchantedlearning.com/crafts/Maskcat.shtml
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Mult succes! 
 

PISICĂ 
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Mult succes! 

MASCĂ 

ROBOT 

  

 



CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BAIA MARE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mult succes! 
 

LEU 
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Mult succes! 

CĂŢEL 
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Mult succes! 

PORC 
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BUCHET DE FLORI DIN BUCĂŢI DE COFRAJ DE 

OUA PICTURĂ 

 
 

 De ce avem nevoie: 

 un cofraj de oua din carton din care să decupam împreună cu copilul nostru 

câteva flori 

 culori tempera  pentru a picta floricelele 

 sârmă pluşată pentru codiţele florilor 

 o bucată de carton (o putem decupa dintr-o cutie mai veche) pe care o pictăm 

după imaginaţia noastră 

 câţiva ciucurei, năsturei sau biluţe din hârtie creponată pe care le vom lipi în 

mijlocul florilor 

 lipici 

 

 Mult succes!  
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        BUBURUZĂ 

 

 

 

 

Vei avea nevoie de: 

 o coală hârtie roşie 

 o coală hârtie neagră  

 o coală  hârtie albă 

 Lipici 

 Foarfecă 

  

 

 

Instrucţiuni 

1.Decupează un cerc din hârtia roşie şi două cercuri din hârtia neagră (un cerc de 

dimensiunea celui roşu şi unul mai mic pentru capul buburuzei). 

2. Taie cercul roşu în jumătate (acestea vor fi aripioarele buburuzei). Plasează 

cele 2 jumatăţi roşii pe cercul negru şi lipeşte-le.  

3. Lipeşte şi cercul negru, mai mic, de corpul buburuzei. Decupează mai multe 

cerculeţe negre micuţe şi lipeşte-le de aripioarele buburuzei ( hârtia roşie). 

4. La final lipeşte ochii si corniţele buburuzei. 
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ALBINĂ 

 

Vei avea nevoie de:  

 O coală hârtie galbenă 

 O coală  hârtie neagră 

 Lipici 

 Foarfecă 

  

 

 

 

 

 

Indicaţii: 

1. Decupează un oval din hârtia neagră (pentru corp) şi un cerc mai mic tot 

din hârtia neagră (pentru cap). 

2. Lipeşte-le astfel încât cercul să fie deasupra ovalului. 

3. Decupeazâ fâşii din hârtia galbenă si lipeşte-le pe corpul albinuţei. 

4. La final lipeşte ochii si corniţele albinuţei. 
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PRIMĂVARA 
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Ziua se măreşte, 

Zăpada se topeşte, 

Grădina a-nverzit, 

Ce anotimp a sosit? (Primăvara) 

Zăpada s-a topit, 

Ghiocelul a răsărit, 

Pomul a înmugurit. 

Ce anotimp a sosit?  

(Primăvara) 

Cu sprâncene de poiene, 

Cu codite de mlădiţe 

Şi cu flori la cingătoare, 

Ce anotimp este, oare? (Primăvara) 

Astăzi, în grădina mea 

Am văzut după perdea 

Cum o zână frumuşică 

Da iar viaţă la grădină… 

Oare cine este? Cine? (Primăvara) 

Cine aduce iar în ţară 

Mândre păsări călătoare, 

Îmbracă grădina-n floare 

Şi-ncălzeşte vremea afară? 

(Primăvara) 
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Am un brâu vărgat 

De cer spânzurat. (Curcubeul) 

Brâul meu vrăjit, vărgat, 

Peste zări l-am aruncat. 

Nu-l găseşti după zăpezi, 

Numai după ploaie-l vezi, 

Doar pe cer, nu prin livezi, 

Zugrăvind întreaga zare, 

Cu pasteluri dulci, de floare. 

(Curcubeul) 

Luminos şi colorat, 

Peste lume aruncat. 

(Curcubeul) 

Am un brâu frumos, vărgat, 

Peste mare aruncat, 

Numai după ploaie-apare 

Şi-i ţesut din stropi de soare. 

(Curcubeul) 

Mi se spune şi florar! 

Peri şi meri în floare-s iar, 

Ca în toamnă când intraţi 

Fructe bune să mâncaţi! 

(Luna mai) 
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Cand ghiocelul incolteste 

Si neaua alba se topeste? 

(Primavara) 

Clopotel, mititel,  

Cine sună lin din el? 

Nimeni! Nimeni! Numai vântul 

Clătinându-l, legănându-l 

Când zăpada se topeşte 

De sub ea el se zăreşte. 

(Ghiocelul) 

Cu sprâncene, Cu poiene, 

Cu codiţe De mlădiţe 

Şi cu flori la cingătoare 

A sosit în toată ţara 

Cine oare? 

(Primăvara) 

 

Ghici care este prima floare 

Ce-ncolţeşte în ninsoare? 

(Ghiocelul) 

Voinicul cu haina albă 

Iese primul din zăpadă. 

(Ghiocelul) 
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Colorat e ca o floare, 

Trupul fin şi mic el are, 

Zboară vara pe câmpie, 

Spuneţi ce-ar putea să fie. 

(Fluturele) 

Panseluţă zburătoare 

Cu argint pe aripioare – 

Colindă din floare-n floare. 

(Fluturele) 

Aripi are, 

Parcă-i floare. 

Încotro a zburat oare? 

(Fluturele) 

Parcă-i floare zburătoare 

Şi are şase picioare! 

(Fluturele) 

 

Printre petale de floare, 

Zboară aripi gălbioare. 

(Fluturele) 

Mici pitici cu felinare 

Umblă noaptea pe cărare. 

(Licuriciul) 
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Turmă mică, târâtoare, 

Paşte-n pomi, nu pe ogoare! 

(Omizile)  

Trec grăbite pe cărare 

Patru sute de picioare. (Furnicile) 

Inspectează floricele 

Şi strânge nectar din ele! 

(Albina) 

Zi şi noapte prin fâneţi, 

Auzi mii de cântăreţi. 

(Greierii) 

Care gospodină 

Strânge pentru cină 

Zahăr din grădină? 

(Albina) 

Din flori plicuri de dulceaţă 

Strânge de cu dimineaţă. 

(Albina) 


