
„ROMÂNIA, LA MULȚI ANI!” 

 

 

 Copilăria este nu numai vârsta primelor întrebări, ci și vârsta primelor răspunsuri. Sensibili 

și maleabili în raporturile de viață, copiii trăiesc intens atracția spre fapte de vitejie și curaj ieșite 

din comun, admirând persoanele care sunt capabile de acestea. După cum bine știm, în istoria 

poporului nostru întâlnim nenumărate astfel de exemple despre care am dori să afle și copiii 

noștri. 

       1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa 

noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi suntem 

datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei valoare. 

        Pentru a le oferi copiilor o lecție de patriotism marcând ziua de 1 Decembrie, preșcolarii din  

Grupa mijlocie „Steluțele” de la Grădinița cu Program Normal „Țăndărică” Suceava, 

coordonați de doamna educatoare Botez Antoaneta și elevii clasei a II-a B de la Școala 

Gimnazială „Miron Costin” Suceava, coordonați de doamna prof. pt înv. primar 

Cozmanciuc Alina, alături de părinți, au organizat un Atelier practic intitulat „ROMÂNIA, LA 

MULȚI ANI!”.  

         Participarea la activitate a presupus  confecționarea de lucrări practice/plastice potrivite 

evenimentului, iar marea provocare a fost ca fiecare echipă mamă – copil să recite o poezie 

dedicată țării sau să intepreteze un cântec patriotic. 

 1 Decembrie - Ziua Națională a României,  ne oferă un bun prilej de a le face cunoscute o 

mică parte dintre acestea și de a-i determina pe copii să înțeleagă semnificația acestei zile 

importante din istoria țării noastre. Prin povestiri istorice și activități interesante ne dorim să 

trezim copiilor sentimente de mândrie și prețuire a istoriei neamului românesc, să le dăm prilejul 

să descopere valorile morale ale poporului român: dragostea de țară, eroismul, vitejia, bunătatea. 

 

Coordonatori proiect 

educatoare BOTEZ ANTOANETA, GPN „TĂNDĂRICĂ” Suceava  

prof.înv.primar COZMANCIUC ALINA, Școala Gimnazială „MIRON COSTIN” Suceava 

 

 



 

 

 



 



 


