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MOTO: 

Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu 
                Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai , copilul meu,    

 Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun: 
Să fii mereu cuminte , ascultător şi bun. 

 
Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş, 

Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş, 
Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii,           

Ca să ciocniţi şi voi precum ciocneau strămoşii. 
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Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de 
peste an, după  spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau 
Învierea Domnului, pentru că în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea 
pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le", iar pe cei vii 
răscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu.   

Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai 
plăcut, când toate în natură învie 

              Anotimpul Primăvara aduce cu ea una dintre cele mai frumoase sărbători: 
,,Paştele,,. Ştim că sărbătorile sunt un prilej de bucurie pentru toţi dintre noi. La fel şi copiii 
aşteaptă cu drag venirea vreunei sărbători, mai ales că aceste sărbă tori sunt pline de 
cadouri. Dar sărbătorile nu înseamnă doar cadouri, ci înseamnă bucurie, bunătate, inimi 
curate. Prin derularea acestui proiect dorim să-i conştienti zăm pe copii care este 
semnificaţia Paştelui, să stimulăm curiozitatea, interesul lor pentru a cunoaşte tradiţiile şi 
obiceiurile de Paşte şi să încercăm să cultivăm un comportament moral-religios.                                                                                                 

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi 
bucurie, şi caută în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile 
făcute în cea mai bună rânduială.  

În cadrul proiectului „SĂRBĂTORILE PASCALE LA ROMÂNI” derulat 
în perioada 6 – 10 aprilie 2015, elevii claselor a IV-a A şi a IV-a B de la şcoala 
noastră, şi-au propus să omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să  
îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind noi produse, utilizând toate 
formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.  

 De fiecare dată când ne privesc ochi de stele pământene -narcise sau ne 
învăluie parfum de liliac şi albina munceşte de zor, iar păsările înalţă triluri , ştim că 
ea, natura (şi unii oameni )îmbracă straiele ÎNVIERII, atunci gândul nostru fuge 
tiptil şi îngenunchează lângă icoana bucuriei din copilărie ştim că ea, natura (şi unii 
oameni )îmbracă straiele ÎNVIERII. Acolo…deodată apare IEPURAŞUL cu coşul 
împletit din răchită, încărcat cu ouă roşii, cu cozonac şi pască, ba chiar  îngeraşul 
veghează  din  înalt  şi  tămâia scaldă în curăţenie toată căsuţa sufletului, limpezită 
de  lumina sfântă  adusă de la biserică  în  candela familiei  de bunica, pentru a 
lumina drumul nostru până la primăvara viitoare… 
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 Păstrând la loc de cinste aceste  datini, tradiţii şi credinţe, practicându-
le alături  de copiii noştri, vom păstra  vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor 
de bună creştere .  
       Sarbatorile sunt un prilej de bucurie, de impacare sufleteasca, lumina sfânta din 
noaptea Invierii Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viata mai bună, lipsită de griji. 
      Punctul de pornire in desfăsurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor 
de a afla cât mai multe despre Iisus şi despre obiceiurile si tradiţiile de Paşti. 
     Copiii iubesc această sşrbatoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura 
laică - venirea iepuraşului cu cadouri si de aceea voi încerca să sădesc în sufletele 
lor iubire pentru Dumnezeu si semeni. 
     Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea 
faptului ca traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe. 
 
      
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
SCOP:  

1. Formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice corecte de desen , pictură şi 
colaj . 

2. Dezvoltarea simţului estetic, stimularea creativităţii, cultivarea sensibilităţii 
copiilor . 

3. - Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşti, descrierea şi 
identificarea elementelor religioase specifice  sărbătorilor Pascale ; 

4. - Cunoaşterea şi trăirea de către copii a învăţăturii creştine ortodoxe, 
promovarea valorilor moral creştine, cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, 
formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului religios-moral. 

 
OBIECTIVE: 
 - realizarea de picturi pe hârtie, pe ipsos, colaje, expoziţie ; 
- antrenarea copiilor in activitaţi menite să  contribuie la preluarea si transmiterea 
traditiilor si obiceiurilor; 
- cultivarea dragostei pentru traditiile si obiceiurile de Pasti; 
- realizarea unui cadru optim  în vederea obţinerii unor atitudini de real interes faţă 
de înţelepciunea populară , tradiţii şi obiceiuri ; 
- cunoasterea de catre elevi a insemnatatii sarbatorii Pascale; 
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- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile extracurriculare. 
 
GRUP ŢINTĂ: 
 7 elevi clasa a IV a A: Oprea Diana 
        Ţintar Sara 
        Sămărtean Dalia 
        Roman Sanda 
        Popa Cezara 
        Moldovan Luca 
        Bota Mihai 
 4 elevi clasa a Iva B:   Linca Andrei 
        Ciumaş Raluca 
        Hancu Alexandru 
        Naşca Mădălina 
 
BENEFICIARI: 
         - elevii si cadrele didactice implicate in proiect. 
DATA : 30 martie 2015 - 10 aprilie 2015 

              
DURATA:  2 săptămâni 
 
CONŢINUTUL PROIECTULUI: 
 

       In timpul derulării proiectului am observat împreună  cu copiii imagini 
reprezentând aspecte caracteristice anotimpului primăvara.  Deoarece se apropia  
vacanţa de Paşte şi copiii nu păreau  interesaţi de această sărbătoare, printre acestea 
am strecurat o felicitare care avea  o imagine cu un iepuraş ce avea un  coş cu ouă din 
ipsos pictate lângă care se afla şi o scrisoare către iepuraş. 

  Aceasta a atras atentia copiilor, incitându-i la realizarea unor astfel de ouă şi                                                                                                                                                          
la utilizarea lor în înfrumusetarea mediului ambiental.  Ca urmare a dorinţei exprimate, 
am discutat cu ei despre sărbătoarea care se apropie şi împreună am stabilit ce ştiu, ce 
ar dori ei să afle despre această sărbătoare şi care ar fi activităţile pe care şi le-ar dori în 
acest proiect. Am început cu vizionarea a două PPT-uri ,,Povestea iepuraşului” din 
imaginea prezentată şi cel cu ,,Sărbătoarea Paştelui” din care elevii au aflat când şi ce 
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sărbătorim în acest minunat anotimp, cum ne pregătim pentru marea sărbătoare, 
obiceiurile, mâncărurile tradiţionale şi bineînţeles surprizele de care au parte copiii.  

Implicarea copiilor în desfăşurarea acestui proiect va conduce la conştientizarea 
faptului ca tradiţiile trebuie păstrate si transmise mai departe. 

 

 

 

CLENDARUL ACTIVITĂŢILOR ( Diagrama Gantt) 
Activităţi 

propuse 
30 

martie 
31 

martie 
2 aprilie 

Mâini 
dibace 

   

Semnificaţia 
Sărbătorilor Pascale 

   

Ce ne dorim 
de la iepuraş? 

   

 
 

 

 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 
 

1. TEMA „TRADITII SI OBICEIURI DE PAŞTE” 

Titlul:  Mâini dibace  

Picturi pe figurine din ipsos, ouă şi iepuraşi; 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

DATA: 30 Martie 2015 
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Finalitate: expoziţie cu lucrările copiilor; 

2. TEMA : TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE 

Titlul: Semnificaţia Sărbătorilor Pascale 

Prezentarea unui a două PPT- uri cu titlul: Sărbătoarea Paştelui şi povestea 
iepuraşului, discuţii  cu invitata noastră, prof. Săplăcan  Angela  de la Muzeul 
de Ştiinţe din Tg. Mureş, protocol de colaborare 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

DATA: 31 martie 2015 

3. TEMA: TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE 

Titlul: Ce ne dorim de la iepuraş? 

Ce? Cum? De ce se întâmplă acest eveniment important? 

Compunerea şi scrierea unei scisori către iepuraş pe model dat; 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

DATA: 2 aprilie 2015 

Finalitate: 

Premierea scrisorii cu conţinutul cel mai interesant şi mai corect conceput. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
     - obţinerea unor atitudini de real interes faţă de înţelepciunea populară , tradiţii 
       şi obiceiuri ; 
     -  cunoasterea de catre elevi a însemnătaţii sărbătorii Pascale; 

- valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 
- realizarea unei expoziţii la nivelul unităţii. 
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RESURSE IMPLICATE: 
 
 umane: elevii claselor a IV a A, B, cadrele  didactice  coordonatoare. 
• temporale: 2 săptămâni 
• materiale: 

                    - ilustraţii cu aspecte despre sărbătoarea de Paşte; 
                       - foarfece, lipici, carioci, acuarele, hârtie glasată,  
                       - cărţi cu poezii despre Paşte; 
                       - CD cu cântece şi informaţii despre Sfintele Sărbători                         
                       -video proiector 
                         

PROMOVAREA PROIECTULUI: 
 
 la nivelul unităţii: comisia metodica. 

 
EVALUARE: 
 
 realizarea activităţilor şi obiectivelor ; 
 expoziţie cu lucrările realizate; 
 fotografii; 
 prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice din unitate. 

 
 
SUSTENABILITATE: 
      Ne propunem ca acest proiect educaţional să se desfăşoare în fiecare an în 
perioada propusă.  
 

BUGETUL PROIECTULUI: Autofinanţare 
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ANEXE 

 Povestea iepurașului, ppt    

 
povesteaiepurasulu

i (1).ppt  

 Sărbătoarea Paștelui 

Sarbatoarea 
Pastelui.ppt  

 Cărticica sărbătorii 

Carticica sarbatorii 
de Paste.pdf  

 Parteneriate  
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