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8 MARTIE ÎN SCOLILE DIN CARASOVA
vineri, 20 aprilie 2018

Joi, 8 Martie 2018, colarii i precolarii din comuna Caraova au srbtorit
ziua celei mai dragi fiince de pe pmânt, Ziua Mamei.

Cu acest prilej, copiii, îndrumaci de cadrele didactice, au pregtit cântece, poezii, scenete, dansuri i prezentri PowerPoint,
pe care le-au prezentat în faca mamelor, bunicilor i a invitailor prezeni la eveniment. Au pregtit, de asemenea, daruri
pentru mame, confeccionate de ei în activitcile din clas: felicitri, flori, inimioare din hârtie, desene etc. Cel mai frumos dar
rmâne, îns, zâmbetul copiilor _i urarea lor sincer de &bdquo;La muli ani, iubit mam!&rdquo;

Anul acesta, cu ocazia Zilei Internaionale a Femeii, &bdquo;Grupa Fluturailor&rdquo; de la Grdinia cu Program Normal
nr. 1 din Caraova, condus de educatoarea Blean Diana Melania, a luat la rând instituiile din localitate, urând doamnelor
&bdquo;o primvar frumoas&rdquo; i oferindu-le câte o felicitare, realizat chiar de ei, alturi de un ghiocel, ca simbol al
primverii. Gestul a fost unul foarte frumos i le-a bucurat pe doamne.

Elevii colii Generale nr. 1 din Caraova, ajutai i îndrumai de doamna învtoare Polec Angela, au marcat ziua dedicat celei
mai dragi fiine din viaa lor, mama, printr-o serbare de excepie, care a cuprins un dans realizat de copiii de clas 0, iar cei
mari, clasa a III-a i a IV-a, au prezentat o scenet. Manifestarea a avut loc în sala de clas a unitii de învmânt, iar scenariul a
fost întocmit tocmai de ctre elevi, care au scris pe foi de hârtie povestea pe care i-au dorit s-o prezinte mamei.

&bdquo;Contribuia mea a constat în faptul c am transformat povestea în dialoguri, astfel încât s le fie mai uor s comunice.
În rest, tot ceea ce vei vedea, este creaia lor, ei i-au închipuit sceneta pe care urmeaz s o vizionai. Sunt creativi i asta m
bucur! De fapt, ei au fost cei care au dat tonul serbrii&rdquo;, a specificat doamna Angela.

Cei mici, ca s nu rmân mai prejos, au reali-zat un scurt dans, &bdquo;Dansul Primverii&rdquo;, încercând, în felul acesta, s
aduc primvara.

Ambele momente au strâns ropote de apluze din partea celor prezeni, iar la finalul serbrii, fie-care copil a oferit câte un
cadou mamei sau bunicii prezente la eveniment.

Ziua Mamei a fost srbtorit cum se cuvine i la coala General nr. 2 din Caraova. Astfel, într-un cadru festiv, prichindeii de la
Grdinia P.N. nr. 2 Caraova, ajutai i coordonai de educatoarea Ghera Ana Sabina, au recitat o poezie despre mama i au
cântat un cântecel în limba matern. Bucuria _i emociile au cuprins sufletele mamelor în momentul în care au urmrit o
prezentare PowerPoint, care a cuprins texte i versuri dedicate lor, imagini cu micuii în timp ce confecionau mici daruri
pentru mmici i un scurt filmule în care îi demonstreaza dragostea i vorbesc despre cât de mult înseamn mama pentru ei. În
cadrul serbrii au fost oferite mici daruri, confecionate special pentru aceast ocazie, i au fost expuse portrete ale mamelor,
fcute dup putere i talent de ctre cei mici, iar fiecare mam a trebuit s-i recunoasc portretul.
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&bdquo;Mama e cel mai frumos cuvânt i cel mai cald gând. E mama, care ne d viaa. Cea care pentru noi îi pune viaa în
pericol fr s ezite. Alege s ne aduc la via i s renune la tot ce era sau la ce ar fi putut ajunge pentru a ne avea. Încearc,
dorete s ne creasc frumos i s imprime în sufletele noastre sentimente frumoase i lecii de via. Ne druiete sufletul ei
minunat, ne împrumut chipul ei frumos. Petrece nopi albe lâng noi, iar lacrimile pe care le-a vrsat sau mai urmeaz s le
verse, vor lsa urme pe faa ei, dar ea tot frumoas va fi. Are o rbdare nemsurat, dar i umeri puternici care ne sprijin atunci
când avem nevoie. La nevoie devine copil pentru noi i încearc ca orice dorin sau moft s ni-l îndeplineasc. Uneori ne ghicete
i cele mai ascunse dorine. Ne dedic tot timpul ei, iar copiii devin lumea ei. Ne întâmpin mereu cu zâmbetul pe buze i ne ofer
pupici i îmbrisri sincere, fr s cear ceva în schimb. Aa sunt ele... mamele...aa c v mulumim, dragi mame!&rdquo;, sunt cteva
gânduri exprimate de educatoarea Ghera Ana Sabina.

i elevii colii Generale nr. 2 Caraova au trudit pentru a-i arta dragostea i recunotina pentru fiina cea mai drag de pe pmânt,
mama. Astfel, printr-un joc al formelor i culorilor, i sub atenta supraveghere a cadrelor didactice, elevii au desenat, au
colorat, au decupat i au lipit, dovedindu-i creativitatea _i dibcia în realizarea unor felicitri pentru ma-mele lor. Fiecare copil
i-a dus felicitarea acas, unde a înmânat-o mamei, alturi de cele mai sincere gânduri i urri.

8 Martie reprezint un prilej de bucurie pentru toi copiii, o zi în care le pot arta mamelor cât de mult le iubesc, le apreciaz i
le respect pentru efortul depus în creterea i educarea lor.

Maria Giurchica
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