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SERBARE DE 8 MARTIE
luni, 06 mai 2019

Ziua de 8 Martie este cunoscut în întreaga lume drept srbtoare internaional a femeii.

Luna martie este prima lun a primverii când toat natura renate i razele soarelui încep s ne înclzeasc sufletele. Se spune c
Ziua Femeii _i Ziua Mamei se celebreaz înc de pe vremea grecilor antici, când în fiecare primvar, ei o serbau pe Rhea,
mama tuturor zeilor.

La Grdinia cu Program Normal din comuna Caraova, ziua de 8 Martie a fost marcat, ca în fiecare an, printr-o activitate
educativ, menit s srbtoreasc mamele _i s releve rolul important al acestora în educacia i viaa copiilor. Astfel, vineri, 8
Martie 2019, precolarii din comuna Caraova au srbtorit ziua celei mai dragi fiince de pe pmânt, Ziua Mamei. Cu acest
prilej, copiii, îndrumaci de educatoarea Blean Diana Melania, au pregtit cântece i poezii pe care le-au prezentat în faca
mmicilor, a tticilor i a invitailor prezeni la eveniment. Spectacolul oferit a fost unul deosebit i a reuit s capteze atenia
tuturor.

Într-un cadru festiv i costumai în ghiocei, prichindeii au pregtit surprize mmicilor, care cu siguranc valoreaz mai mult decât
orice alt cadou primit. Evenimentul a fost unul special, remarcându-se prin diversitate, versurile recitate cu emoie de copii
reu_ind s aduc lacrimi de fericire pe obrajii celor care le-au dat viac. Niciun artist din lume nu este mai încânttor _i nu
stârne_te atâtea emocii pentru un printe decât propriul copil, care ofer în dar un vers, un cântec, o felicitare, un zâmbet i o
privire inocent. Cei mici au pregtit, de asemenea, daruri pentru mame, confeccionate de ei în activitcile din clas: felicitri,
flori, inimioare i poete din hârtie, desene etc. Cel mai frumos dar rmâne, îns, zâmbetul copiilor _i urarea lor sincer de
&bdquo;La muli ani, iubit mam!&rdquo;

&bdquo;Mama&rdquo; este cuvântul rostit cu bucurie _i cu emocie atât de cei mici, cât _i de adulci, pentru c iubirea fac de
ea este la fel de mare, indiferent de vârst. Dac oamenii mari mai uit ori le este jen s î_i mrturiseasc sentimentele, copiii au
artat înc o dat cât de frumoas este inocena.
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