
Grădini a “CĂSU A CU POVE TI “ ț Ț Ș CRAIOVA
TEMA ZILEI : “9 MAI – ZIUA EUROPEI ”
PROPUNĂTOR: NI A ANA-MARIAȚ

             Bine v-am regasit, dragi copilasi ! 
Vom aborda  astazi o tema speciala, caci se apropie cu pasi repezi ziua de 9 mai. Stiti voi oare ce sarbatorim in aceasta zi
frumoasa?
              Auzim sau citim peste tot despre Uniunea Europeana: la televizor, pe strada in afisele publicitare, in ziare sau 
reviste, la radio etc. Fiind atat de prezenta in viata noastra,  s-ar putea ca micutii  sa se intrebe ce anume inseamna 
Uniunea Europeana si de ce este atat de importanta incat toata lumea pare sa vorbeasca mereu despre ea. 
              Va prezint in cele ce urmeaza o scurta lectie de istorie : 
Ziua de 9 mai are o tripla semnifica ie istorica:ț

- La 9 mai1977 Parlamentul României a proclamat independenta de stat, câ tigată apoi de armata romana pe ș
câmpurile de lupta din Peninsula Balcanica împotriva Imperiului Otoman. Războiul romano-ruso-turc s-a 
încheiat cu înfrângerea Turciei, iar la Congresele de Pace de la San tefano i Berlin, Marile Puteri au Ș ș
recunoscut independenta de stat i unirea Dobrogei cu România.ș

- În noaptea de 8 spre 9 mai 1945 Germania a capitulat i, astfel, s-a încheiat al doilea război mondial în Europa ș
cu victoria Na iunilor Unite. Războiul s-a încheiat definitiv la 2 septembrie 1945, când Japonia a capitulat, dupăț
ce Statele Unite ale Americii au lansat bomba atomica asupra ora elor Hiroshima i Nagasaki.ș ș

- La 9 mai 1950 s-a pus piatra de temelie a Uniunii Europene, un rol important avându-l oamenii politici francezi 
Robert Schumann i Jean Monnet, socoti i părin ii Europei Unite.ș ț ț

               Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii i unită ii în Europa. ș ț
Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor . 
Vorbiti-le micutilor despre Uniunea Europeana folosindu-va de imaginile de mai jos : ce anume inseamna (o uniune a 
statelor europene care incearca sa rezolve o serie de probleme la nivelul traiului, a populatiei si a intregii societati), cum 
se prescurteaza (U.E.), cate tari sunt in U.E. (27) si care este drapelul corespunzator (12 stele galbene pe un fundal 



albastru)- a se vizualiza documentul pdf atasat. Uniunea Europeană este formata deci dintr- un grup de 27 de ări din ț
Europa. Aceste ări i-au unit for ele pentru ca cetă enii lor să aibă o via ă mai bună, mai u oară i mai sigură.ț ș ț ț ț ș ș
Au decis astfel să se ajute reciproc. 
               Toate ările care fac parte din Uniunea Europeană lucrează împreună pentru a se asigura că în Europa:ț
-este pace;
-cetă enii trăiesc bine;ț
-toate lumea este tratată egal i nimeni nu este lăsat pe dinafară;ș
-sunt respectate limbile i culturile tuturor cetă enilor;ș ț
-economia este puternică, iar ările membre utilizează aceea i monedă în rela iile lor comerciale.ț ș ț
              Vorbiti-le copiilor despre care sunt domeniile in care s-a incercat implementarea unor noi politici pe care toate 
tarile membre ale Uniunii sa le poata aplica- vorbim aici de actiuni pentru protejarea mediului inconjurator, a climei, 
masuri pentru protejarea animalelor si a plantelor, promovarea voluntariatului, a unei alimentatii sanatoase, programe de 
ajutorare a copiilor din centre de tip familial etc.

                Le puteti povesti micutilor si despre momentul in care Romania, tara noastra, a aderat la Uniunea Europeana. 
Evenimentul a avut loc la 1 ianuarie 2007, in acelasi timp cu tara noastra fiind acceptata si Bulgaria.
Majoritatea ărilor care fac parte din Uniunea Europeană folosesc aceea i monedă. Aceasta se cheama ț ș euro.
Utilizând aceea i monedă, ările din Uniunea Europeană fac mai u or schimburi comerciale între ele.ș ț ș
De exemplu, cetă enii din Spania pot cumpăra ce vor din Belgia, u or i fără costuri suplimentare.ț ș ș
Având aceea i monedă, cetă enii pot călători mai u or, pot face cumpărături online din alte ări i beneficiază de o ofertă ș ț ș ț ș
mai bogată.
Bani europeni: 

Sugestii de activitati, pe langa cele atasate mai jos, ce nu necesita printarea materialelor : 

 Desenati drapelul U.E. si realizati impreuna cele 12 stele galbene (cele 12 stele sunt asezate in forma unui cerc, 
simbolizand perfectiunea  );

 Puteti sa confectionati drapelul U.E. Decupati o forma patrata de material albastru si apoi 12 stelute de material 
auriu/galben. Ulterior le puteti coase pe forma patrata, intr-un cerc, cat mai similar cu drapelul real;

 Jucati un joc simbolic cu copilul dumneavoastra. Puteti utiliza jucarii si masinute, papusi care ajung in situatii in 
care au nevoie de ajutor. Spre exemplu, va puteti juca de-a pompierii, de-a politistii, sau de-a ambulanta. Prin 
aceste jocuri, e necesar sa ii aratati copilului cum poate reactiona in situatii limita, invatandu-l astfel numarul 
unic, european care trebuie format in astfel de situatii: 112. 



 Invatati-l sa spuna cateva cuvinte in diferite limbi vorbite in tarile din Europa. Spre exemplu, salutul: „Buna 
dimineata!”, „Buna ziua!”, „Buna seara!”, „La revedere!”, „Numele meu este…” si intrebarea ”Ce faci?” ar putea
fi cu usurinta memorate de catre copilul dumneavoastra; 

 Ascultati impreuna imnul U.E. Acesta este extras din Simfonia a IX-a, de Ludwig van Beethoven si se numeste 

“Oda Bucuriei”  .

https://www.youtube.com/watch?v=FB2i-CCP_Y4

 Ei bine, am aflat din informatiile de mai sus ca  ziua de  9 Mai are o triplă semnifica ie istorică pentru noi, ț
românii.

Grădini a “CĂSU A CU POVE TI “ vă invită  să marca i această zi istorică, prin ț Ț Ș ț
activită i variate, antrenante, specifice varstei. Va asteptam astfel cu fotografii din ț
timpul activitatilor propuse pentru aceasta tema.
Fiecare participare ne onorează!
Haide i să ne cinstim: istoria,strămo ii i Europa! ț ș ș

~Imagini reprezentative pe intelesul celor mici~

https://www.youtube.com/watch?v=FB2i-CCP_Y4


























Ecusoane





EXEMPLE ACTIVITATI PRACTICE SI FISE DE LUCRU





























Realizeaza si tu acasa “COPACUL 

EUROPEI” dupa exemplele de mai 

sus.

















BILET DE CALATORIE

SUGESTIE DE ACTIVITATE:

JOC DE ROL :  imaginati-va ca plecati in vacanta prin EUROPA. Tipariti biletul de calatorie de mai 
sus, pasaportul si nu uitati de geanta de voiaj . 
Colorati-le frumos, imbinand  armonios culorile, decupati-le singuri sau cu ajutorul parintilor.   Puneti 
in geamantan obiectele de care aveti nevoie in aceasta vacanta . Daca toate au fost finalizate  cu succes, 
alegeti o tara din Europa unde ati vrea sa calatoriti .  Motivati alegerea!
Va doresc un zbor placut si o vacanta linistita !!!  

RETUR : 9 MAI 2020

GRUPA MICA D

- CIUPERCUTE-

1 ZI: 9 mai 2020



Coloreaza imaginea de mai sus.







PICTEAZA  STEAGUL EUROPEI FOLOSIND CULORILE 

POTRIVITE.



LABIRINT



“PORUMBELUL PACII”

Foloseste sablonul de mai sus pentru 

activitatile practice. 



“Porumbelul pacii”
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