
 

Săptămăna  clatitelor 
 

Iubitorii  clătitelor   au  ocazia  să-și 
implinească  poftele  la  ziua  tradițională  a  

sărbătorii „CLĂTITELOR” care a fost  
celebrată  cu  mult  fast  joi  pe  data  de 

15 februarie în  grădinița  noastră 
de  la  15.30 

 
 

Clatite cu vișină , cu gem, cu bărză  de  vaci și multe alte 
delicii ale  bucătăriei  noastre  v-or fi  scoase  din cuptoare  
pentru  a  ospăta  oaspeții  noștri. 
Această  sărbătoare  este  un  prilej  inedit  de  a  povesti  
tinerelor  generații  despre  datinile  și  obiceiurile  
popoarelor  vecine. Pe  lîngă  bucatele  tradiționale, ceaiul  
făcut   în  samovar, cîntece  v-or putea  fi  apreciate  în  
culori  vii  și  energizante . 
Se  va  desfășura  acest  festival  cu  mult  zgomot  și  
bucurie: 
„ pentru ca anul  viitor  să  fie  unul  fericit ”    



 

 

 



 

 

 

 



„Ziua  Porților  Deschise” 

 
Pe data  de  07.02.2018 – 14.02.2018 au 
fost promovate activități  educaționale 

desfășurate în gradinița noastră 
 

   

Conștiente de munca susținută desfășurată pe tot parcursul 
anului  de studii  de către toate cadrele didactice ale gradiniței  
„Clopoțel”, am  considerat oportună  organizarea „Ziua  Porților  
Deschise” invitănd atăt  parinții cît  și  alte  persoane interesate 
de acțiunea noastră. 

Diversitatea și  varietatea materialelor și metodelor  folosite de 
educătoarele gradiniței  noastre în  cadrul activității desfășurate 
pe  tot  parcursul  zilei  îi v-or incuraja pe  copii să se manifeste, 
să observe, să gîndeasca și să – și  exprime  ideile. 

Educătoarele  v-or  crea atmosfera și tonusul grupei, v-or 
comunica intuziazmul  copiilor.  V-or reuși să pună în  evidența 
atît calitățile copiilor cît și modalitatea de realizare cu o 
activitate integrată în care copiii v-or fi incurajați să 
experementeze, să pună intrebări și să spună ce simt.    

 

 



Grupa  medie  activitatea  publică  pentru părinți „ Secretele pădurii” 
Educator  L.Gumeniuc,  vechimea în muncă 22 ani ,grad didactic II. 

 

 



 

Grupa  II inferioară  activitatea  publică  pentru părinți „Vitaminele  și 
sănătatea”Educator E.Zaiaț,  vechimea în muncă 40 ani , grad didactic II. 
 

 

 



Grupa  medie rusă  activitatea  publică  pentru părinți „ Зимние 
забавы” Educator I.Coșeleva,vechimea în muncă 17 ani ,grad didactic II. 

 

 


