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Particularităţile afectivităţii elevului din ciclul primar 

Prof. Haiduc Laura 
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

 

Afectivitatea se referă la ,,procesele psihice care reflectă relaţiile  dintre subiect şi obiect sub formă 
de trăiri, uneori atitudinale’‘ 

Afectivitatea la fel ca şi celelalte planuri ale dezvoltării psihice a şcolarului mic este caracterizată 
printr-o dezvoltare treptată în funcţie de noile experienţe şi situaţii în care se află acesta. Prin tipurile de 
activităţi folosite (lucru în pereche, în echipe) am creat condiţii pentru socializarea elevilor, stabilirea unor 
relaţii de prietenie şi colaborare. Temele alese au fost exemple de comportamente pozitive pentru elevi. 

Pe măsură ce şcolarul mic îşi dezvoltă noi capacităţi afective, el poate, în anumite situaţii, să 
simuleze stări emoţionale (pozitive sau negative) pentru a capta (sau a distrage) atenţia asupra sa. De 
asemenea se dezvoltă şi capacitatea de a observa dispoziţia celor din jur şi de a a-şi adapta conduita proprie 
în funcţie de elementele observate. 

De mare importanţă rămân legăturile afective cu părinţii, mai ales acum când copiii se confruntă cu 
sarcini numeroase şi adesea dificile. Dragostea necondiţionată a părinţilor este un factor important de 
securitate şi de sprijin pentru a trece peste dificultăţi şi unele insuccese. 

Am avut în vedere promovarea acelor modele pozitive prin scoaterea lor în evidenţă, iar în cazul 
manifestărilor negative le-am analizat cu atenţie, şi folosindu-mă de tactul pedagogic, am căutat soluţii care 
să le înlăture pe cât posibil definitiv din bagajul afectiv al şcolarilor. 
 

Particularităţile activităţii voluntare a elevului mic 

            ,,Voinţa se defineşte ca proces psihic complex de reglaj superior, realizat prin mijloace verbale şi 
constând în acţiuni de mobilizare şi concentrare a energiei psihonervoase în vederea biruirii obstacolelor şi 
atingerii scopurilor conştient stabilite’‘ 

Voinţa, ca activitate psihică de ordin superior, se manifestă la şcolarul mic sub forma înfrânării 
diferitelor tentaţii şi dorinţe, plăceri şi năzuinţe, în favoarea efectuării activităţilor şcolare. Dezvoltarea 
voinţei şcolarului mic are o mare importanţă în formarea ulterioară a acestuia, ea fiind condiţionată de 
formarea motivaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi. Necesitatea de a învăţa o lecţie, de a memora o 
poezie, de a rezolva corect o problemă etc. sunt momente de  exercitare a voinţei, care cer un efort voluntar. 
Ele sunt realizate mai repede şi mai uşor dacă elevul are şi o motivaţie a învăţării.  

La elevii din clasele I şi a II-a această motivaţie este determinată mai mult de factori externi: 
folosirea materialelor didactice, a rechizitelor, aprecierea învăţătorului sau a părintelui, urmând ca în clasele 
a III-a şi a IV-a această motivaţie să-şi găsească resursele în factorii interni, care ţin de personalitatea 
elevului, dorinţa de a fi apreciat pentru ceea ce ştie, atracţia pentru o anumită disciplină. 

Dezvoltarea insuficientă a voinţei determină apariţia unor manifestări negative precum: 
susceptibilitatea, nervozitatea, lenea, negativismul etc. Toate aceste manifestări conduc în timp la rămânerea 
în urmă la învăţătură. 
Prin conţinuturile selectate în lecții am urmărit găsirea unor exemple pozitive de voinţă  şi perseverenţă 
demne de urmat de către elevi. Astfel am urmărit fiecare exemplu în parte şi am creat condiţii de ataşare a 
elevilor faţă de ele. Mi-am propus să încurajez dezvoltarea perseverenţei, a dârzeniei, cultivarea încrederii în 
forţele proprii pentru ca elevii să nu mai renunţe atât de uşor în faţa greutăţilor şi să-i determin să-şi 
canalizeze energiile interioare în vederea atingerii scopurilor rezultatelor propuse, în mod grad, în funcţie de 
particularităţile individuale ale elevilor. 

 



 

Particularităţile personalităţii şcolarului mic 
 

,,În accepţiunea sa cea mai largă, termenul de personalitate denumeşte fiinţa umană considerată în 
existenţa ei socială şi înzestrarea ei culturală. În sens restrâns personalitatea reprezintă un ansamblu de 
trăsături morale şi intelectuale, de însuşiri şi aptitudini sau defecte care caracterizează modul propriu de a fi 
al unei persoane’Şcoala şi activităţile ei specifice sunt cei mai importanţi şi mai eficienţi factori pentru 
dezvoltarea personalităţii şcolarului mic. 

Solicitările sistematice, de durată şi exigenţele progresive vor structura şi vor consolida capacităţile 
şi aptitudinile apărute în stadiul anterior şi vor determina formarea altora noi.În această perioadă, la nivelul 
personalităţii se structurează trebuinţele, interesele, aptitudinile.Trăsăturile caracteriale formate în stadiul 
anterior se pot consolida în clasele primare, dar şcoala dezvoltă şi altele noi cum ar fi sârguinţa, 
punctualitatea, conştiinciozitatea, disciplina etc. Însuşirile individuale de personalitate tind să se exprime din 
ce în ce mai mult în comportamentul zilnic al şcolarului mic. 

Conştiinţa morală a şcolarului mic parcurge  o fază de trecere către autonomia morală şi acest proces 
este puternic susţinut de relaţiile cu colegii şi prietenii de aceeaşi vârstă. Împreună cu aceştia, şcolarul mic 
învaţă să creeze norme, reguli pentru diverse activităţi, să controleze modul de respectare a acestora, să dea 
dovadă de reciprocitate în faţa exigenţelor, să aplice aceleaşi standarde pentru toţi. 

În ceea ce priveşte conştiinţa de sine, se constată apariţia în acest stadiu, a interesului pentru viaţa 
interioară proprie şi a tendinţei copilului de a-şi exprima trăirile şicomportamentele. Aceste momente sunt 
de scurtă durată şi relativ rare, dar ele indică o anume direcţie a dezvoltării viitoare. Imaginea de sine are 
surse noi de clasificare, pe de o parte reprezentate de rezultatele şcolare şi pe de altă parte de confruntarea şi 
compararea zilnică şi în diverse situaţii cu cei de aceeaşi vârstă. Pot avansa mai ales ,,eul spiritual’’, care se 
confirmă în principal prin prestaţia şcolară, şi ,,eul social’’, care se sprijină pe o viaţă de grup mai largă şi 
mai persistentă în timp. 

Contactul cu modelele  (culturale, sociale, fizice) din cadrul lecțiilor în care am utilizat metode activ-
participativeau oferit elevilor prilejul să-şi pună întrebări despre propria lor persoană (în cele trei 
dimensiuni: fizic, social şi spiritual) şi să se raporteze la un sistem de valori etice. 
Eul fizic al copilului are în fundamentele sale o schemă corporală consolidată; identitatea  sexuală este deja 
clarificată; îşi dă seama de asemănarea sa cu cei din familie, dar şi de ceea ce îl deosebeşte de ceilalţi.  

Eul spiritual se conturează clar în contextul confruntărilor şcolare, a aprecierilor şi evaluărilor 
curente. Elevul începe să înţeleagă relaţia dintre rezultatele lui şi capacităţile pe care le are, putându-se 
aprecia în mod comparativ (sunt mai bun la matematică, decât la citire). El este foarte sensibil la aprecierile 
şi evaluările învăţătorului sau la aprecierile şi admiraţia colegilor. ,,Dacă în toate aceste situaţii şcolarul mic 
a beneficiat de feed-back-uri pozitive, el îşi construieşte o imagine de sine bună care-l poate susţine şi în 
condiţiile unui insucces trecător. Dar dacă şi-a format o imagine de sine mai puţin bună, el are tendinţa, 
chiar şi atunci când ceea ce face  îi reuşeşte foarte bine, să nu-şi manifeste bucuria’’ 
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                                             La Constanța 

                                                                                          Autor :   Frincu Denis ,  clasa a-VI A, 

    Clubul Copiilor Petroșani  

 

                        Am plecat la ora patru ,  dimineata, cu domnul profesor, si cu o colega de la electronica catre 

Constanta. 

                        Am mers prima data catre Bucuresti,  da pentru mine si colega,  rau de noi cu drumul  plin de 

curbe si ne-am oprit , intro localitatea, ne-am luat ceva de mancare si de baut apoi ,  iarasi ,,drumu 

groazei’’ .Cand am ajuns Bucuresti , am mers la McDonals, eu mi-am luat un meniu si ceilalti la fel, dupa 

aceea  am mers la o gradina zoologica am vazut de toate paianjeni,elefanti si altele… 

Am facut niste cumparaturi si dupa aceea….la  Constanta.  Cand am ajuns la Constanta, eu cu colega 

ne-am uimit  cat de mare e si ne bucuram ca o sa mergem  la mare, iar  dupa o ora de invartit prin 

Constanta,  am ajuns la Palatul Copiilor Constanta. Am stat sa vedem unde este cabanuta noastra si ne-am 

facut prieteni. Si dupa, am plecat la sa cunoasteam putin Constanta , am mers si la un Mol dupa care ne-am 

intors inapoi la palatul Copiilor unde eram cazati. 

                        Dupa cateva zile a venit concursul de la electronica , am dat un test in prima zi si a doua zi.  

Am lipit si am cam dat-o in bara la lipit, iar a treia zi  a fost premierea. Dupa ce sa terminat premierea ne-a 

dat o doza de suc si corn,dupa acea zi am fost la mare,  ne-am plimbat pe toata plaja. Eu cu colega care nu 

aveam papuci si cu domnul profesor, dupa,  am vrut sa mergem cu telegondola, dar nu am putut deoarece 

era vantul prea puternic. Dupa am am mancat ceva si am baut o doza de suc , ne-am luat si o inghetata pe 

drum si cand am ajuns la locul nostru sa ne imbracam , eu imi cautam pantaloni , i-am gasit pe un scaun.  I-

am luat repede s, uitasem de ei, am plecat catre Palat.  

Urmatoarea zi am mers prin ,,Satul de vacanta’’,  ne-am plimbat, ne-am luat fiecare cate ceva si catre seara 

am mers sa mancam ceva . Cand am ajuns am stat, am povestit ,  s-a luat curentul, dupa 20 minute a 

revenit, dupa iar am mancat si am plecat catre Palat.Si  ceilalti colegi de la alte  cluburi si prosteau pe acolo 

iar  cand veneau profesori fiecareera cuminte  la cabana lui.. 

                A sasea zi am mers iar la mare , am mers cu o barca si cand am ajuns la mal ,ne-am jucat in apa. 

Cind am ajuns la Palat, am plecat sa facem cumparaturi pentru drum si ne-am dus la un cinematogram si 

eu mi-am luat  si un telefon nou, ca cel vechi mi s-a stricat .Cind am ajuns la  cabana , toti ma cautau sa 

vada ce am cumparat. Colega a fost prin tot palatul si toti o cautam , am mancat si un pui si am baut un 

suc, am fost la cumparaturi singuri, si m-a certat donul profesor, ca nu am cerur voie,  ca am fugit.   

               Acum  in ultima zi am facut curse cu karturile pe pista, am mers prin oras, si  ne-am luat o gramada 

de lucruri , si dupa, am plecat catre Palat.  

Eram afara, iar domnul profesor m-a chemat,  sa imi arate cum vorbeste prin statie si chiar mi-a 

placut si asa domnul profesor ne-a  gasit un ghid care sane arate cum sa  iesim din Constanta si sa intram 

pe autostrada.   Am mers o ora pe o autostrada, ne-am oprit  la o benzinarie,   era un trafic urias .Am stat 

doua   ore,  in alea doua ore am stat si am povestit si cand sa  eliberat,  am inceput sa mergem iara .In 

drumetie domnul  profesor ne povestea cum a invatat el eletronica si asa am  ajunsla Bucuresti.  



Am mers  la McDonals, la KFS si la o pizza am mers la Moll , dupa am mers la un film . 

             Am mers si  la o gradina zoologica, la o cofetarie si la sfarsit la un parc de distracti. Am pornit la 

drum si dupa ce am mers iar 2 ore, am vazut si un accident. Am stat destul de mult pina s-a eliberat 

drumul, in cele din urma am ajuns cu bine acasa la Petrosani… 

                   Si asta a fost toata aventura mea din Constanta…. 

 

                   

 

Concurs național ,,Electronica Azi’’ Constanța 



 

 

Tipuri de Frunze� 

Desen realizat de Fertu Gabriela-Nicoleta, clasa a VI-a. 



 

O  ZI  LUNGĂ  DE  PRIMĂVARĂ 
 
                                            Apetrei  Alex-Florin clasa a VI a  

Coord . prof. Imre Kovacs 
 

 
    Într-o zi de primaveră eu cu parinţii mei  o să mergem la un 

picnic foarte lung.  Eu am ajutat-o pe mama mea sa facă picnicul. Eu cu 
mama am pus in picnic multe sendvisuri, sucuri , o patură , o prajitură cu 
mere o minge si multe altele . 

     Am plecat si am ajuns la picnic langă o padure care abia 
inmugurită. Mama a întins patura pentru picnic si am pus sendviciurile 
pe farfurii ,sucurile in pahare de unica folosinta si  prajitura cu mere . 

 Eu cu parintii mei ne-am jucat prima data cu mingea.  Eu 
aruncam mingea cel mai sus decat mama si tata.  

     Dupa  ce ne-am jucat cu mingea ne-am pus la picnic ca sa  
mancam. Am mancat prima data sendviciurile , am băut sucul si am 
mâncat prajitura cu mere.  

  Eu am explorat împrejurimile si am început sa explorez 
padurea abia înmugurita.   Când am intrat acolo era un arici foarte 
frumos , o veverita se urca în copac, vulpea cea şireată încerca sa prindă 
niste iepuraşi.   

                     
 
Pădurea era foarte ,foarte frumoasă  de admirat.  Păsărelele erau foarte  frumoase in coloritul lor.   
                     Am ieşit din pădure si m-am întors la parinţii mei. Parinţii mei admirau florile le făceau 

poze si scriau în jurnalul lor de flori. Unele flori le rupeau si le puneau la preset .Eu cu parinţii mei ne-am 
strâns picnicul si am plecat mai departe unde sa-aşezam acolo.Am urcat un deal sin ne-am pus picnicul 
acolo  . Eu cu tata am plecat sa exploram o alta pădure .  

           
Acolo am găsit multe corcoduşe pe care noi am cules mai multe să facem ceai natural bun de baut.  

Am plecat mai departe ca să putem explorăm. Am ajuns într-un loc plin cu flori multicolore. Eu si cu tata 
ne-am gândit sa culegem multe flori multicolore pentru mama mea. Am cules florile multicolore le-am pus 
în cos si am plecat mai departe.   Acolo am văzut un urs care abia a ieşit din bârlogul său . Eu cu tata am 
mers tiptil ca sa putem trece de urs . Din fericire ursul nu ne a vazut , dar tata l-a hrănit  cu peşte si mure.  

 
Ursul ne-a mulţumit in gândul său si am plecat mai departe.  Am găsit înr-un loc o pasăre frumoasă 

ce era ranită la aripiuşă.  Eu cu tata ne-am gândit sa o luăm acasă ca săo putem sa o îngrijim şi apoi să-i 
dăm drumul . Am luat pasărea cu noi si am plecat mai departe. Acolo am găsit nişte pui de vulpe  pe care 
noi  i -am hrănit cu mâncare.  

 Am plecat la mama mea. Când am ajuns i-am povestit tot ce s-a întâmplat mamei . Eu i-am spus că 
i-am adus flori multicolore ,nişte corcoduşe pentru ceaiul natural ,am luat o pasărică care era ruptă 
aripioara ,i-am spus ca am hrănit puii de vulpe  si am mai hrănit si un urs . 

              
Mama s-a bucurat ce am făcut noi astăzi si am plecat acasă  . Am ajuns acasă am mâncat bine ne-

am pus în pat şi ne-am culcat.   
Dimineaţă ne-am sculat am mâncat  si  ne-am povestit toate peripeţiile care le-am avut . 
 
Ce zi frumoasă am avut ieri   când am mers la picnic! 
 



 
                                                                Autor: Apetrei Alex –Florin   

                                                                  Coor.profesor Imre Kovacs. 



De Paşti... 

Autor : Secrieru Gianina , Clasa a VIII- a B 

Şc. Gim.Nr.7 Petroşani 

                                                                                                                           Profesor îndrumător: Haiduc Laura 

 

 Vacanţa de primăvară a sosit. Eu şi prietenii mei aşteptăm cu nerăbdare sărbătoarea cea mai 
importantă din viaţa creştinilor:  ,,Sfânta Înviere a Domnului ‘’. 

 
 Îmi aduc aminte de oamenii copilăriei când bunica ne spunea mie şi verişorilor că în această 

zi ne curăţăm sufletul prin spovedanie şi împărtăşanie. Noi, fiind mici, nu înţelegeam ce ne povesteşte, dar 
bunica se străduia să ne explice că această sărbătoare îi face pe oameni mai buni, mai miloşi. 

 
 Anii au trecut foarte repede, iar eu, datorită educaţiei primite, consider că mă aflu pe 

drumul cel bun pentru a deveni un om bun. Crescând, am realizat tot mai mult, că această sărbătoare te 
face un om mai bun, mai înţelegător cu cei din jur şi că, aceste clipe petrecute în biserică te aduc tot mai 
aproape de Dumnezeu. 

 
 În noaptea Învierii cu toţii mergem la biserică şi cântăm „Hristos a înviat!”. În acel moment 

poţi simţi o dragoste foarte mare pentru familie, apropiaţi şi în special pentru Tatăl Ceresc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografie realizată în cadrul cercului de ,,Fotografie digitală ’’ de la Clubul Copiilor Petroșani.  



 

O nouă generație de iepurași,  de Paște.. 



Anotimpul cald 

                                                     Autorii: Fertu Gabriela-Nicoleta  

    Apetrei Alex-Florin   

Scoala Gimnaziala Nr. 7 Petrosani 

prof. coord. Imre Kovasc  

 

 Este prima zi din anotimpul cald . Soarele arde voios 

peste pamantul impietrit . Florile sunt pline de culorii vii . 

Iarba voioasa isi arata frumoasa ei culoare verde . Pasarile 

canta voioase prevestirea caldurii. Pomii fructiferi zambesc 

fericiti , frumosului anotimp . Animalele alerga bucuroase 

prin padure , deoarece este cald si bine . Vulpile isi arata 

bucuria sosirii anotimpului cald . Ursul cauta din nou 

mierea care o i-a de la albine .     

 Marmotele ies din nou din barlog dupa o hibernare 

lunga .   Iepurasii topaie bucurosi pe campurile inflorite si 

verzi. Aricii se plimba voiosii prin padurea abia inmugurita . Caprioarele admira privelistea . Veveritele isi 

aduna alune si ghinde pentru anotimul rece . Cerul a redevenit albastru , dupa o lunga perioada de 

intuneric . Nori puforii se plimba in inaltul cerului albastru ca lacrima . Porumbeii zboara in inaltul cerului . 

Luna straluceste puternic peste lumea adormita . Zanele de cristal isi arata salba inmieresmata in noaptea 

cu luna plina . Ciorile isi cauta un loc de stat . Ciocanitoarele ,, doctorii padurii,, cauta copacii infectati . 

Copacii sunt case pentru veverite si multe altele .  

 Prima luna este Martie. In aceata luna este Martisorul , Ziua 

mamei . Luna Aprilie aduce cu ea ziua pacalelilor . Luna Mai aduce cu ea  

sfrasitul primaverii . In luna Iunie este ziua copilului , in aceasta luna mai 

este ziua mea si a lui Alex . Luna Iulie aduce cu ea caldurile peste 40 de 

grade . Luna August prevesteste sfarsitul verii. In aceata luna incepe sa 

cada frunzele multicolore . Tot in aceasta luna copii isi cumpara rechizite 

pentru luna Septembrie ,unde incepe noul an scolar .  

 Anotimpul Vara si Primavara vin incet pe un nor alb ca matasea . 

Ele arunca dintr-un cos imens , flori multicolore peste lumea aproare 

dezghetata din intunericul iernii , din care oameni nu s-au trezit inca . Eu 

cu familia mea am plecat  la un picnic in natura. Mama a pregatit 

sandwich –uri si le-a pus in cos , sucuri bune  si multe   altele .  Eu cu 

familia mea ne –am pregatit si am pornit la drum.                                                                                                                                                                                

          Am ajuns intr-o poiana foarte frumoasa cu multe flori colorate , pomi cu floricele de toate culorile.  

Mama a intins patura si a asezat picnicul. Dupa ce am mancat am inceput sa exploram prin jur. Fratele meu  

strangea flori de toate culorile si el le punea in jurnalul lui cu flori speciale.   



          Eu cu tatal meu am inceput sa mergem mai 

departe sa exploram peisajul. Am gasit niste vulpi 

care erau lihnite de foame . Noi le-am dat sa 

manance niste sandwich –uri si apoi am plecat mai 

departe.                 

Ne-am  intors de unde am venit  i-am povestit 

mamei totul ce se intamplase .   Eu cu toata familia 

am inceput sa jucam de v-ati ascunselea , am inceput 

sa numar primul si am cautat  sa-i gasesc . Eu i-am 

gasit pe toti.    Dupa cateva ture jucate noi am 

inceput sa ne strangem lucrurile si  sa plecam acasa.   

Am ajuns acasa ne-am facut un dus si ne-am 

pus in pat  sa dormim. In ziua urmatoare ne-am 

sculat am luat micul de jun si am iesit afara .  

 Ce zi frumoasa am mai avut atunci! 

 

 

 

 

 



 

FLORI DE MAR 

 Fotografii realizate în cadrul cercului de ,,Fotografie digitală ’’ de la Clubul Copiilor Petroșani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 
  TOAMNA   SI    ANOTIMPUL EI    BOGAT       

  
                                        Autor : Apetrei Alex –Florin   

Şcoala 7 clasa aVI-a  
Coord . prof. Imre Kovacs 

 
Toamna este un anotimp bogat.Ea ne aduce multe fructe si legume bune de consumat. 

           Într-o zi eu cu prietenii mei mergem să ne plimbăm ,înt-o plimbare pe derdeluş.Când să mergem am 
întâlnit o vulpe .Ea era  foarte flămândă.Noi i-am dat din ruxacurile noastre nişte sendviciuri care erau 
umplute cu salam, maioneză si şniţel. 

După ce am hrănit vulpea eu cu prietenii mei am plecat mai departe. După un moment am întâlnit o 
veveriţă.Ea era foarte draguţă..Noi am hranit-o cu alune si nuci. 

Eu cu prietenii mei am plecat mai departe. Am urcat dealul   până n vârf . 
           Când am ajuns în vârf  am întâlnit-o pe zâna toamnei. Ea era îmbrăcată în multe culori aprinse. Ea pe 
cap avea o mantie strălucitoare.  

 
 
       Ea purta fructele si legumele toamnei. Eu cu 
prieteni mei am întrebat-o : 
     _ Cum te cheamă pe tine ? 
        _ Pe mine mă cheamă Zâna Toamnei.  
_Câţi ani ai ? 
 Eu am sute de mii de ani.  
După ce noi am salutat-o ,noi am plecat mai 
departe. După un   momendat timp noi am ajuns 
într-o  pădure care te sperie. Prietenii îmi 
spuneau că este o pădure de groază .  
     
 
 

   Am intrat  in padure incetul cu incetul până ce am văzut o bufniţă care aproape ne speriase. Copacii erau 
fară frunze si parcă ei erau arşi de soare.  
 Cand am mers mai departe am văzut o sperietoare care aproape şi ea ne-a speriat.  Prietenii îmi 
spuneau: 
            _ Ce înficoşătoare e padurea această?     

_ Da  întradevăr.  După ce am ieşit din padure noi am rasuflat uşuraţi.  
  Eu si cu prietenii mei am plecat spre casele noastre. A doua zi am hotarat eu si cu prietenii mei să 
mergem la o ciocolată caldă.  

M -am întâlnit cu prietenii mei şi am inceput să mergem la ciocolata caldă. Pe drum ne povesteam ce 
am vazut ieri in padurea infricosatoare de groaza. 
            Dupa ce-am băut ciocolata caldă am plecat să mergem din nou în aceea padure.  Când am început sa 
intrăm în pădure ni s-au întâmplat alte peripeţii. 
 Am întâlnit o vrăjitoare foarte haină care zbura cu mătura ei de vrăjitoare.Ea avea şi o pisică care te speria. 
După un momendat am început sa fugim foarte repede ,dar vrăjitoarea a început sa meargă foarte repede cu 
mătura ei de vrăjitoare.  
           Când am început să ieşim din pădure vrăjitoarea cea haină nu ne mai urmarea. Eu cu prietenii mei am 
respirat foarte usurat. Am început sa mergem încet spre casele noastre.  A treia zi ne-am sulat de dimineaţă 
şi am început să mergem din nou în pădurea înfricoşătoare. Am intrat tinandu-ne de mâna si ni s-au 
intamplat si alte perepeţii. Am întâlnit un om fără cap care ne alerga pe noi şi noi o luam la sanatoasă.   
După ce am ieşit din pădure omul acela fără cap nu ne-a mai fugarit .Prietemi mei îmi tot spuneau de ce nu 
ne mai fugăreau. Eu i-am răspuns ca nu ştiu.  
         Această toamnă s-a întamplat cu multe peripeţii ! 
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Anotimpul cald 
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 Este prima zi din anotimpul cald . Soarele arde voios 

peste pamantul impietrit . Florile sunt pline de culorii vii . 

Iarba voioasa isi arata frumoasa ei culoare verde . Pasarile 

canta voioase prevestirea caldurii. Pomii fructiferi zambesc 

fericiti , frumosului anotimp . Animalele alerga bucuroase 

prin padure , deoarece este cald si bine . Vulpile isi arata 

bucuria sosirii anotimpului cald . Ursul cauta din nou 

mierea care o i-a de la albine .     

 Marmotele ies din nou din barlog dupa o hibernare 

lunga .   Iepurasii topaie bucurosi pe campurile inflorite si 

verzi. Aricii se plimba voiosii prin padurea abia inmugurita . Caprioarele admira privelistea . Veveritele isi 

aduna alune si ghinde pentru anotimul rece . Cerul a redevenit albastru , dupa o lunga perioada de 

intuneric . Nori puforii se plimba in inaltul cerului albastru ca lacrima . Porumbeii zboara in inaltul cerului . 

Luna straluceste puternic peste lumea adormita . Zanele de cristal isi arata salba inmieresmata in noaptea 

cu luna plina . Ciorile isi cauta un loc de stat . Ciocanitoarele ,, doctorii padurii,, cauta copacii infectati . 

Copacii sunt case pentru veverite si multe altele .  

 Prima luna este Martie. In aceata luna este Martisorul , Ziua 

mamei . Luna Aprilie aduce cu ea ziua pacalelilor . Luna Mai aduce cu ea  

sfrasitul primaverii . In luna Iunie este ziua copilului , in aceasta luna mai 

este ziua mea si a lui Alex . Luna Iulie aduce cu ea caldurile peste 40 de 

grade . Luna August prevesteste sfarsitul verii. In aceata luna incepe sa 

cada frunzele multicolore . Tot in aceasta luna copii isi cumpara rechizite 

pentru luna Septembrie ,unde incepe noul an scolar .  

 Anotimpul Vara si Primavara vin incet pe un nor alb ca matasea . 

Ele arunca dintr-un cos imens , flori multicolore peste lumea aproare 

dezghetata din intunericul iernii , din care oameni nu s-au trezit inca . Eu 

cu familia mea am plecat  la un picnic in natura. Mama a pregatit 

sandwich –uri si le-a pus in cos , sucuri bune  si multe   altele .  Eu cu 

familia mea ne –am pregatit si am pornit la drum.                                                                                                 

          Am ajuns intr-o poiana foarte frumoasa cu multe flori colorate , pomi cu floricele de toate culorile.  

Mama a intins patura si a asezat picnicul. Dupa ce am mancat am inceput sa exploram prin jur. Fratele meu  

strangea flori de toate culorile si el le punea in jurnalul lui cu flori speciale.   



          Eu cu tatal meu am inceput sa mergem mai 

departe sa exploram peisajul. Am gasit niste vulpi 

care erau lihnite de foame . Noi le-am dat sa 

manance niste sandwich –uri si apoi am plecat mai 

departe.                 

Ne-am  intors de unde am venit  i-am povestit 

mamei totul ce se intamplase .   Eu cu toata familia 

am inceput sa jucam de v-ati ascunselea , am inceput 

sa numar primul si am cautat  sa-i gasesc . Eu i-am 

gasit pe toti.    Dupa cateva ture jucate noi am 

inceput sa ne strangem lucrurile si  sa plecam acasa.   

Am ajuns acasa ne-am facut un dus si ne-am 

pus in pat  sa dormim. In ziua urmatoare ne-am 

sculat am luat micul de jun si am iesit afara .  

 Ce zi frumoasa am mai avut atunci! 
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Este toamna . Peste satele adormite se asterne minunata toamna . Ea vine intr-o trasura trasa de 4 

cai albi , impreuna cu cele trei fiice ale sale : Septembrue , Octombrie si Noiembrie .  

Toamna este imbracata intr-o rochie maro care are pe ea frunze galbene si verzii .  

 Minunatele roade ale toamnei asteapta sa fie culese de catre oamenii . Frunzele incet-incet incep sa 

isi piarda culoarea si sa cada .  

Soarele ii face loc sorei sale Luna , ea facandu-ne mai putin cu ochiul . Scoliile isi asteapta bucuroase 

elevii in noul an scolar . Peste lume se aseaza pacea si linistea eterna a toamnei .  

Copii devin mai adormiti iar minunata Vara ne spune La revedere . Plantele isi pierd culoarea lor 

verzuie .  

Minunatele coame a copacilor asteapta sa fie culese .  

Cerul albastru se intristeaza mai des devenind maro .  

Toamna ajunge repede in sate si in orase incepand sa predomine. Un Morcov o intreaba tremurand   

- Draga , Toamna , cum de ai venit ?  
- Am venit, sa aduc frigul si intunericul pe pamant . 

  Morcovul se uita speriat si o mai intreaba :  

- Unde este fiica ta cea mare ?  
- Septembrie ? 
- Da !! 
- Ea deja a venit sa prevesteasca venirea mea .  
Luna uitandu-se spune :  

- Minunata , Toamna ma bucur ca ai venit ... 
Toamna este bucuroasa de ce spune Luna , iar aceasta continua :  

- Tu cu harul tau nemaipomenit ne aduci fericirea venirii tale .  
Toamna rade de vorbele spuse de Luna .  

    Auzind aceasta conversatie cele 3 fiice ale Toamnei spun :  

- Dar noi ce suntem , cumatra Luna ??? 
Luna sta putin pe ganduri si apoi , spune :  

            - Voi , sunteti ficele toamnei .  

   Ele dau din nas suparte de raspuns , dar Luna continua . 

         - Septembrie este prevestitoarea mamei sale , aceasta aratand ca scoala trebuie sa inceapa .  

Septembrie zambeste caraghios .  

- Octombrie este fiica mijlocie care prevesteste Halloween-ul , costumele , machiajele si 
sperieturile .  

Octombrie sare in sus de raspuns . 

          - Ultima , dar si cea dintai Noiembrie . Ea arata ultima luna a Toamnei si inceputul iernii .  



 Noiembrie este foarte incantata de raspunsul dat de Luna .  

Cerul isi da ochii peste cap , din cauza ca Luna este prea lingusitoare . De aceea si el incepe sa 

spuna : 

- Toamna este cea mai frumoasa dintre surorile sale . Datorita ei , oamenii isi strang recolta , iar 
copii se bucura de frumosul covor lasat de caderea frunzelor . Septembrie ii trimite pe copii la 
scoala pentru ca ei sa ajung marii oameni . Octombrie are cea mai frumoasa sarbatoare,  
aceasta fiind Halloween , iar noiemrie este ultima luna din toamna aceate fiind si cea mai 
frumoasa , deoarece ea aduce iarna .  

Toamna si fiicele sale se uita bucuroase la cer care le-a facut o descriere superba.  

- Iti multumim preamarite cer albatru .  
- Cu placere , dragele mele . 
-  
Toamna pleaca cu fiicele sale mai departe pentru a aduce in continuare anotimpul caderii frunzelor. 

.   
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