
        MIHAI EMINESCU- POET NAŢIONAL                            

-Activitate integrată- 

  

15 ianuarie 2014. Iarnă. Zăpadă şi frig. 

 Toate sunt trecute cu vederea în această zi, când sufletele noastre, ale românilor 

vibrează altfel. De vină este data când ne revine sarcina de a sădi în sufletele şi mintea 

copiilor un sentiment de mândrie amestecat cu respect, pentru cel ce a fost marele nostru 

poet, Mihai Eminescu. 

În clasa pregătitoare A de la Şcoala gimnazială „Al. I. Cuza”, este o atmosferă 

caldă, prietenoasă creată de cele 30 de sufleţele ce aşteaptă cu nerăbdare în bănci, să 

înceapă lecţiile. 

 La vârsta de 6-7 ani, e greu să memorezi date şi cifre, dar se poate iniţia descifrarea 

mesajului poetic prin familiarizarea cu poeziile acestui poet nepereche. 

 La prima oră, ce de Comunicare în limba română,elevii au luat cunoştinţă cu o parte 

din titlurile poetului, ajungându-se la o vizionare a unui material Power Point cu aspecte 

redate prin culoare a câtorva elemente eminesciene. Aşa am ajuns să intrăm la propriu în 

universul operei. Elevii au fost ajutaţi să memoreze poezia „Ce te legeni…”, amintite fiind 

şi alte poezii sau fragmente din poezii, pe care deja le ştiau de la grădiniţă („Somnoroase 

păsărele”, „Codrule, codruţule”). Apoi s-a putut concluziona că dialogul dintre poet şi 

codru este unul imaginar, dar că elementele din poezie pot fi reale: codrul, păsări, iarna, 

toamna, vântul etc.  

La activitatea de Matematică şi 

explorarea mediului s-au realizat 

probleme cu păsări şi copaci, prin 

completarea unei fişe ce prezenta 

elemente din pădure, pe care elevii 

trebuiau să le identifice, să le 

găsească cardinalul corect şi aducă 

informaţii despre unele dintre ele. 



La finalul zilei, elevii au avut de realizat 

o lucrare plastică, ce conţine aceste elemente, 

şi care au făcut parte dintr-o expoziţie la 

nivelul clasei.  

 

 

 

 

Vizitarea expoziţiei cu volume ale 

poetului cât şi cărţi ale altor scriitori 

despre viaţa şi opera acestuia, au încheiat 

o zi care pe cât a fost de plină, pe atât de 

interesantă, reuşind să le insufle copiilor 

sentimente de respect şi preţuire pentru 

marele poet naţional. 

 


