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Am discutat mult în ultimul timp despre tradiţii şi m-am 

gândit că ar fi benefică punerea în scenă a unei ,,şezători” cu atât 

mai mult cu cât am văzut că micii mei elevi nu cunoşteau sensul 

acestui cuvânt. Nu am vrut să le dau explicaţii cu privire la sensul 

cuvântului, ci i-am rugat să-şi întrebe părinţii despre asta. A doua 

zi mi-au spus că „şezătoarea e o casă bătrânească”. Mi-am dat 

seama că deşi au discutat probabil cu părinţii, nu au prins ideea de 

adunare de flăcăi şi fete care este mai aproape de ceea ce înseamnă 

o şezătoare. Atunci, le-am dat rolurile de interpretat, am făcut 

inventarul de materiale necesare, apoi timp de o săptămână ne-am 

pregătit intens. În ultimele două zile sala mea de clasă s-a umplut 

pe nesimţite de materiale scoase din lăzile de zestre ale bunicilor 

de la ţară, covoare, ştergare, coşuri, de unelte şi ustensile 

nemaivăzute, de fire, gherghefuri şi gheme. Azi, băieţii au adus 

ştiuleţi de porumb să aibă de desfăcat, nuci şi mere să le servească 

pe fete.  

Începând cu orele 15:00 am început să pregătim sala de 

clasă pentru marele eveniment: am aşezat împreună cu mămicile covoarele peste tot... Bunicile le-au 

învăţat pe fete să toarcă, mămicile au adus costumele populare, au împletit cosiţele fetiţelor, au adus şi 

gogoşi şi turte coapte pe vatră pentru ca fetele să-i servească  pe băieţi... Şi la orele 16:00 spectacolul a 

început!!! 

Cum s-au distrat copiii?   

Ce costume frumoase au ieşit astăzi din 

lăzile de zestre!  Ce mult le-a plăcut copiilor 

noua ipostază! Se priveau unii pe alţii, se 

lăsau fotografiaţi şi se mişcau de colo –colo, 

parcă să vadă cum funcţionează ei înşişi în 

noile lor echipamente… La început nu 

îndrăzneau să se apropie prea mult de 

ustensilele de lucru, concentrându-se mai 

mult asupra versurilor, proverbelor, 

ghicitorilor sau poveştilor pe care trebuiau 

să le spună, dar treptat au început să învârtă 

fusul, să umple ghemul, să coase cruciuliţe 



şi să desfaca boabele de porumb de pe 

ştiuleţi… Au dansat, au cântat, au râs 

mult, au mâncat apoi gogoşi şi turte 

coapte pe vatră şi au muşcat cu lăcomie 

din mere ca şi cum niciodată nu ar mai fi 

văzut un măr : S-au transpus pe nesimţite 

în flăcăii şi fetele altor timpuri, despre 

vrednicia, hărnicia şi simplitatea cărora le 

povestisem.  

Care sunt rezultatele? 

Elevii mei ştiu acum foarte bine ce este o şezătoare, de 

vreme ce au organizat şi au participat la una. Au învăţat multe 

lucruri utile despre trecutul nostru ca neam. Au dat valoare 

lucrurilor păstrate de la bătrâni, pe care părinţii lor le-au pus la 

dispoziţie cu atâta drag. Părinţii au fost încântaţi alături de 

copii, intrând în jocul nostru  „de-a şezătoarea”. Nu credeam 

ca această activitate să producă atata emulaţie şi să placă în 

egală măsură copiilor dar şi adulţilor. Un copil – Nicolas- a 

spus că azi s-a simţit ca în poveştile lui Creangă, că i-a plăcut 

deşi a fost ,,puţin ciudat”.  Atunci le-am propus ca la 

următorul spectacol să intrăm cu adevărat în lumea poveştilor 

sale, organizând un proces literar Ion Creangă. Au fost de 

acord, astfel că vechile costume vor fi scoase iar din lăzile de 

zestre... la serbarea de Crăciun. 

 

 

 



 



 


