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Cuvânt introductiv
Prezenta culegere de poezii, cântece, scenete se vrea a fi un real
ajutor pentru dascălii iubitori de activităţi extraşcolare sub forma serbărilor.
Serbarea şcolară este un instrument eficient de lucru cu copiii/elevii,
aceştia din urmă reuşind, „ascunşi” în spatele personajelor interpretate, al
poeziilor recitate sau al cântecelor, să-şi exteriorizeze dragostea pentru Mama,
pentru Pruncul Iisus, dragostea pentru Dascăl sau pentru Carte. În acelaşi timp,
se ştie că serbarea este un mijloc de acumulare de noi cunoştinţe, dar ea asigură
şi cadrul propice socializării.
Am strâns în această carte o suită de poezii, cântece, scenete, toate
grupate în funcţie de trei evenimente mai importante, după părerea mea, de pe
parcursul anului şcolar, al şcolarităţii elevului mic: Serbarea de Crăciun,
Serbarea de 8 Martie, Serbarea Abecedarului.
Planul de desfăşurare al unei serbări nu este strict, ci poate fi ajustat
în funcţie de colectivul clasei, de exigentele dascălului sau ale părinţilor. Deci,
această culegere reprezintă numai un model de urmat în realizarea
evenimentului întotdeauna unic pentru copil/elev – Serbarea.
Autoarea
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I. SERBAREA DE CRĂCIUN
I. 1. Serbare
Colind: Deschide uşa, creştine!
1. Deschide uşa, creştine – bis
C-am venit şi noi la tine.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!
2. Noi la Viflaim am fost – bis
Unde s-a născut Hristos.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!
3. Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă – bis
Pe care Maria-o cheamă.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!
4. Cum umbla din casă-n casă – bis
Ca pe Fiul ei să-L nască.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!
5. Care cu puterea Sa – bis
Va împărăţi lumea.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!
Copil 1: Vin sărbătorile frumoase
Colinde, cântece de stea,
Lumini ce rătăcesc pierdute
În roiul fulgilor de nea.
Crăciunul vine, şi cu dânsul
Al magilor străvechi poem…
Lumina stelei călătoare
Spre staulul din Betleem.
Copil 2: Suntem adunaţi aici
O mulţime de pitici
Şi mai mari,
Dar şi mai mici.
Să cântăm şi să jucăm
Pe toţi să vă bucurăm.
Că e seara de Ajun.
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Şi-aşteptăm pe Moş Crăciun.
Colind: O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată,
Că la Betleem Maria
În Betleem ni s-arată
Săvârşind călătoria
Astăzi s-a născut
În sărac lăcaş,
Cel făr de-nceput
Lâng-acel oraş
Cum au zis prorocii,
Naşte pe Mesia.
Astăzi s-a născut
În sărac lăcaş,
Cel făr de-nceput
Lâng-acel oraş
Cum au zis prorocii.
Naşte pe Mesia.
Copil 3: Iarna pe uliţă, de George
Coşbuc
1. A-nceput de ieri să cadă
Câte-un fulg, acum a stat.
Norii s-au mai răzbunat
Spre apus, dar stau grămadă
Peste sat.
Nu e soare, dar e bine,
Şi pe râu e numai fum.
Vântu-i liniştit acum,
Dar năvalnic vuiet vine
De pe drum.
Sunt copii. Cu multe sănii,
De pe coastă vin ţipând
Şi se-mping şi sar râzând
Prin zăpadă fac mătănii
Vrând-nevrând.
Copil 4: Uite, vine Moş Crăciun,
de Otilia Cazimir
Prin nămeţi, în fapt de seară
A plecat către oraş
Moş bătrân c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.
Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creşte…
Cu urechile ciulite
Iepuraşul se grăbeşte.

Pe Fiul cu al Său nume
Tatăl L-a Trimis în lume
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

Copil 5:
Omul de zăpada, de I. Sebastian
Sprijinit într-un toiag,
Stă-n ogradă un moşneag.
Poartă-n cap o oală veche,
Răsturnată pe-o ureche.
Ochii negrii şi lucioşi
Sunt cărbuni din vatră scoşi.
Nu-i lipseşte nici luleaua!
Parcă pufăie din ea!
Iar la piept, perechi, perechi,
Are moşul nasturi vechi.
Şi mai are un nas roş,
Ca o creastă de cocoş.
Copil 6:
Bradul e împodobit,
Totul este pregătit.
Toţi copiii sunt aici
Cu părinţi şi cu bunici.
Cântec: O, brad frumos!
O, brad frumos! - bis
Cu cetina tot verde.
Tu eşti copacul credincios
Ce frunza nu şi-o pierde.
Tu eşti copacul credincios
Ce frunza nu şi-o pierde.
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O, brad frumos! – bis
Cu Moş Crăciun când vine.
Te-am aşteptat atâţia ani

Să cânt în cor cu tine.
Te-am aşteptat atâţia ani
Să cânt în cor cu tine.

O, brad frumos! - bis
Cu cetina tot verde.
Tu eşti copacul credincios
Ce frunza nu şi-o pierde.
Tu eşti copacul credincios
Ce frunza nu şi-o pierde.
Copil 7:
Este ora de serbare.
Noi am pregătit colinde
Şi din suflet le cântăm.
Bucurii şi sănătate
Tuturor noi vă urăm.
Poezii am pregătit
Şi sub bradul împodobit
Noi frumos le-om recita
Şi tot vă vom colinda.

Cântec: Săniuţa fuge!
1. Săniuţa fuge,
Nimeni n-o ajunge.
Are dor de ducă
Parc-ar fi nălucă!
Refren: Toata ziua prin zăpadă
Vine lumea să o vadă
Săniuţa e uşoară,
Fuge, parcă zboară!

Copil 8:
Vrem să vină blânda iarnă
Cu fulgi moi uşor să cearnă,
Să aştearnă alb covor
Peste grâul din ogor.

2. Are tălpi lucioase,
Vârfurile-ntoarse,
Pod de scândurele
Să tot stai pe ele.
Refren: ……….

Copil 9:
Ninge, ninge, în sfârşit.
Zâna iarnă a venit.
Fulgii mari şi jucăuşi
Se aştern pe derdeluş
Şi mă cheamă: Hai afară
Să te plimbi cu sănioara!
Eu le spun: Acuş, acuş,
Să iau mai întâi mânuşi,
Căciuliţă şi cojoc
Şi apoi vin să mă joc.

3. Peste hopuri sare
Ca pe zmeu călare,
Hăţul de-o să-ţi scape
Trânta e aproape.
Refren: ……….
Iarna (o fetiţă îmbrăcată într-o
rochiţă albă, împodobită cu beteală):
Mă primiţi la voi, copii?
Toţi: Da!!!
Iarna:
Eu sunt iarna, am venit
Şi v-aduc în traista mea
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Bulgări moi, pufoşi de nea,
Gheaţă netedă, lucioasă
Şi-o vacanţă frumoasă.
Vă trimit să colindaţi,
Pe la case să uraţi.
Îl aduc pe Moş Crăciun
Şi brăduţi în case pun.
Copil 10:
Uite, bradul este gata!
Hai, în jur să-i facem roată!
Să-i cântăm în cor, copii,
Şi să-i spunem poezii.
Cântec: Zurgălăi, zurgălăi
1. Seara-i de mister,
Bradu-i luminat,
Ard steluţe-n el,
Totu-i minunat,
Roata de copii,
Bradul la mijloc,
Şi asteaptă, aşteaptă toţi,
S-audă cioc, cioc, cioc.
Refren:
Zurgălăi, zurgălăi,
Veseli zurgălăi,
Se aud de pe drum,
Peste munţi şi văi, Hei!
Vine iar şi la noi
Moşul blând şi bun
Să cântăm, să dansăm,
Pentru Moş Crăciun!
2. Sacul lui cel plin,
Iată-l, s-a golit,
Daruri pentru toţi,
Tot ce ne-am dorit.
Refren: ..........
3. Anul viitor,
Iarăşi va veni,
Dar până atunci,
Tare mult va fi.
Refren: ..........

Iarna:
Am adus aici, la voi
Fulgi de nea pufoşi şi moi.
Fulgi de nea, veniţi aici,
Dansul ca să îl porniţi!
Fulgii de nea (trei copii îmbrăcaţi în
alb, cu coroniţă de beteală argintie):
Din palatul ei de nea
Cocoţată sus, pe-o stea
Blânda iarnă dirijează.
(fulgii de nea dansează pe muzică
veselă)
Cantec: Steaua sus răsare!
Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte. - bis
Că astăzi curata,
Prea nevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia. – bis
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vadă. – bis
Şi dacă porniră,
Îndată-l găsiră,
La Dânsul intrară
Şi se închinară. – bis
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite,
Care bucurie
Şi aici să fie! – bis
La Anul şi La Mulţi Ani!
Copil 11:
Doi fulgi mari s-au oprit
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Pe copacul cel înalt
Şi privesc cum toţi copiii
Au plecat la colindat.
Colind: Am plecat să colindăm
Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălţăm
Când boierii nu-s acasă
Domn, Domn să-nălţăm
Când boierii nu-s acasă
Domn, Domn să-nălţăm.
C-au plecat la vânătoare
Domn, Domn să-nălţăm
Sa vâneze căprioare
Domn, Domn să-nălţăm.
Să vâneze căprioare
Domn, Domn să-nălţăm.
Căprioare n-au vânat
Domn, Domn să-nălţăm
Şi-au vânat un iepuraş
Domn, Domn să-nălţăm.
Şi-au vânat un iepuraş
Domn, Domn să-nălţăm.
Să facă din blana lui
Domn, Domn să-nălţăm
Vestmânt frumos Domnului
Domn, Domn să-nălţăm.
Vestmânt frumos Domnului
Domn, Domn să-nălţăm.
Copil 12:
Prin oraşe şi prin sate,
Mai ales copiii spun,
Că din ţări mai depărtate
Vine iară Moş Crăciun.
El are dragoste multă
Pentru copiii cuminţi
Şi pentru cei ce ascultă
De Dumnezeu şi de părinţi.

(Intră Moş Crăciun)
Cântec: Moş Crăciun cu plete dalbe
Moş Crăciun cu plete dalbe,
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe
La fetiţe şi băieţi.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Din bătrâni se povesteşte,
Că-n toţi anii negreşit
Moş Crăciun pribeag soseşte
Niciodată n-a lipsit.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Moş Crăciun cu plete dalbe,
Încotro vrei să apuci?
Ţi-aş cânta florile dalbe,
De la noi să nu te duci.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Copil 13:
Moş Crăciun, toţi îmi spun
Că eşti darnic şi eşti bun.
Eu îţi spun de mai-nainte
Că-s un băieţel cuminte.
Şi-ţi mai spun, aşa, să ştii,
Că eu nu-ţi cer jucării
Cum îţi cer ceilalţi copii.
Însă nu m-aş supăra
Dacă tot mi-ai da ceva.
Copil 14:A venit Moş Crăciun!, de
Cristina Săndulea
Parcă văd că vine
De sus din cer
O trăsură trasă de reni.
Oare cine-o fi în ea?
E Moş Crăciun!
Cel ce an de an
Aduce daruri la copii,
Cel aşteptat cu nerăbdare.
Iată că a şi venit!
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Copil 15: A veni Crăciunul
Şi ne-aduce-n dar
Brazi frumos împodobiţi
Cu globuri şi clopoţei.
În sobe lemnele trosnesc,
Pe masă-i cozonacul cald,
Copii, parinţi se pregătesc
Să-ntâmpine pe Moşul drag.
Cantec: Noapte de vis
Noapte de vis,
Noapte de har,
Tu veghezi, iar şi iar,
Pruncul Sfânt să se nască
Şi le spui celor buni, celor drepţi,
Că n-aşteaptă-n zadar. (bis)

Cu toţii te iubim
Şi azi îţi mulţumim
Că tu nu ne-ai uitat
Şi mult ne-ai bucurat.
Tu să vii mereu
La mulţi ani să trăieşti!
Cantec: La multi ani!
1. La mulţi ani cu sănătate
Să vă dea Domnul tot ce doriţi.
Zile senine şi fericire.
La mulţi ani, să trăiţi!
2. Vă fie viaţa numai lumină
Şi în lumină să dăinuiţi.
Pentru credinţă şi mântuire.
La mulţi ani, să trăiţi!

Noapte de vis,
Noapte de har,
Tu veghezi, iar şi iar,
Îngerii cântă venirea,
Lumii vestesc mântuirea,
Pruncul Iisus S-a născut. (bis)
Noapte de vis,
Noapte de har,
Tu veghezi, iar şi iar,
Maica Sfântă-L alintă,
Păstorii laude-i cântă
Micului Stăpân. (bis)
Copil 16:
Iubite Moş Crăciun,
Noi îţi dorim drum bun!
La anul de-i veni
Mai mari ne vei găsi.

9

I. 2. Scenetă
„Naşterea Lui Iisus”
Prezentator 1:
Suntem adunaţi aici
O mulţime de pitici.
Să cântăm şi să jucăm,
Pe toţi să vă bucurăm,
Că-i în seara de Ajun
Şi-aşteptăm pe Moş Crăciun.
Toţi:
Fiindcă astăzi e serbare
Şi cu toţii am venit,
Noi vă facem o urare
Şi vă spunem „Bun venit!”.
Povestitor 1:
Colo sus în vremea aceea
În frumoasa Galileea
O fecioară vieţuia
Şi Maria se chema.
Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta
Singură şi se ruga.
Deodată, ce văzuse?
Casa toată se umpluse!
De-o lumină lucitoare
Ca lumina cea de soare.
Îngerul Gavril intrase
La Sfânta Fecioara-n casă.
Îngerul Gavril (un copil îmbrăcat în alb şi cu aripioare de înger):
Nu te-nspăimânta, Marie!
Eu sunt îngerul Gavril,
Cu veste la tine vin:
Tu vei naşte pe Hristos,
Fiul Tatălui va fi
Şi Iisus se va numi.
Maria (o fetiţă cu rochie bleu, cu năframă):
Iată roaba Domnului
Fie mie după cuvântul Tău.
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Povestitor 2:
Când Hristos Domnul era să se nască
În ţară apăru o poruncă regească:
Ca toţi să meargă să se înscrie
În cetatea de care aparţine.
Şi din Galileea, de la Nazaret
Mergea şi Maria cu Iosif cel drept.
Până la Betleem, oraşul vestit
Unde-şi căutară loc pentru a dormi.
Fecioara Maria, fiind obosită
Un loc de odihnă căuta.
Dar în Betleemul mare
Nimeni n-o primea.
Ajunse la casa lui Crăciun
Aspru şi mult prea bogat.
Bate în poartă şi iese Crăciuneasa.
Crăciuneasa (o fetiţă având un sorţ alb):
Crăciun este plecat cu 12 care la moară!
Maria:
Lasă-mă, femeie bună,
Să rămân la dumneata,
Vin de la drum lung
Şi se va naşte Pruncul Sfânt.
Iosif (un băiat îmbrăcat cu o robă şi încins la mijloc cu o baretă):
Din Nazaret venim acum
Şi calea a fost grea.
Suntem obosiţi de drum
Şi Maria-aşteaptă acum
Pruncul Sfânt să se nască.
Crăciuneasa:
Bucuroasă te-aş lăsa,
Dar soţul meu e rău
Şi nu pot să te primesc.
Dar în curte am un staul
Şi acolo ar fi loc,
Aşezaţi-vă, locul eu vi-l pregătesc.
Haideţi să vă odihniţi,
De soţ să nu fiţi găsiţi.
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Iosif:
Mulţumim, Crăciuneasă!
Noi necazul tău îl ştim
Domnul să te aibă-n pază.
Maria:
Peste tot atâta lume!
N-am găsit nici un lăcaş
Hai, Iosif, că-n ieslea-aceasta
Pruncul Sfânt se naşte-acum.
Povestitorul 3:
Îngerii au coborât
Lângă staul s-au oprit.
Pe Iisus mic l-au privit,
C-un cântec l-au înveselit,
Iar steaua lumină a făcut.
La păstori îngerii au alergat
Îndemnându-i ca să meargă
Pe Hristos şi ei să-l vadă.
Colind: Astăzi s-a născut Hristos!
1. Astăzi s-a născut Hristos
Mesia, chip luminos.
Refren: Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!
2. Mititel, înfăşeţel
În scutec de bumbăcel.
Refren: ……….
3. Vântul bate, nu-L răzbate.
Neaua ninge, nu-L atinge.
Refren: ……….
4. Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie.
Refren: ……….
(Îngerii merg la păstori)
Îngerul 1:
Astăzi Domnul s-a născut!
Lumea cu dor s-a umplut.
Sus în curtea lui Crăciun
S-a născut Pruncul cel Sfânt.
El în iesle se năştea,
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Pe nuiele El creştea,
Oile Îl încălzeau,
Îngerii în cor cântau.
Îngerul 2:
Păstoraşi, veste nouă noi vă dăm,
Asta-i seara lui Crăciun
Când s-a născut Domnul bun,
Mititel, înfăşeţel,
În scutec de bumbăcel!
Îngerul 3:
Păstori, nu vă-nfricoşaţi!
Spre ieslea din Betleem plecaţi,
Pe Pruncul mic şi sfânt
Voi Să-l aflaţi!
Îngerul 4:
Iosif şi cu Maria
Îl priveau, se bucurau,
La Domnul Sfânt
Cu drag ei se închinau,
Cu căldura inimii Îl încălzeau.
Îngerul 5: Drum bun, păstoraşi!
Mergeţi, mergeţi şi voi să-L aflaţi
Şi cu dor Lui să vă închinaţi!
Faptele voastre frumoase
Lui Să i le daţi.
Povestitor 4:
Cerul şi pământul în cânturi răsună,
Îngerii şi oamenii cântă împreună!
Păstorii aleargă, ieslea o-nconjoară.
Ce minune mare!
Pruncul le zâmbeşte
Şi-i înveseleşte.
Păstorul 1:
(păstorii poartă costume naţionale, cojoc şi căciuli de miel)
Haideţi fraţilor să mergem
Ram de brad noi să culegem
Şi să facem o cunună
S-o-mpletim cu voie bună!
Păstorul 2:
Să i-o ducem lui Hristos
Să ne fie de folos,
De folos lumii întregi.
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Cu daruri să ne-nchinăm
Şi cu îngerii să cântăm.
Păstor 3:
Fraţilor, să ne grăbim,
Cu credinţă Îi strigăm:
Naşterea Ta să ne fie
Tuturor o bucurie!
Povestitor 5:
Maica Sfântă Pruncul a-nfăşat,
Şi în iesle L-a culcat.
În iesle, pe fân uscat
Pe al lumii Împărat.
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte!
Colind: Steaua sus răsare!
Povestitor 6:
În seara sfântă de Crăciun
Pe drumul nins de lună
Trei magi călări, cu suflet bun
Aleargă împreună.
De unde vin, cum se numesc?
Ce doruri îi frământă?
Spre-o iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă.
Şi cântă-n inimile lor
Aprinsa bucurie
Azi S-a născut un salvator
Azi a născut Maria.
Colind: Trei pastori
Mag 1:
Culcă-Te Împărat ceresc
În sălaşul vitelor
Să adormi în fân uscat
De îngeri înconjurat.
Mag 2: Doamne, Sfinte Împărate,
Primeşte a noastră cinste,
Te rugăm ca să primeşti
De la noi daruri cereşti
Aur, smirnă şi tămâie
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Mântuitor să ne fii.
Mag 3:
Mesia, Mântuitorul mult aşteptat
Cu dragoste curată mă-nchin Ţie.
Mă-nchin smerit în faţa Ta,
Căci Tu păcate vei ierta.
Îngerul vestitor:
Ridică-te, Iosife,
Ia-L pe Prunc şi pe Maria
Şi fugi în Egipt să stai
Până Eu îţi dau de veste.
Irod a dat poruncă grea
Pe Pruncul Sfânt acum îl vrea.
Maria: Să pornim, Iosife,
Pruncul Sfânt să îl salvăm
Iosif: Da, de Irod să îl salvăm!
Colinde: Sus la poarta raiului
Sus la poarta raiului, poarta raiului
Paşte turma Tatălui, turma Tatălui
Linu-i lin şi iară lin
Bate vântul frunza lin
Lin şi iară lin.
Dar la poartă cine sta,
Oare cine, cine sta?
Sta Măicuţa Precista,
Maica Precista.
Linu-i lin şi iară lin
Bate vântul frunza lin
Lin şi iară lin.
Lângă ea un legănel, leagăn legănel
Cu un Copilaş în el, Copilaş în el.
Linu-i lin şi iară lin
Bate vântul frunza lin
Lin şi iară lin.
Copilaşul când plângea, Fiul când plângea,
Maica Sfântă-L legăna, Maica-L legăna,
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Linu-i lin şi iară lin
Bate vântul frunza lin
Lin şi iară lin.
Copilaşul când plângea,
Fiul când dormea,
Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cânta,
Linu-i lin şi iară lin
Bate vântul frunza lin
Lin şi iară lin.
Coborât-a coborât
Coborât-a coborât
Ziurel de ziuă.
Îngerul Domnului Sfânt,
Ziurel de ziuă.
La păstori în Viflaim
Ziurel de ziuă.
Aproape-n Ierusalim,
Ziurel de ziuă.
Păstorii l-au întrebat,
Ziurel de ziuă.
Ce veste ne-aduci din sat?
Ziurel de ziuă.
Veste bună voi vesti
Ziurel de ziuă.
De voi vă veţi veseli
Ziurel de ziuă.
Pe la cântători, târziu
Ziurel de ziuă.
Maica Sfânt-a născut Fiu,
Ziurel de ziuă.
L-a născut pe fân uscat
Ziurel de ziuă.
Şi-i al lumii Împărat,
Ziurel de ziuă.
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I. 3. Irozii

Personajele:
Irod Împăratul: îmbrăcat într-o pelerină roşie, sabie, coroană, pantaloni închişi
la culoare, centură;
Ofiţerul: haină de culoare verde, bonetă, sabie;
Cei trei magi: Gaspar – pelerină verde, centură, sabie, coroană; Baltazar –
pelerină albastră, sabie, coroană; Melhior – pelerină crem, sabie, coroană;
Pruncul: o cămaşă albă şi o coroniţă din beteală deasupra capului.
(Irod, plimbându-se supărat înaintea scaunului împărătesc)
Irod (tulburat): Ofiţer!
Ofiţerul: Poruncă, prea înălţate împărate!
Irod: Ce veste de rău ori bine
Pot să aflu de la tine?
Ofiţerul: Vin trei oameni străini!
Irod: Ce spun că sunt?
De unde vin?
Şi unde se călătoresc?
Ofiţerul: Călători pe cai
Sunt filosofi şi crai.
Vin din părţile răsăritului
Şi merg în ţara Nazaretului
Să se închine lui Hristos
Ce se numeşte Mesia!
Irod: Să mi-i aduci pe câteşitrei
Să vorbesc şi eu cu ei!
Ofiţerul (iese şi îi aduce pe cei trei magi):
Am înţeles, înalte împărate!
Gaspar: Cinstea ne este prea mare
Să ne înfăţişăm împărăţiei tale,
Ţie, doamne prea vestite
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Multe zile fericite!
Ţi-am putea aduce-aminte
C-avem oaste împărătească
Cu a ta să se-ntâlnească,
Dar în loc de oaste mare
Am pornit ca fiecare
După Sfânta Arătare.
Irod: Prin Ierusalim umblaţi.
Ce, pe cine căutaţi?
Gaspar: Suntem trei mari călători,
Crai, ca fraţii iubitori.
Văi, coline neumblate
Şi păduri nedesfundate,
Pretutindeni noi umblăm
Şi de Hristos întrebăm
Zicând: Unde s-a născut
Un crai mare de curând?
Dar nişte ostaşi de-ai tăi
Foarte răpitori şi răi,
Cu asprime ni s-au pus
Şi înainte-ţi ne-au adus.
Irod: V-aş mulţumi ca la fraţi
Dacă aţi vrea să-mi arătaţi
Care, de unde veniţi
Şi-ncotro călătoriţi?
Baltazar: Eu sunt craiul Baltazar
Din Persida am pornit
Dup-o stea ce s-a ivit.
Căci din proroci aflând
Un crai mare pe pământ
Am pornit ca să-L găsesc,
Să-I duc daruri ce-I slujesc,
Să merg să mă-nchin şi eu
Ca unui Dumnezeu!
Irod: Dar tu nu te-nvredniceşti
Să spui ce crai mare eşti?
Melhior: Eu sunt craiul Melhior
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De la răsăritul cerului.
La fel şi eu am plecat
După o stea ce s-arătat,
Spre înaltul Împărat.
Şi-am pornit ca să-L găsesc,
Să-i duc daruri ce-I slujesc,
Să merg să mă-nchin şi eu
Ca unui Dumnezeu!
Dar tu nu te-nvredniceşti
Să spui ce crai mare eşti?
Irod: Răi barbari şi fără minte
Ispitiţi pe-acest părinte?
Eu sunt Irod împărat.
Pe cal am încălecat.
În Betleem când am intrat
Paloşu-n mână am luat
Paisprezece mii de prunci am tăiat
De patru ani şi mai jos
Împreună cu Hristos.
Dar voi de ce tot Îl căutaţi?
Lui ca să vă-nchinaţi?
Iată noul împărat,
Paloşul cel încruntat!
Melhior: Astronome Baltazar
Care verşi din cer foc şi zare,
Catran, smoală şi pucioasă.
Pe acest tiran să-l ardă.
Pe Hristos şi el să-L vadă,
Să-L vadă cum se botează.
Baltazar: Vrăjitorii toţi se-nchină
La o stea ce dă lumină.
Numai tu nu-nţelegi,
Ticălosule-mpărate,
Şi fărădelegile toate
Nu te temi că te vor bate?
Voi porunci planetelor,
Mai ales cometelor,
Palatul va nimici,
Praf şi pulbere va fi.
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Gaspar: O, Tu, Cerescule Părinte,
Care în cer ai locuinţă,
Ascultă ale noastre cuvinte.
Cu un cutezător aşa de mare,
Om fără de socotinţă
Şi umplut de biruinţă,
Dea peste el ciumă şi râie,
Opt ani să nu se lecuie cu leşie.
Şi să nu se lecuiască
Fără de legea creştinească!
Irod: Fraţilor, daţi-mi iertare,
Căci am fost în tulburare,
La toţi să fie dreptate.
Să merg să mă-nchin şi eu
Ca unui Dumnezeu!
Gaspar: O, Iroade împărate,
Atunci la toţi să fie dreptate!
Irod: Ofiţer!
Ofiţerul: Poruncă, prea înălţate împărate!
Irod: Ia pe-aceşti trei magi
Şi-n temniţă să-i bagi!
Şi la muncă să-i pui
Până ce-or pieri de vii.
Ofiţerul: Am înţeles, înalte împărate!
(Ofiţerul iese şi se întoarce cu Pruncul)
Irod: O, tu, prunc nevinovat,
Sabia mea s-a-ncruntat.
Din tine sânge va gusta.
Poţi să-mi spui tu cu folos
De naşterea Lui Hristos?
Pruncul: Ştiu multe şi de toate,
Prea înalte împărate!
Irod: Din cine se va naşte?
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Pruncul: Din Fecioara Maria!
Irod: Câţi ani va trăi pe pământ?
Pruncul: Treizeci şi trei de ani.
La treizeci de ani, când va sta,
De la Ioan Botezătorul se va boteza
Şi lumea de păcate va scăpa.
Irod: Voitori de bine va avea?
Pruncul: Va avea!
Irod: Pe cine?
Pruncul: Pe cei patru evanghelişti.
Irod: Ştii cum se vor numi?
Pruncul: Matei, Marcu, Luca şi Ioan.
Irod: Voitori de rău va avea?
Pruncul: Va avea.
Irod: Pe cine?
Pruncul: Păi, mai întâi pe tine,
Al doilea, pe saduchei,
Pe cărturari şi farisei.
Irod: Deci, eu sunt unul dintre ei.
Şi va fi El mult acolo stătător
Pe cruce ca un muritor?
Pruncul: A treia zi va învia
La ceruri se va urca,
La dreapta Tatălui va sta,
Viii şi morţii va judeca,
Iar marea împărăţie a Sa
În veci sfârşit nu va avea!
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II. SERBAREA DE 8 MARTIE
II. 1. Ziua Mamei
Ce de lume adunată!
Plină este sala toată.
Multe mame au venit
Şi frumos azi s-au gătit
Eu le zic de ziua lor:
„La mulţi ani, mămicilor!”
Noi multe am învăţat
Şi cu drag v-am aşteptat
Cântece şi poezii
Am repetat zi de zi.
Vrem acum să ne-ascultaţi
Şi să ne aplaudaţi.
Primăvara:
Eu sunt fiica cea mai tânără şi mai frumoasă a anului. Pe mine mă
mângâie soarele cu razele lui călduţe şi luminoase. Eu trezesc la viaţă întreaga
natură. Aduc copiilor mărţişoare şi ghiocei. Câtă frumuseţe, câtă viaţă şi veselie
peste tot locul.
Cântec: Vine, vine primăvara
1.Vine, vine primăvara
Se aşterne-n toată ţara
Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm, copii. Tra , la , la , la ...
2. Creşte, creşte iarba verde
Ciocârlia-n nori se pierde
Haide s-ascultăm, copii
Al ei cântec din câmpii .
3. Cucu, cucu strigă tare
Pitpalacu-n luncă sare
Mieii zburdă pe câmpii
Haideţi să-i vedem copii.
Bună dimineaţa, Primăvară,
Bine-ai venit din nou la noi
Tu ne aduci lumină-n ţară
Un cer senin şi calde ploi.
Cântă cucu-n dumbrăvioară
Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
22

Timp frumos, bine-ai venit!
Primăvara:

Eu mă duc acum la uşă
Florilor, să bat uşor.
Au dormit destul o iarnă,
Să le scot din somnul lor.

Ghiocelul:
Am căpşorul clopoţel
Alb, lucios şi mititel
Şi mă cheamă ghiocel.
Primăvara când apare
Şi răsare mândrul soare,
Ghiocelu-i prima floare
Din zăpadă când răsare.
Vioreaua:
Viorea eu mă numesc
Şi tot prin pădure cresc.
Am flori mândre, albăstrii
Pentru voi, iubiţi copii.
Eu vestesc în toată ţara
Că soseşte primăvara.
Toporaşul:
Primăvara ,pe câmpii,
Toporaşi sunt mii şi mii.
Sunt şi eu un toporaş
Mititel şi drăgălaş
Şi departe, în vâlcea
Se simte mireasma mea.
Narcisa:
Eu sunt galbena narcisă,
Frumoasă şi jucăuşă.
Primăvara dacă vine,
Mă aduce şi pe mine.
Zambila:
Sunt zambila minunată
Şi de toţi sunt lăudată.
Am rochiţă albăstrie,
Albă cum îmi place mie.
Brânduşa:
În grădină locuiesc,
Parfum dulce răspândesc,
Violetă-i rochia mea
Cu-n clopot ar semăna.
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Pe câmpii apar deodată
Şi sunt foarte căutată.
Laleaua:
Laleaua eu mă numesc
Şi tot în grădină cresc.
Frumoasă-s când sunt închisă,
Sunt o stea când sunt deschisă,
În mai multe culori cresc
Şi de-aceea mă mândresc.
Cântec: În zori de zi când mă trezesc
1. În zori când mă trezesc
Visului îi zâmbesc
Şi-n prag o zăresc pe mama.
Totul e minunat
Visul e adevărat
Ziua mi-a înseninat, doar mama.
2. Şi la şcoala şi acasă
Chipul tău mă veghează
Asta-aş vrea tu să ştii, dulce mamă.
Cum pot să-ţi mulţumesc
Să-ţi spun cât te iubesc
Azi când e ziua ta, dulce mamă?
3. Uneori tu mă cerţi
Ca apoi să mă ierţi
Când în ochii îmi zăreşti două lacrimi
Şi când m-ai sărutat
Îmi dai aripi să zbor
Eu învăţ mai cu spor, dulce mamă.
4. Primăvara o-ntreb
Ce-ţi aduce în dar.
Ea-mi arată zâmbind ghioceii.
Azi alerg c-un buchet
Mâna să ti-o sărut,
Să-ţi şoptesc „Te iubesc”, dulce mamă.
Florilor, eu sunt Andrei
Şi vreau nişte ghiocei,
Să-i dau mamei mele-n dar.
Un buchet aş vrea măcar!
Fluturele 1:
Fugi, te spun la grădinar
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Că ai vrut să rupi o floare,
De a mamei sărbătoare.
Eu sunt paznic printre flori.
Nu te las să rupi, dispari!
Fluturele 2:
Hai la grădinar îndat
Să-i spunem ce s-a-ntâmplat.
Scumpul nostru grădinar,
Cred că nici nu ai habar
Că acest băiat, Andrei,
Vrea să rupă ghiocei.
Iepuraşul:
Dragă Andrei, nu se poate,
Florile-s frumoase toate.
De iei prea mulţi ghiocei
Noi rămânem fără ei.
Uite, înaintea ta
Florile vor defila
Câte una, rând pe rând,
Vin în faţa ta, cântând.
Grădinarul:
Zi de zi eu mă trezesc
Florile să le-ngrijesc.
Uite, am şi stropitoare,
Să ud fiecare floare.
Andrei, un bucheţel ţi-oi da
Cu drag, pentru mămica ta.
Florăreasa:
Cine doreşte? Cine pofteşte?
Flori de primăvară
Abia ieşite-afară.
Flori frumoase, parfumate,
De toată lumea căutate.
Ghiocei şi chiar lalele,
Brânduşe şi viorele,
Zambile şi albăstrele,
Fiindcă azi e ziua lor,
E ziua mămicilor.
Nu-i copil în lumea-ntreagă
Care astăzi să nu spună:
„Mama mea e cea mai dragă,
Mama mea e cea mai bună!”
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Cântec: Ochii cei mai dragi din lume
1. Ochii cei mai dragi din lume
Parcă sunt făcuţi anume
Să ne dea lumina lor
Parcă ruptă dintr-un soare
Cine oare, cine oare ?
Refren: Mama, doar mama,
Făr-a fi datoare
Îţi dă tot ce-n suflet are.
Mama, doar mama,
Găseşte alinare
Simte când ceva te doare.
Mama, doar mama,
Uitând parcă de sine
Ea trăieşte doar prin tine.
Mama te-nvaţă
Primii paşi în viaţă
Şi te-ajută să-nvingi teama.
Mama, doar mama.
2. Glasul care şi-n tăcere
E-nvelit de mângâiere
Şi cu vorbe de alint
E o caldă dezmierdare
Cine oare, cine-l are?
Refren: …
Când rostim cuvântul „mamă”
Legănat de bucurii
Ştiu că e de bună seamă
Şoaptă caldă de copil.
Îl rostim ca pe-o chemare
Şi-l avem de mângâiere,
Lângă dulcea sărutare
La necaz şi la durere.
Când rostim cuvântul „mamă”
Adunăm ce-i mai frumos,
Ce-i mai bun şi mai de seamă
Într-un nume-armonios.
Spun şi eu măicuţei mele
Şi voi spune totdeauna:
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„Mamă, tu eşti numai una,
Cum e luna între stele”.
Nici în lume, nici sub soare,
Mama n-are-asemănare
Viaţa şi-ar da pentru mine,
Doar să vadă că mi-e bine.
M-a crescut mama în poală
Din leagăn până la şcoală
Zile-ntregi şi nopţi de-a rândul
Mi-a vegheat somnul şi gândul,
M-a-nvătat să gânguresc,
Să spun „mamă”, să zâmbesc.
Glasul ei răsună dulce,
Eu un cântec îl socot,
Când mă strânge mama-n braţe,
Eu mă fac micuţ de tot.
Sunt mic, măicuţă dragă,
Dar tare te iubesc
Încât întreg pământul
Aş vrea să-ţi dăruiesc.
Dar din întreg pământul
Cât ochii îl cuprind
O floare am cules
Cu drag eu ţi-o întind.
Învaţă-mă ce-i bine
Fereşte-mă de rău
Iar eu voi creşte mare
Şi bun, de dragul tău.
E ziua ta, mămico.
Te-aştept cu flori pe masă
Şi-un dar micuţ te-aşteaptă
Când ai să vii acasă.
Am să-ţi sărut obrajii
La piept cand mă vei ţine
Şi mâinile ce nu au
Odihnă pentru mine.
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Zile lungi şi voie bună
Îţi doresc eu mult
Şi mă rog de flori să-ţi spună
Să mă ierţi, măicuţă bună
Că nu ştiu mai mult.
O zână bună eşti tu, mamă,
Sunt mic şi multe nu-nţeleg,
Dar cu răbdare dragă mamă,
M-ajuţi cuvinte să dezleg.
Cerul e senin de parcă-i
Floare de „nu mă uita”,
Primăvara-i mai frumoasă
Când zâmbeşte mama mea.
Cântec: Soarele de dimineaţa
1. Soarele de dimineaţa
Sa-ti rasara-n calea ta
Iţi doresc, iubita mama
Fericire-n viata ta .
Refren: Langa tine, mama mea
Stau mereu alăturea
Langa tine fericirea mi-o găsesc
2. Am visat, iubita mama,
Ca pe braţe mă ţineai
Si cu ochii plini de lacrimi
Tot mereu mă sărutai.
Refren: …
De 8 Martie, scumpă mamă,
Semn de drag, de bună seamă,
Semn din pragu-acestei zile
Un buchet mic de zambile.
Pentru mâini care trudesc,
Pentru ochi ce-nseninează,
Pentru gând ce priveghează
Ţie, mamă-ţi mulţumesc!
Ca o zână mă-ngrijeşte
Şi de rele mă păzeşte.
Mămicuţa mea cea dragă,
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Te-oi iubi o viaţă-ntreagă.
Cu această floare-n mână,
Copilaşul tău iubit,
Îţi urează ,dragă mamă,
Să ai traiul fericit.
Cu mama soarele răsare
De bunătatea ei mă bucur
Şi crengile ce poartă muguri
Se-mbracă-n flori de sărbătoare.
Dac-am crescut şi azi învăţ
Despre pământ şi stele,
Măicuţei dragi îi mulţumesc
Şi-nvăţătoarei mele.
Dacă ştiu astăzi să mă port
Şi ştiu la vorbă seama,
E pentru că m-au sfătuit
Şi doamna mea şi mama.
De-aceea azi, când câmpul tot
Îmbracă haină nouă,
Le-mbrăţişez şi le sărut
Cu drag, pe amândouă.
„La mulţi ani!” şi numai bine
Eu aşa promit să cresc,
Ca să vă mândriţi cu mine,
N-am să vă dezamăgesc!
Toţi:

E ziua femeii, e ziua ta, mamă!
E ziua chipului ce-l port în ramă.
Scoateţi afară toate florile din glastre
Că-i ziua femeii, e ziua mamelor noastre.

Cântec: E ziua ta, mămico!
1. E ziua ta , mămico
In dar ti-am adus inima
Si crede-mă, mămico
Un dar mai frumos nu se putea.
2. Am vrut sa-ti culeg o floare
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Un mic ghiocel frumos
Dar pana la urma moare
Si nu e de folos.
3. Am vrut sa culeg steluţe
O raza sa-ti prind in par.
Dar cine nu ştie oare
Ca-n zori steluţele pier.
4. Am vrut sa-ti culeg din soare
O raza sa-ti prind in par
Dar tu străluceşti mai tare
De dragoste si dor.
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II. 2. Poezii pentru Mama
Mama, de George Coşbuc
În vaduri ape repezi curg
Şi vuiet dau în cale,
Iar plopi în umedul amurg
Doinesc eterna jale.
Pe malul apei se-mpletesc
Cărări ce duc la moară Acolo, mamă, te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară.
Tu torci. Pe vatra veche ard,
Pocnind din vreme-n vreme,
Trei vreascuri rupte dintr-un gard.
Iar flacăra lor geme:
Clipeşte-abia din când în când
Cu stingerea-n bătaie,
Lumini cu umbre-amestecând
Prin colţuri de odaie.
Cu tine două fete stau
Şi torc în rând cu tine;
Sunt încă mici şi tată n-au
Şi George nu mai vine.
Un basm cu pajuri şi cu zmei
Începe-acum o fată,
Tu taci s-asculţi povestea ei
Şi stai îngândurata.
Mama, de Nicolae Labiş
N-am mai trecut de mult prin sat şi-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi mălinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.
Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.
Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti,
Când din scrisori eu văd precum matale
Din zi în zi mereu întinereşti.
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De ziua mamei, de Elena Farago
Eu nu sunt destul de mare
Ca să pot să-nvăţ măcar,
De pe carte, o urare,
Şi nu sunt destul de mare
Ca să-ţi dau un dar.
Dar îţi dau o sărutare,
Ici, pe obrăjor,
Şi pe mâna asta care
Mă-ngrijeşte-n fiecare
Zi, cu-atâta dor!
Zile lungi şi voie bună
Îţi doresc eu mult,
Şi mă rog de flori să-ţi spună
Să mă ierţi, mămică bună,
Că nu ştiu mai mult!
Surâsul mamei
Când mama mea surâde larg
Ea, poate că, nici nu prea ştie
Câtă lumină, câtă bucurie
Primesc prin ochii ei cu drag.
Şi chiar dacă o supăr câteodată
Eu ştiu că blând mă dojeneşte
Copil fiind, greşesc copilăreşte
Iar ea se lămureşte deîndată.
Aş vrea şi eu să pot, la rândul meu,
S-o răsplătesc cum se cuvine
Atât cât am să pot de bine
Şi-oricât mi s-ar părea de greu.
Cum mama mea-i o zână bună
Ce stă mereu la mine-n casă,
Eu îi doresc să fie sănătoasă
Şi veşnic "fiule" să-mi spună.
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III. SERBAREA ABECEDARULUI
- Auziţi? Îl recunoaşteţi?
Cântec:
Noi suntem şcolăreii clasei I, da!
Şi am alcătuit serbarea veseliei, da!
Şi vrem să împărţim acuma tuturora,
Şi cântec bucurie, de ne veţi
aplauda!
Hei, hei, veseli suntem noi!
Hei, hei, veselia e în toi!
Veseli suntem noi, hei!
Cântec:
Un mănunchi vioi de fete
Şi băieţi au şi pornit
Şi cu multă-nsufleţire
Grabnic au alcătuit,
O serbare minunată
Şi-un program pe care vor
Să-l prezinte chiar acum
În faţa spectatorilor.
Dragi invitaţi şi părinţi,
Poate vă mai amintiţi
Prin decembrie, la sfârşit,
Moş Crăciun, când a venit
Pe la noi, pe la ferestre;
Când i-am spus şi o poveste;
Am cântat, am recitat,
Tare s-a mai minunat!
Câte ştim, câte-am făcut
Şi câte-am mai fi putut!
Noi îi mulţumim frumos
Şi-l aşteptăm sănătos
Şi la iarna viitoare
Dar acum e, iată…soare!
Şi e luna iunie!
(Sună clopoţelul)

Toţi: Da!
Prima zi de şcoală
Amintire vie
Frunza mea de toamnă
Dulce, aurie!
Frunza mea de toamnă
Drumul meu cu rost…
Prima zi de şcoală
Parcă ieri a fost!
Vă amintiţi, copii,
Era o zi de toamnă
Cu cerul minunat;
Ne-am luat ghiozdanu-n spate
Şi-apoi ne-am îndreptat,
Spre şcoala mult visată
Şi de toţi aşteptată.
Eram curios de-acasă
Să ştiu cum e o clasă.
Şi cum arată oare
A noastră-nvăţătoare?
Repede-a trecut un an
Purtăm şi acum ghiozdan
Dar ca un pom roditor
E mult mai folositor
Caietele sunt scrise, ordonate
Şi literele învăţate.
Cine ar mai fi crezut,
Cine ar mai fi văzut,
25 de copii mici
Hărnicuţi şi voinici
Care s-au plimbat ca-n vis
Într-o lume-paradis,
Care un an au muncit
Şi multe au dobândit.
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Drumul nu a fost uşor
Timpul a trecut în zbor
Zi de zi am învăţat
Şi, iată, am terminat.

Pe părinţi să-i bucurăm.

Cântec: Ora-i de plecat la şcoală
Ora-i de plecat la scoală
Veseli am ieşit şi noi
Spre străduţa şcolii noastre
Ne-ndreptam cu paşi vioi.

Dragul meu abecedar,
Prima carte de şcolar,
Cărticica mea cea dragă
Cu fereastră şi cerdac
Şi cu foşnet de copac…

Refren:
Suntem mari, suntem mari,
Noi acum suntem şcolari.

Îţi aminteşti? La început,
Ce greu a fost?
Atâtea semne
Parcă, fără rost:
Ovale, zale, bice, bastonele,
Priveam nedumerit la ele.
În timp, le-am folosit pe toate
Şi alfabetul a mers ca pe roate.

Uită-te ce bine-mi şade
Cu ghiozdan şi-abecedar
De la mama am ghiozdanul
Cartea am primit-o-n dar.
Refren:
Suntem mari, suntem mari,
Noi acum suntem şcolari.
Am învăţat să citim,
Să scriem, să socotim,
Să cântăm, să desenăm
Şi cum să ne comportăm.
Iar acum, la final,
La sfârşit de an şcolar,
Vrem să vă-arătăm ce ştim,
Că noi credem, nu-i puţin!
Cântec: Şcolărei şi şcolăriţe
Şcolarei şi şcolăriţe
Băieţei şi voi fetiţe,
Hai la şcoală să-nvăţăm
Şi bine să ne purtăm.
Să-nvăţăm ca să citim,
Să scriem, să socotim,
Să-nvăţăm să ne purtăm

Am primit în dar o carte
Ca de ea să avem parte.

Te-am primit cu drag în dar
Minunat abecedar
Eşti mai mic chiar decât mine
Dar te cunosc atât de bine!
Tu eşti prietenul meu,
Dar mă despart de tine-n prag
S-ajuţi pe alţii mult mai mici
Că de acum suntem voinici
Ce ştim să scriem, să citim
Şi basme să povestim.
Cântec:
O lume minunată
În jurul tău găseşti
Ca în poveşti,
O lume cu mult soare
E şi-n abecedare
Dacă citeşti.
De ce toţi zic
Că eu sunt mic?
Opt ani
Eu am împlinit.
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Asta nu e de glumit!
Vezi? Încetul cu încetul
Am învăţat tot alfabetul;
De acum eu pot citi
Glume, basme, poezii.
Tot ce şcoala ne învaţă
Prinde bine-apoi în viaţă.
Eu l-am învăţat pe b
Şi pe j, chiar şi pe h;
G de la găină, greblă,
Z de la Zoica, zebră,
F de la franzelă, foc,
Ţ de la blăniţă…
Stop! Putem multe-nşirui
Dar mă tem c-om zăbovi
Prea mult pe la litere!
Timpul trece repede!

Dar tare-aş vrea încet, încet,
Să-mi spuneţi întregul alfabet!
A, B, C, D, E, F, G,
Sunt primele sunete;
H, I, Î, J, K, L, M,
Vin în rând ca berzele;
N, O, P, Q, R, S, Ş ,
Le urmează repede;
T, Ţ, U, V, X şi Z
Sunt la urmă.
Toţi: Ei, şi ce?
- Alfabetul e…
-Ce e?...
Toţi (vorbit): Sunete şi litere!
Vrem să v-arătăm, măi, vere,
Că noi ştim şi cântecele
Despre harnice furnici,
Despre copiii voinici.

Cântec: Noi suntem piticii
Noi suntem piticii,
Piticii voinicii,
Piticii bărboşii
Cu scufiţe roşii.
Mergem în pădure
După fragi şi mure,
După păsărele
Să zburăm ca ele.
Noi suntem piticii,
Piticii voinicii,
Piticii bărboşii
Cu scufiţe roşii.
Mergem pe cărare
În pădurea mare
După ciupercuţe
Şi după frăguţe.
Dar noi ştim şi ghicitori!
E o grădină minunată,
Cu poezii şi cu poveşti
Şi ea se lasă vizitată
Când ştii, copile, să citeşti!
(Cartea)
Beţişor subţirel
Are vârful de oţel
Şi putem scrie cu el?
(Stiloul)
Carte albă, liniată,
Scrii pe ea când e curată
(Caietul)
Covor negru pe perete
Are cretă şi burete?
(Tabla)
- Ştim şi zilele săptămânii:
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Toţi: (L, m, m, j, v, s ,d).
Luni, la noi, e sărbătoare,
Aşteptăm pe mama-mare.

Să aibă-un trai împlinit,
Da, da!

Marţi, de va fi soare,
Eu voi face o plimbare.

Ştim cum să ne comportăm,
Şi din texte învăţăm
Să fim buni, politicoşi,
Harnici şi respectuoşi.

Miercuri, doamna profesoară
Îmi dă lecţii de vioară.

Fapte bune, fapte bune,
Câte poţi să faci, ţi-oi spune!

Joi va fi acuş-acuş.
Hai la teatrul de păpuşi!

De pe-acuma, fapte bune,
Câte poţi să faci, ţi-oi spune!
Poţi să dai la porumbei
Câte-o strachină de miei.

Vineri am program de sport:
Merg cu tata la înot.
Vine sâmbăta, copii,
Cu atâtea jucării!
Duminica, să te ţii!
Numai printre jucării!
Cele şapte surioare
Cu un nume fiecare,
Se ajută, îşi dau mâna,
La un loc fac săptămâna!
Ştim şi lunile anului!
Toţi: (i, f, m, a, m, i ,i, a, s, o, n, d.)
Cântec:
Cine-i născut în ianuarie,
Februarie, martie.
Şi cine-i născut în aprilie,
Sau în mai, iunie, iulie.
Şi cine-i născut în august,
În septembrie-octombrie.
Şi cine-i născut în noiembrie
Şi chiar în decembrie.
Să fie harnic şi fericit,
Să fie harnic şi fericit,
Să aibă-un trai împlinit,

De la-nec, albina poţi,
Întinzând un pai, s-o scoţi!
Poţi, udând cu stropitoarea,
Să ajuţi, să crească floarea!
Poţi să treci, fără să strici,
Muşuroiul de furnici!
Iar pisoii mici şi dragi,
Poţi, de coadă, să nu-i tragi!
Pentru-o cretă şi-un burete,
Să te cerţi, nu e frumos,
Nu striga în gura mare;
Tu explică cu răbdare
Toţi: Fii politicos!
Cu cei mari sau cei de-o şchioapă,
Fii la fel, cuviincios!
Lasă fetele să treacă
Gestul, sigur, o să-ţi placă.
Toţi: Fii (cu toţi) politicos!
Orişiunde-ai fi, vezi bine,
Vorba bună-i de folos!
Nu uita: stimând pe alţii,
Tu te vei stima pe tine,
Toţi: Dacă eşti politicos!
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În tot locul şi-n tot timpul
Să te porţi cât mai frumos!
Şi în vorbă şi în faptă,
Pune judecată dreaptă.
Toţi: Fii mereu politicos!
Politeţea-i o purtare
Ce se-nvaţă cu răbdare;
Ea de-o vorbă veche ţine:
Tot ce ţie nu îţi place
Nici tu altuia nu-i face,
Dacă vrei să-ţi fie bine!
De-acum te las acolo, în sertar,
Ne despărţim, iubit abecedar,
Să ştii că tare rău îmi pare,
Că vezi, eu am crescut mai mare
Şi vreau să-nvăţ mai mult, mai bine,
Dar nu te voi uita nicicând pe tine.
Dar frumosu-abecedar
Ne-a mai adunat, în dar,
Lecţii despre toamnă, vară,
Iarnă,chiar şi primăvară!
Eu (spunea primăvara)
sunt fiica cea mai tânără şi mai
frumoasă a anului. Pe mine mă
mângâie soarele cu razele lui călduţe
şi luminoase. Eu trezesc la viaţă
întreaga natură. Aici flori, dincolo
verdeaţă, pomi în floare, zumzet de
albine, ciripit de păsărele! Ogoarele
răsună de duduitul tractoarelor. Câtă
frumuseţe, câtă viaţă şi veselie peste
tot locul!
Cântec: Înfloresc grădinile
Înfloresc grădinile,
Ceru-i ca oglinda,
Prin livezi albinele
Şi-au pornit colinda.

Cântă ciocârliile
Imn de veselie,
Fluturii cu miile
Joacă pe câmpie.
Joacă fete şi băieţi
Hora-n bătătură.
Ah, de ce n-am zece vieţi,
Să te cânt, Natură.
Eu (spunea vara) sunt cea
mai strălucitoare! Soarele mă iubeşte
mai mult. Razele lui fierbinţi îmi coc
grânele şi fructele. Cât vezi cu
ochii… spice de aur, livezi
îmbelşugate şi pajişti odihnitoare.
Aici se seceră şi se treieră, dincolo
se coseşte fânul, se culeg cireşe,
vişine piersici şi caise.
Nici una dintre voi
(spunea toamna) nu mă întrece în
frumuseţe, nici în bogăţie. Nu vedeţi
că peste tot, pe unde trec, pământul
îmi dăruieşte rodul? Am din belşug
struguri, mere, nuci, zarzavaturi şi
legume. Hambarele sunt pline cu
porumb!
Eu nu mă laud (spunea
iarna) nici cu frumuseţea, nici cu
bogăţia! Deşi am inima de gheaţă,
eu ţin cald semănăturilor. Le
învelesc cu covoare albe şi moi de
nea. Eu le pregătesc copiilor cele
mai multe bucurii: zăpadă pentru
schi, gheaţă pentru patinaj, pârtie
pentru săniuş. Le aduc vacanţa cu
brad împodobit şi jucării!
Cântec:
Eu sunt iarna,
Eu sunt vara,
37

Eu sunt toamna,
Eu sunt iarna,
Suntem fiicele frumoase
Ale bătrânului an;
Noi venim din vreme-vreme
Uneori, chiar mai devreme,
Vă aducem zile line
Şi multe urări de bine.
Ei, dar tu nu poţi să scrii,
Fără să nu şti citi!
Ce înseamnă să ştii scrie!
Este o minunăţie!
Ce şi ci şi ge şi gi,
Che şi chi şi ghe şi ghi,
Virguliţe multe, puncte,
Exclamare, două puncte,
Întrebare, ce mai vrei!
Ştim să scriem cu temei!
Fata a-nvăţat să scrie
Gâze negre pe hârtie
Ce îi joacă dinainte
Rânduite în cuvinte.
Face gărgăriţe mici
Şi bondari şi licurici
Şi pe-alocuri, mai mărunte,
Pune virgule şi puncte.
Iar ca semn…particular,
Ce arată foarte clar
Că fetiţa e la şcoală
Şi că scrie cu cerneală,
Şi-a mai pus, cam zăbăuc,
Un punct mare pe… năsuc!
Deci, „purceii”, vai de noi,
Parcă sunt albine-n roi;
Of, ce bine-ar fi să plece,
Cât numărăm pân-la zece.
Doar calificative bune
Vrem, în catalog, oricând;

Cel ce-n muncă se întrece,
E cu cel fruntaş în rând.
Dar, copii, noi am uitat,
Că mereu am învăţat
Cifre, numere şi semne
Şi acuma noi, pesemne,
Vrem să facem adunări,
Ştim să facem şi scăderi,
Socotim şi calculăm
Şi probleme rezolvăm!
Fişa nu ne pică-ndată,
Dar, până la urmă, iată,
Reuşim să rezolvăm
Şi tare ne bucurăm!
Ştiu şi ce-i acela metru,
Şi cum scriem centimetru,
Ştim şi ziua, luna, anul,
Ora litrul, kilogramul!
I-ascultaţi o ghicitoare!
Numerele când se-adună.
Spunem că aflăm o…
Toţi: „Sumă!”
Când vedem minus în test
Gândul ne duce la…
„Rest!”
Descăzut şi scăzător,
Numărăm şi crescător,
Termeni, diferenţă, sumă,
Orişicine poa' să spună!
Are Gică 4 mere
Şi mănâncă 3 din ele,
Îi dă tata un măr mare,
Câte mere Gică are?
(2 mere.)
Patru gâşte-s pe cărare
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Câte aripi sunt în soare?
(8 aripi)

Dar noi ştim şi să cântăm!
Toţi: Cântece învăţate.

Are Nelu 4 bile,
Cu 3 mai multe Vasile.
Câte bile ai, Vasile?
(7 bile)
Deci, problemele?Ei, da,
Asta ne era deviza:
Nici o zi fără de ele,
Fiindcă ne aduc plăcere!
La desen iarăşi ne place!
Le putem pe toate face:
Animale, oameni, zmei,
Dealuri, pomi şi chiar şi lei!
Ştim nuanţe şi culori
Ca să putem picta flori.
Culori calde, culori reci,
Puncte, linii, tonuri,deci…
Toţi: Suntem pictori renumiţi,
Cred că sunteţi mulţumiţi!
Mama, însă, nu zâmbeşte,
Când pata mea înfloreşte
Pe hăinuţă, mâneci, nas,
Chiar pe faţă şi pe ceas…
Ce să facem, asta este!
Dar, să ştiţi, vă dau o veste!
Cu săpun mă spăl
Şi cu apă rece,
Peste faţa toată
Mult clăbuc îmi trece.
Şi ce dacă pata
Nu vrea ca să plece!
Eu, dacă mă spăl,
Sunt vioi cât zece!

Mâini dibace noi avem
Noi cântăm, dar şi lucrăm!
Împletim şi modelăm
Şi colaje realizăm.
Facem sport, ne antrenăm,
Ca voinicii ne mişcăm:
1-2, 1-2,
Faceţi toţi la fel ca noi!
Cântec:
E bine, bine, e foarte bine,
Să ne mişcăm şi să ne antrenăm,
E bine, bine, e foarte bine, da,
Şi să ne bucurăm.
Că după muncă vine vacanţa
Şi că-nfloreşte iarăşi speranţa,
Că vom petrece zile de vară, da
Ne vom vedea la toamnă!
Vreme vine, vreme trece,
Şi noi încă vom petrece
Clipe minunate,da,
Însă în clasa a II-a!
În vacanţă, ca nişte voinici, vom
urca crestele munţilor sau ne vom
scălda în valurile mării!
Ne vom cunoaşte ţara frumoasă şi
bogată!
Ne vom revedea cu forţe proaspete,
cu imagini de neuitat şi cu dorinţa de
a fi cei mai buni şcolari!
Cântec:
Iată, iată, vine iar vacanţa,
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A sosit cu cântecu-n zbor, în zbor!
Iată, iată, a-nflorit speranţa
Clipelor frumoase de dor!
Se repetă încet, iar un elev spune:
Vacanţă, te-aşteptăm
Mult de tot să ne jucăm,
Căci noi toţi o merităm!
Cântec: Când am fost noi la pădure
Din folclorul copiilor
Când am fost noi la pădure,
La-la-la-la-la,
Am cules la fragi şi mure
La-la-la-la-la.
Refren: Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Şi-am văzut un iepuraş,
La-la-la-la-la,
Sărea sprinten, drăgălaş,
La-la-la-la-la.
Refren: Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.

Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Erau multe păsărele,
La-la-la-la-la,
Ne-ntreceam în zbor cu ele,
La-la-la-la-la.
Refren: Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Tot felul de fluturei,
La-la-la-la-la,
Ne-ntreceam în zbor cu ei,
La-la-la-la-la.
Refren: Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Uite-aşa, uite-aşa,
La-la-la-la-la.
Toţi:
La revedere, la revedere,
Deci, ne vom revedea,
Cu multă plăcere
În clasa a II-a!

40

Bibliografie:
 Florea Marian, Simion, Sărbătorile la romani. Studiu etnografic, Editura
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994;
 Colinde de Crăciun, interpretate de copii, pentru copii, Editura Eve
Press, Bucureşti, 2008;
 Învăţământul primar, nr. 4, Editura Miniped, Bucureşti, 2004;
 Tradiţie şi inovaţie, nr.1, Alexandria, 2009;
 www.didactic.ro/files/19/serbarea_abecedarului.doc;
 http://www.didactic.ro/lectii-invatamant-primar-19-e-ziua-mameiserbare-de-8-martie--p32904-t3

41

CUPRINS

Cuvânt introductiv…………………………………………………..
I. SERBAREA DE CRĂCIUN……….…………………..…………
I. 1. Serbare…………………………………………………...……….
I. 2. Sceneta „Naşterea Lui Iisus”…………...………….......………...
I. 3. Irozii……………………………….......…………………………
II. SERBAREA DE 8 MARTIE………...………...………………...
II. 1. Ziua Mamei………………………………………………...……
II. 2. Poezii pentru Mama…………….....…………………………….
III. Serbarea Abecedarului………………………………………….
Bibliografie……...……………………………………...…………….
CUPRINS………………………………………………………….....

42

2
3
3
10
17
22
22
31
33
41
42

