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Ȋn acestӑ localitate, 
ȋncӑ de mici, copiii sunt 
educați ȋn spirit tradițional 
romȃnesc. Așa că, ȋnsoțiți 
de pӑrinți, copiii au fost 
primiți ȋntr-un cadru fes-
tiv adecvat evenimentului, 
conform tradiției naționale, 
cu pâine și sare, de cӑtre 
educatoarele Silvia Leca și 
Ioana Badea. A urmat in-
tonarea imnului național: 
“Deșteaptӑ-te romȃne”, 
iar activitățile  s-au des-
fășurat pe trei centre, re-
partizarea fӑcȃndu-se cu 
ajutorul bilețelelor trase 

de copii: roșu, galben sau 
albastru. Fiecare grup de 
pӑrinți și copii a avut de 
făcut o activitate, iar du-
pă finalizarea ei trecea la 
alt centru, rotindu-se ast-
fel pe la toate activitӑțile. 
La centrul roșu s-au um-
plut sticluțe cu orez colo-
rat ȋn culorile drapelului: 
roșu, galben și albastru, 
iar pe capac s-a lipit pan-
glică tricolorӑ. La centrul 
galben s-au confecționat 
stegulețe tricolore din 
hȃrtie glasatӑ avȃnd ca 
suport paie colorate. Iar 

la centrul albastru, co-
piii au realizat pӑpușele 
ȋmbrӑcate tradițional, din 
linguri de lemn, cu ha-
ine decupate din hȃrtie 
printatӑ și pӑr ȋmpletit din 
sfoarӑ.

Sfȃrșitul activitӑților 

s-a fӑcut ȋn ritmul horei 
tradiționale, cӑci s-a cȃntat 
și s-a dansat Hora Unirii.

Atȃt pӑrinții, cȃt și co-
piii au fost implicați, au lu-
crat și au participat cu tot 
sufletul. A fost o activi-
tate frumoasӑ, recreativ-

educativӑ, care i-a adus 
împreună de copii, parinți 
și educatori. Frumosul 
spirit național a fost insu-
flat celor prezenți, aceștia 
simțindu-se mȃndri cӑ 
sunt romȃni, iar scopul 
activiții a fost atins - dez-

voltarea și consolidarea 
sentimentului patriotic, 
de ȋntelegere a faptului 
cӑ Marea Unire din 1918 
a fost și este unul dintre 
momentele istorice cele 
mai importante ale popo-
rului nostru.

...de mici, educați în spirit tradițional românesc

Ziua Naționalӑ a României - 1 Decembrie - a 
fost marcatӑ printr-o serie de activitӑți cultural-
educative patriotice la Grӑdinița Buriaș din cadrul 
Liceului Teoretic Nr 1 Periș, structura Școala 
Gimnazialӑ “Prof. Ion Ionițӑ” Buriaș.

În comuna Periș, copiii sunt...


