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Prefaţă

Prezenta lucrare se adresează elevilor din clasele I–
VIII, precum şi cadrelor didactice care predau la aceste clase.
Scenetele şi poeziile cuprinse în Cartea Serbărilor Şcolare
pot fi atât un suport pentru organizarea serbărilor pentru
clasele I–VIII, cât şi o lectură instructivă pentru perioada va-
canţelor.

Cartea Serbărilor Şcolare s-a născut ca răs puns la
numeroasele solicitări venite pe adresa Editurii încă din anul
1990 din partea cadrelor didactice. Lucrarea oferă material
pentru şapte serbări:

• Serbarea Abecedarului;
• Serbarea de Ziua Copilului;
• Serbarea de sfârşit de an şcolar;
• Serbarea de Ziua Naţională;
• Serbarea de Crăciun;
• Serbarea de Ziua Femeii;
• Serbarea de Paşti.

Am căutat să punem la dispoziţia elevilor, învăţătorilor
şi diriginţi lor un material bogat şi adecvat, pe care să îl poată
folosi în completarea materialelor adunate de ei în decursul
timpului. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pen-
tru elevi, cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pen-
tru părinţii elevilor. Iar pregătirea unei serbări este un
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excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativi-
tatea fiecăruia – elev sau profesor.

Avem convingerea că apariţia cărţii de faţă poate sti -
m ula elevii să participe la organizarea serbărilor. Pentru
aceasta, pe toţi cei care urmează să ia parte la serbare, în-
văţătorul sau dirigintele îi va invita să citească tot materialul
aferent serbării respective. Pe baza acestei lecturi, fiecare
poate veni cu propuneri privind: alegerea scenetei, reparti-
zarea rolurilor, alegerea recitatorului pentru fiecare poezie în
parte, trans formarea poeziilor în cântece prin găsirea unor
melodii adec vate, realizarea decorurilor, a costumelor,
alegerea recuzitei. Implicarea elevilor în organizarea serbărilor
le va stimula talen tul, creativitatea, le va solicita imaginaţia şi
inteli genţa, va permite manifestarea personalităţii fiecăruia.

Atât scenetele, cât şi poeziile au un grad diferenţiat de
dificultate, deoarece s-a avut în vedere segmentul de vârstă
al cititorilor: 6–15 ani. Temele abordate sunt foarte variate:
dragostea şi respectul faţă de părinţi, bunici, învăţători şi
profesori, recunoştinţa faţă de cei care ne învaţă carte, cre -
dinţa în Dumnezeu, respectarea valorilor morale, iubirea faţă
de semeni, iubirea de ţară, răsplata pentru munca temei nic
făcută, generozitatea, modestia, cins tea, înţelepciunea, cum -
pă tarea, bucuria jocului şi a vacanţelor şi multe altele.

Câteva recomandări

• Decorurile şi costumele se vor realiza după posibi -
lităţi. Pentru decoruri se pot folosi planşe mari din carton –
pe care se vor desena peisajele adecvate –, ce se vor am-
plasa pe fundalul scenei. La nevoie, se poate renunţa com-
plet la decor, urmând ca „Povestitorul“ sau un prezentator să
descrie în cuvinte cadrul în care urmează să se desfăşoare
acţiunea. Costumele, de asemenea, se pot realiza cu cheltu-
ieli minime, folosind articole de vestimentaţie deja existente,
care, cu un mic efort de imaginaţie, se pot adapta la nece-
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sităţile serbării. Pen tru confecţio narea costumelor, se poate
folosi cu succes hârtia creponată – ieftină şi uşor de utilizat.

• Rolurile într-o scenetă pot fi interpretate de elevi de
vârste diferite. Unele roluri pot fi interpretate de învăţători
sau profesori.

• Dacă situaţia o cere, se poate renunţa la unele per-
so naje sau pasaje din scenete (de exemplu, în cazul scenetei
„Eu ştiu că tu eşti Moş Crăciun“, se poate renunţa la o parte
din poveşti, dacă sceneta pare prea lungă).

• Unele poezii (cum ar fi textele noi pentru cântecele
tradiţionale de Crăciun şi de Paşti) pot fi recitate sau pot fi
cântate pe melodiile cunoscute. De exemplu, „Zurgălăi“ pe
melo dia „Jingle Bells“, „Noapte de har“ pe melodia „Stille
Nacht, heilige Nacht“, „O, brad iubit“ pe melodia „O, Tan-
 nenbaum“ („O, brad frumos!“) şi aşa mai departe.

• Poeziile mai lungi şi acelea unde este prezent dia-
logul pot fi interpretate de doi sau mai mulţi elevi.

• Selectarea poeziilor şi a scenetelor ce urmează a fi
pre zentate la serbare se poate face fără a se ţine cont de
secţiunile cărţii, care au numai un rol orientativ. Astfel, se
poate alege, spre exemplu, o scenetă din secţiunea „Ser-
barea de sfârşit de an şcolar“ pentru a fi pusă în scenă de
Ziua Copilului etc. Învăţătorii, diriginţii, profesorii au deplină
liber tate de a decide în acest sens. Textele pot fi, de aseme-
nea, adaptate în funcţie de nivelul fiecărei clase. Iar su gesti-
ile copiilor în această problemă vor fi cu siguranţă foarte
interesante.

Considerăm că organizarea unei serbări şcolare poate
fi şi un prilej de atragere a elevilor spre lectură, spre genurile
liric şi dramatic. Prin îndrumarea dumneavoastră, stimaţi în-
vă ţători şi profesori, dintre elevii care vor juca mici roluri în
serbările şcolare se vor ridica actorii, poeţii şi dramaturgii
de mâine.
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Învăţătoarea mea

Mi-ai pus creionu-n mână:
M-ai învăţat să scriu.
Eşti zâna mea cea bună.
Ca tine vreau să fiu!

Să-ndrum şi eu copiii
La carte, deşi-i greu.
Lumină vadă fiii
Românilor mereu!

Mi-ai pus creionu-n mână:
Mi-ai pus pe frunte-o stea.
Eşti zâna mea cea bună,
Învăţătoarea mea!
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Ştiu de-acuma să citesc

Scumpă Doamnă-nvăţătoare,
Vă aduc o floare-n dar:
Acum nu mai simt mirare
Privind în Abecedar!

Toate literele-n carte
Sub privirea mea vorbesc –
Îmi spun c-o să-ajung departe:
Ştiu de-acuma să citesc!

Doar aşa voi creşte mare,
De ne-nvins ca un stejar.
Scumpă Doamnă-nvăţătoare,
Vă aduc o floare-n dar.
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A e sunet de-nceput

A e sunet de-nceput:
A deschide alfabetul.
Doamna noastră a ştiut,
Explicându-le cu-ncetul,

Să aducă pas cu pas
Literele-n faţa noastră;
Şi în suflet ne-au rămas
Cu privirea ei albastră.

Şi mereu, când spunem A,
Chipul drag în gând ne-apare
Blând şi cald, o dulce stea:
Doamna noastră-nvăţătoare.
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Curcubeul

Eu iubesc culoarea roşie:
Îmi plac florile de mac.
Şi, de mă priveşti întruna,
Mă-nroşesc de tot şi tac.

Admir şi portocaliul:
Îl numesc oranj în zori.
Când desfac o portocală,
Nu mai vreau alte culori!

Cinste ei, culoarea galben:
Soarele ce dă lumina.
Raza-i caldă n-are seamăn
Şi îmi bucură grădina.

O, dar şi culoarea verde!
O găsesc la orice pas –
În pădure-n toiul verii
Nu îmi vine s-o mai las.

Mă pierd în culoarea-albastră:
E în ochii mamei mele
Şi de-aceea-mi pun în glastră
Un buchet de albăstrele.
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De mă joc cu indigoul,
Scriu în şapte exemplare
Vreo poveste-nchipuită,
Când nu ies la o plimbare.

Seara, violet e cerul,
Când mă plimb cu bicicleta
Şi iubesc, din cauza-asta,
Floarea zisă Violeta.

Povestind acestea, eu
Pot să-mi amintesc uşor
Ce culori în curcubeu
Scutur stropii unui nor.
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Lunile anului

IANUARIE-i lună rece,
FEBRUARIE iute trece,
MARTIE-i plin de ghiocei,
APRILIE naşte miei,
MAI ne-aduce numai floare,
IUNIE – vacanţa mare!
IULIE-i cuptor de soare,
AUGUST cară în hambare,
SEPTEMBRIE cheamă la carte,
OCTOMBRIE rodu-l împarte,
NOIEMBRIE-i tare noros,
DECEMBRIE naşte pe HRISTOS.
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Zilele săptămânii

LUNI mă scol cu chef de şcoală,
MARŢI am mintea mai domoală,
MIERCURI gândul mi-e departe,
JOI citesc o scurtă carte.
VINERI de joacă-mi descântă,
SÂMBĂTĂ joaca mă-ncântă,
DUMINICĂ joaca-i sfântă.
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Acesta este un fragment din carte.
Ediţia electronică a lucrării plus cântecele
aferente se oferă gratuit celor care achizi -
ţionează ediţia tipărită.

Trimiteţi printr-un mesaj la
coresi@coresi.net dovada cumpărării unui
exemplar tipărit din Cartea Serbărilor Şco-
lare şi veţi primi gratuit ediţia electronică
plus 21 de cântece, şi negativele cântecelor.

Cei ce locuiesc în România pot comanda
ediţia tipărită de aici:

http://www.librariacoresi.ro/shop/pro
duct/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-
si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-
clasele-i-viii-826

Cei ce locuiesc în afara graniţelor
României, pot comanda ediţia tipărită de
aici:

http://amzn.to/2DgRFR3

http://amzn.to/2DgRFR3
http://amzn.to/2DgRFR3
http://www.librariacoresi.ro/shop/product/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-clasele-i-viii-826?search=cartea+s
http://www.librariacoresi.ro/shop/product/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-clasele-i-viii-826?search=cartea+s
http://www.librariacoresi.ro/shop/product/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-clasele-i-viii-826?search=cartea+s
http://www.librariacoresi.ro/shop/product/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-clasele-i-viii-826?search=cartea+s
http://www.librariacoresi.ro/shop/product/cartea-serbarilor-scolare-70-de-poezii-si-15-scenete-pentru-serbarile-scolare-la-clasele-i-viii-826?search=cartea+s

