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Toamna, cel mai colorat anotimp se plimbă prin grădini și pictează în galben
tot ce-i iese în cale. Mai aruncă din paleta sa de culori și un roșu strălucitor pe merele
livezilor, și un violet pe viile încărcate de rod, un verde crud pe rochia verzei și multe
alte culori pe copaci și parfumatele crizanteme.
Toamna a sosit şi la Grădiniţa “Dumbrava Minunilor” din sectorul 6,
Bucureşti cu foşnetul frunzelor căzute pe pământ, cu prima adiere de vânt, cu prima
picătură de ploaie cu cosurile pline roade bogate.
Festivalul Toamnei (galerie foto), devenit tradiţie în grădiniţa noastra, a avut
loc în data de 26.10.2017 şi a fost un prilej de mare sărbătoare pentru copii, părinţi,
bunici, cadre didactice şi invitaţi din partea ISMB, CCD, Consiliului Local, sector 6.

Grădiniţa s-a transformat într-o imensă cămară a toamnei: expoziţii de lucrări
şi figurine din fructe şi legume realizate de copii şi multe alte bunătăţi: plăcintă cu
mere si dovleac, compot, zacuscă, dulceaţă, murături, dovleac copt, cozonac și pâine
caldă.
Toți copiii grădiniței au desfășurat și un frumos program artistic cu dansuri
populare și moderne, cântece și poezii depre toamna în limba română și engleză. În
final toți participanții au defilat costumați în cele mai sugestive costume, reprezentând
fructe, legume și zâne.
Mai mult decât atât, aceştia alături de părinţi, bunici şi doamnele educatoare
şi-au demonstrat dibăcia şi hărnicia în activităţi pe ateliere, precum:
 Grupa mare “Albinuţelor” (ed. Radu Iuliana, Ţigău Nicoleta) şi-a
demonstrat îndemânarea frământând pâine;
 Grupa mijlocie “Furnicuţelor” (ed. Cîrstea Adriana, Dănăilă
Simona) au realizat salată de fructe;
 Grupa mare “Iepuraşilor”(ed. Tecar Venera, Leşu Aurora) au
realizat tarte cu fructe;
 Grupa mică “Piticilor”(ed. Melnic Marilena, Oarnă Gabriela) au
ajutat-o pe Zâna Toamnă să decoreze copacii cu frunze uscate;
 Grupa mică “Buburuzelor”( ed.Danac Claudia) au realizat
crizanteme pentru Zâna Toamnă:
 Grupa mică “Ursuleţilor” (ed. Ardeleanu Aura, Toșcuță Elena) au
realizat arici din fructele primite de la Zâna Toamnă;
 Grupa mijlocie “Fluturaşilor” ( ed. Radu Iuliana) au gătit plăcintă
de dovleac şi mere pentru Zâna Toamnă.





Grupa mijlocie “Ciupercuţelor” ( ed. Mureșan Delia, Oprescu
Narcisa) au realizat frigărui din fructe şi legume.
Grupa mare “Spiriduşilor” ( ed. Simionescu Daniela, Mihăilă
Cătălin) au pus murăturile pentru iarnă.
Grupa mare “Răţuştelor” (ed. Mihai Alina, Ologeanu Dida) au
realizat decoraţiuni de toamnă.

Fiecare copil a primit diploma si multe laude din partea Zanei Toamna pentru
realizarile lor. Așteptăm cu nerăbdare ediția următoare a festivalului.

