
 

 

,,Dragă Moș Crăciun,...” 

Proiect online derulat de ,,Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT: 

 

Dragii noștri,  

 Se apropie Ziua Magică a Crăciunului. Clinchetele zurgălăilor parcă se aud. Elfii, 

ajutoarele neobosite ale Moșului, verifică frecvent cutia poștală din îndepărtata Laponie. El 

așteaptă cu nerăbdare să vă afle dorințele, impresiile și emoțiile, legate de cea mai îndrăgită 

Sărbătoare a întregului an. 



Niciun copil nu este prea mic pentru a-i trimite o scrisoare         

Moșului cel bun. El le citește pe toate și îi place să afle despre   

familiile voastre și despre animalele preferate.  

Mulți copii îi trimit desene făcute special pentru el, pe care le 

adoră. Pereții atelierului de jucării sunt tapetați cu frumoasele 

voastre desene. Moșul vrea să știe cu siguranță ce vă doriți, de 

aceea, scrisoarea voastră îl va lămuri și îl va încânta nespus, iar 

voi trebuie să fiți ascultători în această perioadă, pentru că 

darurile vor sosi numaidecât. 

  

Nu uitați niciodată cuvintele-cheie magice ,,Te rog frumos!", ,,Mulțumesc!"și încercați 

întotdeauna să fiți generoși, să vă ajutați familia și prietenii! 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Dezvoltarea capacității de comunicare clară a unor idei și emoții proprii;  

Afirmarea şi stimularea potenţialului literar al copiilor din învăţământul primar şi gimnazial; 

Demonstrarea creativității prin activităţi artistico- plastice, muzicale, literare ṣi practice; 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de epistole; 

Familiarizarea elevilor cu tradițiile și obiceiurile de Crăciun;  

Dezvoltarea limbajului; 

Promovarea elevilor talentați;  

Identificarea și încurajarea elevilor cu aptitudini literare.  

  

 PARTENERI: 

 

Unitățile Școlare din Municipiul Galați  

 

 GRUPUL ȚINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL 

BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI: 



Proiectul se adresează elevilor din clasele primare și gimnaziale (beneficiari direcți) și 

cadrelor didactice coordonatoare (prof. înv. primar, profesori de limba și literatura română). 

 

  LOCUL DE DESFĂȘURARE:  

În mediul online, pe pagina de Facebok : ,,Filiala nr.1 „Costache Negri”. 

 

  RESURSELE FOLOSITE ÎN DERULAREA PROIECTULUI:  

Resurse umane : bibliotecari, copii, cadre didactice, părinți;                                                                                                                                                                                                      

Resurse materiale: computer, telefon;  

Resurse online: pagini web.                                                                                                                                                                                               

 

Cocluzii:  

Cu toții așteptăm iarna, ascultăm colinde, împodobim bradul şi iubim poveştile despre 

naşterea Pruncului Iisus. Pentru cei aflaţi la vârsta copilăriei- şi nu numai- fiecare zi a 

sărbătorilor are în ea un strop de magie. 

Prin activităţile cuprinse în acest proiect, ne-am propus să punem în valoare farmecul 

iernii şi spiritul Sărbătorilor, pentru a ne umple inima de bucurie şi a deveni mai generoşi, 

mai frumoşi, mai buni. 

  Dragi copii, grăbiți-vă să-i scrieți Moșului pe adresa de facebook: Filiala nr.1 

„Costache Negri sau pe adresa de e-mail: vfiliala1@yahoo.ro , până la data de 

 24 decembrie 2021! 
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