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În trecut  tradiţiile populare erau părţile importante a vieţii, dar din păcate aceste 

obiceiuri trăiesc numai în amintirile oamenilor în vârstă. 

Lucrarea ne prezintă cum pot fi folosite aceste obiceiuri în educaţie. Cultura satului şi 

în zile noastre este destul de bogată, dar din păcate tinerii de azi nu le mai practică. De aceea 

este important ca educaţia să preia funcţia de transmitere între tinerii şi cultură. Astfel elevii 

în copilărie fac cunoştinţă cu obiceiurile şi în trecerea anilor mai îmbogăţesc aceste 

cunoştinţe. 

Criterii majore educaționale prioritare: 

Ore de cunoaștere etnografic din următoarele aspecte educaționale, accentul este pus pe: 

 aprofundarea învățării și exersării frumoase a limbii materne 

 introducerea de valori și practicile naționale 

 patriotismul în educație 

 educație prin jocuri de mișcare muzicale 

 concomitent cu cele de mai sus, aprofundarea cunoștințelor etnografice în rândul 

părinților 

Scopul educație în spiritul tradițiilor și obiceiurilor populare în grădiniță 

Să cunoască și să stăpânească activitățile care se leagă de locurile natale, de obiceiurile 

strămoșești. 

Să cunoască cultura popoarelor vecine și a interacțiunilor acestora. 

Tradițiile și obiceiurile strămoșești să primească un rol important în educarea 

intelectuală, emoțională, estetică și să ajute dezvoltarea copiilor și integrarea lor în societate. 

Educarea trebuie să fie adecvată vârstei.  

Oportunități de învățare experimentală,  participare activă și creativă. 

Copiii vor efectua, cercetări (de la părinți, bunici, rude) prin care pot îmbogății 

cunoștințele din surse diferite. 

Tradițiile și obiceiurile populare în grădiniță 



Activitățile  preșcolare pot oferi cunoașterea temeinică a celor mai importante zile de 

sărbătoare, cântecele populare, obiceiurile populare, proverbe, jocuri populare pentru copii și 

dramatizarea acestora. 

Acivitățile preșcolare se axează pe diferite teme. De aceste teme se concentrează toate 

activitățile săptămânii. 

Tradițiile populare nu pot fi întotdeauna clasificate într-una dintre aceste teme, dar 

trebuie să ne străduim să fie întotdeauna  actualizat conform anului calendaristic. Sarcina 

etnografică  este foarte complexă, implică multe lucruri dar nu poate fi condensată  într-o 

jumătate de oră. Prin urmare, activitățile etnografice programate pentru săptămână se pot 

încorporat în alte activități, sau activități suplimentare. 

Activitatea instuctiv-educativă are multe arii curriculare unde putem folosi obiceiurile 

populare. Dar nu numai în orele putem folosi folclorul ci și în  activitatea extrașcolară. 


