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 CALENDAR DE ADVENT 

1. Prima zi din decembrie este Ziua Națională a României. Așa că, vom 

colora o hartă și vom asculta muzică românească din diverse regiuni ale 

țării: Banat, Transilvania, Oltenia, Maramureș, Dobrogea, Moldova.  

Vom căuta imagini cu portul tradițional din fiecare zonă. 
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2. Realizăm clopoței pentru brad. Folosim carton de diferite culori. 
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3. Cizmulița lui Moș Nicolae. Folosiți un carton pentru printat. Decupați, 

îndoiți si puneți șiret. O puteți decora cum doriți! 

 

 

4. Scriem o scrisoare cu motivele pentru care suntem recunoscători. 

 Citim o poveste despre Moș Nicolae.  

Seara lui Moș Nicolae 

de Claudia Groza 

– miau… şi ţup, pisica jucausa trage plapuma ce o invelea pe micuţa Diana. 

aceasta îşi trase genunchii la piept, se făcu mică mică şi îşi continuă 
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somnul, cu vise frumoase, clar, căci chipul ei era luminos iar colţurile gurii 

erau ridicate într-un zâmbet cristalin, blând şi cald. 

pisica nu s-a lăsat intimidată de indiferenţa fetiţei, şi a început să îşi 

gâdile stăpâna cu mustăţile, şi să se joace cu lăbuţele în părul ei. 

– hei, bună dimineaţa, Tommy! de ce nu mă laşi să dorm… visam atât de 

frumos. se făcea că eram departe, într-o casă luminoasă, cu încăperi 

zugravite in culori pastelate, cu multi copii, de diferite rase: albi, negri, 

galbeni (chinezi, japonezi, mongolezi, coreeni). era multa veselie acolo, 

cantam, desenam, ascultam povesti, confectionam papusi din panza, si le 

faceam ochi din margele, mesteream podoabe pentru bradul de Craciun. 

nu stiu cum sa iti spun, era un fel de atelier al lui mosului. 

 

-Diana, hai sa te speli si sa mananci. este tarziu, se auzi vocea mamei. 

– imediat mama! hai Tommy, iti dau din lapticul meu, si fetita il insfaca pe 

motan de blana si l-a strans la piept. 

– sarut mana, mami! visam asa de frumos si m-a trezit nazdrvanul de 

Tommy. am incercat sa mai taraganez somnul si visele, dar s-a napustit 

asupra parului meu. un obraznic! ar trebui sa nu-l mai primesc in camera 

mea! 

– draga mea, in aceasta seara soseste Mos Nicolae. imi este teama ca iti 

va aduce o nuielusa, deoarece nu ai mancat tot, ti-ai lasat camera in 

dezordine de atatea ori, ai rupt cartile si ai distrus jucariile. 
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Diana asculta in liniste, stiind ca mama sa avea atata dreptate. In fata ei 

se derula filmul in care erau desenate toate nazbatiile ei. Unele o amuzau, 

deoarece le uitase. De exemplu, saptamana trecuta a varsat paharul cu 

apa pentru acuarele pe covorul cel nou. In vara, luase bani din portofelul 

mamei, fara sa ceara voie, si a cumparat agrafe. Aseara, decupase 

perdeaua pentru a face haine papusilor. 

 

„da, chiar am fost o fetita obraznica. e cazul sa devin disciplinata, sa-mi 

schimb comportamentul. nu am nimic de castigat daca sunt asa de rebela 

si dezordonata si neatenta.” 

 

dupa ce a terminat de mancat, si-a spalat castronul, l-a sters si l-a pus in 

dulap. intreaga zi , Diana s-a centrat pe regasirea faptelor bune, a viselor 

pe care le hranea in fiecare zi si a dorintei de a fi un copil bun. 

 

si-a aliniat jucariile, le-a ingrijit, a pieptanat toate papusile si le-a cerut 

iertare. a desenat bradul pe care si-l dorea de Craciun. 

 

seara a sosit pe negandite. stelele s-au ascuns in spatele unui cer de 

gheata. luna lumina foarte slab dintr-un ungher stingher. linistea devenea 
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apasatore, oboseala de peste zi, a rapus-o pe micuta Diana, care a 

adormit colorand cu inversunare bradutul. 

 

– draga copila, esti minunata, sopti Mos Nicolae, in timp ce umlea 

ghetutele cu fructe si dulciuri. iti daruiesc cu mult drag, o nuielusa 

magica. Stiu ca, in clipa in care o vei observa, vei plange. Insa, fiecare 

lacrima se va transforma intr-o perla, care te va ajuta sa depasesti 

momentele grele ale vietii. Sa iti pastrezi puritatea sufletului, sa crezi 

in visele tale si sa le indeplinesti! Esti un exemplu pentru noi toti, cei mari 

si mici, care nu stim sa recunoastem cand gresim. 

 

Mos Nicolae, un sfant ce iubeste si protejeaza copii, a sarutat-o pe 

frunte pe Diana si a pornit spre alti copii cuminti sau mai putin cuminti! 

Mosul este bun si iarta, iar copiii sunt suflete de ingeri lasati pe pamant 

pentru a ne face mai buni, mai darnici, mai senini! 

 

Astazi, sa iubim un copil… sa-l imbratisam si sa-l laudam pentru faptele 

lui bune! 

 

Shh… e noaptea magica! Vine Mos Nicolae… se aude, e pe drum…. tot mai 

aproape…. si mai aproape! a venit! multumim, mosule drag si bun! 
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5. E ajunul zilei de Moș Nicolae. Astăzi citim despre tradiții/obiceiuri 

pentru această sărbătoare. Pregătim ghetuțele și dăruim din ceea ce 

ne prisosește.  

 

În Polonia, Moş Nicolae este o personalitate extrem de divinizată şi 

respectată. Îmbrăcat în haine episcopale şi purtând bastonul episcopal, 

el coboară din ceruri cu ajutorul unui înger şi colindă întreaga ţară pe jos 

sau purtat într-o trăsură trasă de un cal alb. La vederea lui, copiii 

nerăbdători încep să strige ‘A venit! A venit!’. Odată intrat într-o casă, 

Moş Nicolae ascultă cu îngăduinţă rugăciunile copiilor. El îi ceartă sau îi 

laudă, după cum este cazul, şi le dăruieşte apoi icoane, mere roşii, 

portocale şi ‘pierniki’ (prăjiturele sfinte, făcute cu miere şi mirodenii). 

Dacă nu îşi face apariţia în persoană, el îşi lasă darurile sub pernele 

copiilor care dorm sau le pune în pantofii lustruiţi special pentru acest 

eveniment. 

 

În unele oraşe şi sate din Slovacia, Moş Nicolae (Svaty Mikulá) soseşte 

într-o trăsură trasă de un cal. Copiii nerăbdători să îl vadă umplu străzile 

şi se unesc în coruri şi dansuri. În unele regiuni, Moşul vizitează copiii 

acasă. În ajun, copiii îşi aşază încălţările lustruite pe pervazul ferestrei 

sau în pragul uşii, sperând să le găsească dimineaţa încărcate cu daruri. 
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În unele şcoli are loc sărbătoarea “Mikul Mail”, în care copiii îşi dăruiesc 

unul altuia mici cadouri. 

 

În Slovenia, în seara anterioară zilei de Sântul Nicolae, copiii îşi aşază 

încălţămintea afară, în faţa uşii, aşteptând să o găsească a doua zi 

încărcată de fructe, bomboane, monede şi mici jucării. Cel care îl 

însoţeşte pe Moş Nicolae, numit Parkel, pune în încălţările copiilor 

obraznici cărbuni şi cenuşă. 

 

În Spania, tradiţiile de Moş Nicolae includ un foarte tânăr “episcop 

copil”, de obicei având între trei şi şase ani, şi un grup de bărbaţi numiţi 

”auroros”, care cântă oraţii. Bărbaţii adună colecte, care sunt apoi 

dăruite de preot sau ‘episcopul copil’. Copilul poate fi escortat de colegii 

de clasă, poate călări un mic cal sau prezidează, împreună cu preotul şi 

profesorul, o masă la care se servesc fructe uscate, nuci şi prăjiturele. 

 

Înaintea zilei de Sfântul Nicolae (Szent Mikulás), copiii din Ungaria îşi 

lustruiesc pantofii cei mai buni şi îi aşază pe pervazuri pentru a fi umpluţi 

de darnicul Moş. El vine în case cu un sac plin de cadouri şi o carte mare 

în care sunt scrise faptele bune şi rele ale copiilor. Dimineaţa, copiii 

găsesc în pantofi bomboane, portocale, nuci, mere, ciocolată şi mici 

cadouri. Copiii obraznici primesc nuiele aurii şi linguri de lemn. 
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În Belgia şi Luxemburg, copiii îşi aşază ghetuţele în faţa uşii şi, la fel ca 

micuţii francezi, pregătesc un pahar de vin pentru moşul, morcovi şi zahăr 

pentru calul lui. Odată cu Moş Nicolae, la fel ca şi în alte ţări europene, 

copiii îl aşteaptă şi pe însoţitorul său, Hoseker. 

 

Moş Nicolae este foarte iubit de copiii din Austria, care-l ştiu ca pe un 

bătrân înveşmântat asemenea unui episcop, cu o carte mare în care îngerii 

au scris toate faptele celor mici şi călătoreşte alături de Krampus, care 

ţine în mână o nuia cu care-i ameninţă pe micuţii care nu au dat ascultare 

părinţilor. 

 

Copiii din Italia aşază pe o farfurie, în ajun, scrisorile în care-şi notează 

dorinţele, promiţându-i lui Moş Nicolae că vor fi cuminţi în anul care va 

veni. A doua zi, în locul scrisorilor, găsesc dulciurile lor preferate. Tot în 

Italia, există tradiţia numită Rito delle nubili (ritualul celor necăsătoriţi). 

Tinerele fete care au nevoie de ajutor înainte de a se mărita primesc 

daruri în amintirea sfântului care a ajutat trei fete sărace să se 

căsătorească, oferind fiecăreia câte o punguţă cu galbeni. 

 

În Cehia, odată cu cadourile constând din mere, nuci, dulciuri şi jucării, 

Moş Nicolae le aduce aminte copiilor că în curând va sosi copilul Isus. 
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Conform unui vechi obicei, copiii neascultători primeau în încălţări cartofi 

şi bucăţi de cărbune. 

 

În nordul şi partea centrală a Croaţiei, Moş Nicolae (Sveti Nikola) aduce 

cadouri pe 6 decembrie, cu ocazia zilei sale consacrate. În seara dinainte, 

copiii îşi lustruiesc încălţămintea şi o aşază pe pervazurile ferestrelor, 

pentru a fi umplută cu daruri, dulciuri şi fructe de generosul Moş. 

 

Copiii din Franţa, în ajun, lasă pentru Moş Nicolae un pahar de vin iar 

pentru măgăruşul lui, morcovi şi puţin zahăr. În ziua de 6 decembrie, ei 

primesc ciocolată, turtă dulce, fructe şi trimit scrisori rudelor pentru a 

le ura sărbători fericite. Îndeosebi în regiunile din estul Franţei, cei mici 

ştiu că Moş Nicolae vine călare pe un măgăruş, alături de Pere Fouettard 

(Moş Nuieluşă), înveşmântat în negru. Dacă Moş Nicolae lasă daruri 

copiilor buni, Pere Fouettard este cel care-i mustră pe copiii care n-au 

fost cuminţi, altoindu-i cu o nuieluşă. 

 

La copiii olandezi, moşul ajunge pe mare, venind din Spania. Dacă n-au 

fost cuminţi, se tem de însoţitorul moşului, Zwarte Piet (Petru cel 

Negru). El îl ajută pe Moş Nicolae cu darurile şi dulciurile pentru copiii 

cuminţi. Va merge pe la fiecare copil şi-i va dărui câte ceva, dar dacă pe 

lista lui copilul este trecut ca neascultător, îl va lua cu el înapoi în Spania. 
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În colindele româneşti, cântate iarna, se vorbeşte despre florile dalbe, 

flori de măr. Asta pentru că bătrânii cunoşteau şi ei că acea joardă a 

Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, 

va înflori până la Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit 

pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguţa. 

 

Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolţit grâul pentru a vedea cum va 

fi anul care vine, de Sfântul Nicolae se pun în apă crenguţe de pomi 

fructiferi, pentru ca acestea sa înflorească, dovada iertării greşelilor, 

după cum spune tradiţia. 

În Germania, tradiţia sărbătoririi Moşului Nicolae a apărut prin 

îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creştină a Sfântului Nicolae, 

care este văzut de germani ca un bătrân care poartă un sac în spate şi o 

nuieluşă în mână. Pe lângă ghetuţe, copiii pregătesc în ajun o scrisoare în 

care îşi aştern toate dorinţele şi câţiva morcovi pentru caii moşului. Se 

mai spune că Moş Nicolae are cu el o carte în care a trecut toate faptele 

copiilor, bune sau rele. Dacă n-au fost cuminţi, copiii primesc nuieluşe, 

cartofi sau cărbuni. În unele regiuni din Germania, copiii se costumează 

în Moş Nicolae şi colindă casele vecine, pentru a primi dulciuri. 
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6. Trimitem mesaje personalizate fiecărui aniversat. Fiecare om este 

unic.  

SFÂNTUL NICOLAE. Moş Nicolae este considerat protectorul copiilor. 

În fiecare an, el vine pe furiş în casele oamenilor şi lasă cadouri în 

ghetuţele copiilor cuminţi. 

Sfântul Nicolae s-a născut în anul 270 în cetatea Patara din Asia Mică (în 

prezent Turcia), iar numele lui înseamnă, în limba greacă, „biruitor de 

popoare”. A locuit în oraşul Myra, unde a fost episcop. Oraşul este situat 

tot în Asia Mica, pe actualul teritoriu al Turciei. După ce părinţii săi au 

murit, Nicolae şi-a împărţit averea săracilor, iar apoi a plecat la Ierusalim 

ca prelat. 

 

Legenda lui Moş Nicolae 

 

SFÂNTUL NICOLAE. Potrivit unei legende, Moș Nicolae ar fi ajutat 

trei fete sărace să se mărite. El e lăsate câte un săculeţ plin cu aur la 

poarta casei lor, astfel încât fiecare fată să aibă o zestre şi să se poată 

mărita. Când a venit rândul ultimei fete, tatăl ei a vrut să vadă cine le 

aducea săculeţele cu aur şi a stat pe pază într-o noapte. Atunci, Nicolae 

a lăsat săculeţul pe hornul casei, într-o şosetă care era pusă la uscat şi 

astfel a apărut tradiţia cadourilor puse în pantofi. 
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Cei trei săculeţi cu aur au devenit simbolul Sfântului Nicolae, sub forma 

a trei bile de aur. 

Legenda lui Moş Nicolae. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei mici pot 

primi fie o nuieluşă, dacă nu au fost cuminţi, fie dulciuri şi alte daruri, 

dacă merită. 
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15 
 

7. Pregătim turtă dulce. 

INGREDIENTE 

 1 ou 

 400 g faina 

 2 lingurite ghimbir macinat 

 2 lingurite scortisoara macinata 

 1/2 lingurita cuisoare macinate 

 1/2 lingurita bicarbonat de sodiu 

 un praf sare 

 160 g unt 80% 

 200 g zahar brun 

 60 ml melasa/miere 

 

1. Combina ingredientele uscate: faina, scortisoara, ghimbirul, cuisoarele 

macinate, bicarbonatul de sodiu si un praf de sare. Separat, bate untul 
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cu zaharul pentru 2-3 minute. Adauga oul si melasa, apoi incorporeaza 

ingredientele uscate. 

 

2. Rastoarna aluatul obtinut pe blatul presarat cu faina. Framanta cateva 

secunde aluatul, apoi da-i forma rotunda, ambaleaza-l in folie alimentara 

si da-l la frigider pentru minim o ora. 

 

✽ Aluatul poate fi facut si cu o zi inainte si lasat la frigider pana la rulare. 

 

3. Odata racit aluatul, intinde-l cu sucitorul intre doua foi de copt 

presarate usor cu faina, pana cand ajungi la o grosime de cca 0.5 cm. 

Decupeaza turta dulce cu formele speciale si asaza-le intr-o tava 

tapetata cu foaie de copt. 

 

4. Restul de aluat il poti trece din nou prin acelasi procedeu, dupa ce il 

framanti si rulezi din nou. Da turta dulce la cuptor pentru 10-12 minute 

la 170 de grade, sau pana cand devin usor aurii. 

 

5. Decoreaza turta dulce cu glazura de zahar, sau cu alte elemente 

decorative, dupa imaginatie. 
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8. Realizăm un rebus pornind de la cuvântul SĂRBĂTOARE.  

         1 

         2 

S Ă R B T O A R E 3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

         9 

9. Citim o carte cu tema Crăciunului. 

„Așteptând Crăciunul” povești semnate de Moș Crăciun adunate în volum 

de Claudia Groza. 

„Moș Crăciun” de Mauri Kunnas 

10. Facem teatru de păpuși, folosind degetele pe care le pictăm sau 

creăm personaje din hârtie sau pur și simplu folosim plușuri.  

11. Ascultăm colinde și facem felicitări folosind nasturi colorați și 

veseli. 

12. Facem un colaj din hârtii din diferite reviste ( un tablou al 

dorințelor eventual ). 

13. Urmărim un film cu tematica Crăciun și bem ceai sau lapte cu 

cacao. 
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14. Colorează după numere.  
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15. Participăm la un concurs de scrisori și desene pentru moș crăciun.  

 

16.Un joc în familie. Scrabble. Joc de cărți. Jocul de lectură și 

creativitate „Curios și scriitorii”. Păcălici.  

 

17. Inventăm o poveste folosind carduri, zaruri cu personaje ( se 

găsesc în comerț ). Vă las două ilustrații.  
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18. Confecționăm brazi din hârtie, îngeri  din hârtie 

(https://www.youtube.com/watch?v=4pk0goxMvsA ) și oameni de 

zăpadă. Folosim pom-pom, hârtie colorată/carton, ață, dischete 

demachiante.  

 

19. Pregătim cadouri pentru bunici. Idei? O decorațiune din paste 

colorate.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pk0goxMvsA
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20. Realizați o ilustrație pentru poezia de mai jos.  

Moș Crăciun 

de CG 

Când noaptea coboară în oraș, 

Lumini colorate se aprind, 

Spiridușii moșului râd poznaș, 

De noutățile care ca o plasă se întind. 

Copii veseli se joacă în parcuri 

Frigul le înroșește nasurile, 

Obosiți pornesc spre paturi, 

Așteptând de la îngeri veștile. 
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Maria îl naște pe Iisus, 

Un copil frumos și bun, 

Chiar în noaptea de Crăciun, 

Și stelele apar colo sus. 

Daruri se aduc micuțului, 

Smirnă, aur și tămâie, 

Bucuria aleargă cu viteza fulgerului, 

Spre sufletele pure să le mângâie. 

Brazii se împodobesc îndată, 

Cu globuri, beteală și ciocolată. 

Copiii nu scot nicio șoaptă, 

Pe Moș Crăciun așteptându-l încă o dată. 

 

22. Să facem jucării din șosete!!  

a.  http://www.creatissimo.ro/oameni-de-zapada-adorabili-din-sosete-

uzate/ ) 

b.https://ideipentrucasa.ro/14-idei-minunate-pentru-a-realiza-jucarii-

din-sosete-desperecheate/?cn-reloaded=1 

 

http://www.creatissimo.ro/oameni-de-zapada-adorabili-din-sosete-uzate/
http://www.creatissimo.ro/oameni-de-zapada-adorabili-din-sosete-uzate/
https://ideipentrucasa.ro/14-idei-minunate-pentru-a-realiza-jucarii-din-sosete-desperecheate/?cn-reloaded=1
https://ideipentrucasa.ro/14-idei-minunate-pentru-a-realiza-jucarii-din-sosete-desperecheate/?cn-reloaded=1
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23. Citim o poveste despre nașterea lui Iisus.  

24. Citim o poveste, pregătim fursecuri pentru Moș Crăciun.  

 

Povestea bradului de Crăciun  

de Mihai Teodora Cristina 

A fost odată într-o iarnă geroasă şi cu multă zăpadă, aproape de 

Crăciun, într-o pădure tânără un pui de brad. Avea frunze ascuţite şi 

multe şi era împodobit cu zăpadă de ziceai că are haine argintii pe el. 

Dar iată că într-o zi puiul de brad fu tăiat pentru a fi dus în casa 

cea mare de lângă pădure, chiar cu o zi înainte de sărbătoarea 
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Crăciunului. Acolo, bradul găsi mulţi copii ce alergau, cântau şi erau 

foarte bucuroşi. 

Seara, brăduţul a fost împodobit cu globuleţe multicolore, cu 

ghirlande din hârtie parfumată, cu  lumânări roşii, iar vârful lui primi 

o steluţă aurie ca o căciuliţă. Lângă picioare stăteau cutii îmbrăcate în 

hârtie fâşiitoare şi funde mari din catifea. 

Neştiind ce se întâmplă, el întrebă jucăriile aflate lângă el, de-a 

lungul peretelui: 

– Mă scuzaţi, îmi puteţi spune şi mie de ce sunt atâtea cutii cu jucării 

împachetate aşa frumos aici lângă mine, iar voi staţi acolo lângă perete? 

– Cum…nu ştii? 

– Nu…! se scuză brăduţul. 

– Mâine este Crăciunul şi toţi copiii primesc cadouri, iar jucăriile cele noi 

vor fi cadouri 

pentru copilaşii care ţi-au cântat când ai venit. 

Toată seara brăduţul a stat de vorbă cu jucăriile şi aşa a aflat că acolo 

era casa în care 

locuiau copiii fără părinţi. A aflat despre cum îi cheamă pe fiecare, ce le 

place să facă, cu ce să se joace şi multe lucruri frumoase auzi brăduţul. 

I se făcu dor de părinţii şi fraţii lui din pădure, dar se bucură că putea 

să aducă zâmbete pe feţele copiilor. 
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Dimineaţa copiii erau în jurul bradului, deschizând cadouri şi 

cântând colinde, frumoasele colinde. 

Nu după mult timp brăduţul a fost dus în pod şi lăsat acolo. 

Aşa petrecu zilele: singur, cu amintirea cântecelor, a jucăriilor 

vechi, a jucăriilor noi, a copiilor, a familiei lui. 

Îşi aminti că mama lui i-a spus că dacă îşi pune o dorinţă în noaptea de 

Anul Nou, ea îi va fi 

îndeplinită de Zâna Dorinţelor de Anul Nou, dar doar o dată. 

Când veni noaptea aceea specială, îşi dori să fie înapoi în pădure alături 

de ai săi. 

În dimineaţa următoare, Zâna Dorinţelor de Anul Nou îi îndeplini 

dorinţa, iar brăduţul se afla în pădure, lângă fraţii lui, înconjurat de 

zăpada argintie. Începu să le povestească tuturor despre mica aventură 

din casa copiilor şi de atunci deseori îşi aminteşte de ea…..chiar şi acum. 

 

25. CRĂCIUN FERICIT TUTUROR!  


