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 …ntr-adevăr, toamna şi-a intrat încet, încet în
drepturi…Dimineţi răcoroase, după-amiezi călduroase
şi copii veseli trecȃnd pragul grădiniţei. Ne-am
reobişnuit cu rutina zilnică mic-dejun, activităţi cu
materialele Montessori, cercul, joaca afară, prȃnzul
şi…somnul. 
 La micul dejun socializăm mult, apoi lucrăm cu
materialele Montessori. Ȋnvăţăm să scriem, exersăm
scrisul pe tablă şi pe foaie, facem primii paşi spre
citit sau exersăm cititul , facem adunări cu numere
mari. Ȋnvăţăm să numărăm, învăţăm cifre, litere
pentru că e în puterea noastră să facem acest lucru.
Și o facem cu mare lejeritate şi naturaleţe! 
 Dar sunt zile cȃnd mai ieşim puţin din rutina noastră!
Zile cȃnd avem vreun sărbătorit şi aflăm cu
săptămȃni înainte de ziua lui de naştere!” “Maria, se
apropie ziua mea! “ … “ Maria, azi e ziua mea!”…dar şi
zile cȃnd ne propunem să avem alte activităţi.
 Ȋntr-una din zile , copiii au fost rugaţi să aducă 2
mere. “Ce vom face cu ele, Maria?” Era întrebarea a
zece copii . Ei bine,” Corobeţe”! Cine îşi mai aduce
aminte de copilăria noastră? La noi în casă în fiecare
toamnă erau atȃrnate la uscat corobeţe! 
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 Ne-am strȃns toţi la mese , am scos cotorul
merelor, am observat cȃt de uşor şi de frumos se
poate scoate un cotor dacă ai un instrument
adecvat. Am tăiat merele fȃsii subtiri , apoi le-am
înşirat fiecare pe o sfoară. Le-am aşezat frumos pe
o măsuţă să le observam zilnic, să vedem cum încet
,încet ele se oxidează, apoi se deshidratează şi
devin…corobeţe! 
 “Maria, uite! S-au uscat !” “Mmmm, yummy, dar sunt
chiar gustoase!” Le-am degustat şi le-am dus acasă.
Dar nu numai corobeţe ducem acasă, mai găsim
cȃte o nucă , cȃte o castană prin curte…”De unde vin
nucile la noi in curte?” Probabil le pierd păsările în
zborul lor…
 “Și castanele? Haideţi să ne uităm în parc! E plin de
castani ! Iar pe jos nu mai vezi aleea…e acoperităde
frunze uscate şi de castane…Copiii bucuroşi si
harnici adună într-un coş castane, coji de castane
înţepătoare…”Ce vom face cu ele, Maria?”...

 Dar asta este o poveste pentru o altă zi…

Si noi, cei mici,
 suntem aici!!


