
Profesor, Oltea Paraschiv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu sunt ……………………………………………………………. (se trece apelativul folosit acasă). 

Am împlinit 3 ani şi trebuie să merg la grădiniţă. Mi-am făcut  un “CV” pe care să-l 

prezint în prima zi, ca să mă cunoască toată lumea.  

 După cum v-am spus am 3 ANI deci sunt mare! 

 

Date despre mine: 

1. Identitatea: 

Numele : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prenumele : ………………………………………………………………………………………………… 

Data naşterii: anul………………… luna……………………ziua………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………………………..………………………………… 

Adresa : str. …………………………… nr...... bl. …….ap.…….etaj ..... 

Telefon (mama/ tata) : …………………………………………………………………………………. 

Important de subliniat! Mama şi tata mă strigă ........................................... şi aş prefera ca şi la 

grădiniță să fiu strigat la fel. Mulţumesc anticipat că-mi respectaţi nevoile emoţionale! 

2. Starea de sănătate:  

Boli fizice sau de altă natură de care am suferit/ sufăr şi despre care doamnele educatoare 

ar trebui să ştie pentru a mă putea ajuta la nevoie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alimente care-mi provoacă alergii:………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dezvoltarea fizică : 

o Greutate: ………………………………………………………. 

o Înălţime: …………………………………………………………. 

4, “Hobby”- urile mele: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Nu-mi place: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Profesor, Oltea Paraschiv   

6.Când mami şi tati nu sunt acasă, de mine are grijă ........................................................................... 

7. Mami şi tati spun că eu trebuie/ nu trebuie să dorm la grădiniţă  (se subliniază varianta 

aleasă); 

8. Eu ştiu şi pot/ nu ştiu şi nu pot să folosesc tacâmurile şi să mănânc singur/ singură.  

(se subliniază varianta care corespunde realităţii); 

9. Eu ştiu şi pot/ nu ştiu şi nu pot să folosesc singur toaleta. (se subliniază varianta care 

corespunde realităţii); 

10. Eu ştiu şi pot/ nu ştiu şi nu pot să mă îmbrac şi să mă dezbrac singur/singură (se 

subliniază varianta care corespunde realităţii); 

11. Eu ştiu/ nu ştiu să-mi formulez dorinţele prin cuvinte (se subliniază varianta care 

corespunde realităţii); 

12. Mie îmi place/ nu-mi place să mă joc împreună cu alţi copii (se subliniază varianta care 

corespunde realităţii); 

13. Mami şi tati m-au pregătit/ nu m-au pregătit pentru grădiniţă (se subliniază varianta 

care corespunde realităţii); 

14. Mami şi tati mi-au ales această grădiniţă pentru că ..................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

15. Voi pleca de la grădiniţă cu mami sau cu tati. Câteodată va veni să mă ia ............................... 

dar doamna educatoare va fi anunţată despre acest lucru, din timp. 

 

                     Date despre familia mea 

1. Mama 

     Numele :………………………………………………………………………………………………….. 

Prenumele :……………………………………………………………………………………………. 

Studii :…………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresă electronică:....................................................................................................... 

2. Tata 

Numele :………………………………………………………………………………………………….. 

Prenumele :……………………………………………………………………………………………. 

Studii :…………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresă electronică:....................................................................................................... 

3. *  Fraţi 

Numele :………………………………………………………………………………………………….. 

Prenumele :……………………………………………………………………………………………. 

Vârsta :………………………………………………………………………………………………….. 

 ** Surori 

Numele :………………………………………………………………………………………………….. 

Prenumele :……………………………………………………………………………………………. 

Vârsta :………………………………………………………………………………………………….. 

 



Profesor, Oltea Paraschiv   

4. Alte persoane care locuiesc împreună cu mine : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiu că pentru mine grădiniţa este un pas uriaş spre viaţă.  

Ştiu că voi, adulţii din viaţa mea, veţi folosi iubirea ca pe o metodă de formare şi 

educare. 

Ştiu că veţi respecta particularităţile mele individuale şi veţi avea răbdare să cresc 

frumos şi cu folos, dar în ritmul meu. 

Ştiu că îmi veţi respecta nevoile emoţionale şi nu-mi veţi impune sarcini pe care să nu 

le pot duce. 

Ştiu că vin la grădiniţă pentru a înflori şi nu pentru că mami şi tati nu au cu cine să 

mă lase acasă când ei sunt la serviciu. 

Ştiu că împreună putem face din grădiniţă o poveste de aur. 

 

Semnez, UN COPIL din ŢARA COPILĂRIEI INIMOASE 

 

 

 

 


