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Cum poţi sa iţi confecţionezi propria ta salbă ? 
 
 
Materiale utile: fir de lâna (preferabil roşu) – maxim 20 cm, carton,  staniol auriu sau argintiu 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1- Se ia cartonul, apoi cu ajutorul unei monede de 50 de bani se realizează conturul (se decupează cât mai mulţi 
bănuţiîn funcţie de cât de bogată se doreşte salba ). 
 
Pasul 2 - După ce s-au decupat banuţii din carton aceştia poti fi decoraţi cu diferite simboluri specific ţigăneşti (ex. roata 
de la căruţă, soarele, calul, potcoava, luna, stelele, focul) prin trasarea cu presiune asupra contururilor simbolurilor 
menţionate. 
 
Pasul 3-Peste fiecare bănuţ din carton se va aplica cu lipici staniolulîntins foarte bine. 
 
Pasul 4-După acoperirea cu staniol a bănuţilor, aceştia se lasă la usucat, apoi se vor găuriîntr-o parte şi se vor monta pe 
firul de lâna legându-se fiecare bănuţîn parte la o distanţă de maxim 10 centimetri. 
 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
 
  Salbele de bănuţi deşi reprezintă un simbol al etniei rome, acestea au origini româneşti.  
 Cu cât salba este mai bogatăîn bănuţi cu atât fata  va face parte dintr-o familie maiînstărită. 
 Banii din salbele ţigăneşti sunt făcuţi de monetăria austriacă, emisia Franz Josef, sunt realizaţi din aur de 24 de karate, cei 
mari au 14 grame iar cei mici, de patru ori mai puţin 

 



Cum poţi sa iţi confecţionezi propria ta brăţară tradiţională? 
 
Materiale utile: 1 sticlă de plastic de 0,50 ml, iută sau etamină, markere colorate (rosu, albastru, negru, verde, galben) 
sau fir de melana subţire (roşu, albastru, negru, verde, galben), 1 cutter sau foarfecă 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Se ia sticla de plastic şi se desenează de jurîmprejurul sticlei cu linii paralele, un contur circular lat de maxim 10 
cm. 
 
Pasul 2-După ce vă asiguraţi că aţi trasat drept conturul unei brăţări, decupaţi conturul cu un cutter sau foarfecă. 
 
Pasul 3-Decupaţi o bucată de etamină puţin mai lungă şi mai lată decât brăţara confecţionată din sticla d plastic, astfelîn 
cât materialul să poată acoperi marginile brăţării. 
 
Pasul 4-Pe bucata de etamină/ iută puteţi desena sau coase diferite simboluri tradiţional româneşti (ex. crucea Sfântului 
Andrei, spice de gâu, vârtelniţa, forme geometrice – rombul sau ochiul, pătrate etc.) 
 
Pasul 5-Etamina decorată se va lipi pe bucata de plastic obţinându-se astfel o brăţară tradiţional românească. 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
 
 Simbolurile utilizate pe zgărdanele şi brătarile tradiţionale sunt menite să ajute posesorul acesteia, sau să reflecte o anumită 
trăsătură de personalitate a acesteia? 
 De exempluîn tradiţia populară românească ''vârtelniţa'' reprezintă mişcarea lumii, succesiunea anotimpurilor, ''cocoşul'' te 
protejează de lucrurile rele, ''colţii lupului'' te apăra de fiarele sălbatice, rombul sau ''ochiul'' te apară de invidie, ură şi deochi.  
 



 
Cum poţi sa iţi confecţionezi un mărţişor tradiţional românesc? 

 
Materiale utile: lut alb cu uscare la aer, vopsele acrilice (alb, maro, roşu, verde, galben, albastru, negru), pensule de 
diferite dimensiuni (foarte subţiri şi medii), pahar pentru spălarea pensulelor, aţă melană sau lână - roşu şi alb, un sucitor 
din sticlă sau lemn, un cutter 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Dintr-un carton se confecţionează un model de bundiţă, ie sau rochie tradiţional românească. 
 
Pasul 2 -Se desigilează lutul apoi se ia o bucată de dimensiunea unui ou şi se frămantă foarte bine până ce seînmoaie. 
 
Pasul 3-După ce lutul a devenit moale se va intinde cu ajutorul sucitorului  apoi cu ajutorul modelului de carton se va 
decupa cu un cutter. 
 
Pasul 4-Formele de lut obţinute se vor lăsa la uscat conform instrucţiunilor de pe pachet apoi se va picta fondul cu alb, 
iar după uscare se vaîncepe decorarea acestora cu simboluri tradiţionale (spicul de grîu, vîrtelniţa, bobocul de floare, 
crucea Sfântului Andrei, romburi). 
Similar se procedează şi cu căpăcelele de ghindă, acestea se vopsescîn interior cu alb, urmând apoi să fie decorate 
tradiţional. 
 
Pasul 5 -Din cele 2 fire roşu şi alb se va realiza jnurul de mărţişor care se va monda la mărţişorul obţinut. 
 
Ştiaţi că mărţişorul.... 
 Are provenienţe daco-tracice şi  era cunoscut sub denumirea de Martelniţa. 
 În prezent mărţişorul simbolizează sosirea primăverii, darîn trecut reprezenta diferite mituri precum – lupta primăverii cu 
iarna, voinicul care a eliberat soarele, fratele şi sora hanului. 
 În marea majoritate a zonelor din ţară acesta este oferit de către bărbaţi femeilor, doarîn Moldova femeile oferă mărţişoare 
bărbaţilor. 
 



 
 



 
Cum poţi sa iţi confecţionezi propriul tău mini-nai? 

 
Materiale utile: minim 10 beţe de trestie/bambus/soc,  sfoară, lac pentru lemn, pansulă, cutter 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Beţele se verifică dacă sunt suficient de rezistente, apoi se vor curăţa pe interior astfelîncât să se poată vedea 
clar prin acestea. 
 
Pasul 2-Apoi beţele se aşează unulîn continuarea celuilalt şi se vor tăia de la stanga la dreaptaîn ordine crescătoare. 
 
Pasul 3-După tăierea beţelor acestea urmează să fie lăcuite pe exterior. 
 
Pasul 4-Când beţele s-au uscat, se vor legaîntre ele conform modelului din imagine iar micul artist se poate bucura de 
noul său intrument tradiţional românesc. 
 
  
  
 
  
Ştiaţi că naiul.... 
 Are o vechime de peste 6000 de ani? Primele semne ale prezenţei naiului pe teritotiul ţării noastre seînregistreazăîncă de pe 
vremea dacilor. 
 Maestrul Gheorghe Zamfir a promovat doina românească peîntreg mapamondul cu ajutorul naiului, facându-ne astfel foarte 
cunoscuţiînîntreaga lume. 
 Naiul este un instrument utilizat atâtîn muzica populară românească cât şiîn muzica ţigănească lăutărească. 
 Naiul din trecut avea 7 tuburi cu o simbolistică diferită (cifra lui Dumnezeu, 7 culori din cucubeu, 7 zile ale săptămanii etc.) 
 Naiul se acordează prin ceara de albine care se introduceîn interiorul tuburilor. 

 
 



 
 
 

MODALITATEA DE LEGARE A TUBURILOR UNUI NAI 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 Cum să înveţi un dans ţigănesc? 
 
Materiale utile: o melodie autentică ţigănească, un cd-player/laptop etc., vestimentaţie viu colorată, un ring de dans 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Băieţii stau in mijloc aşezaţiîn cerc şiîncep să ţopăie ridicând picioarele şi lovindu-le cu palmeleîn lateral. 
 În acest timp, fetele formează un cerc de jurîmprejurul băieţilor, se rotescîn jurul axei lor şi simultanîn jurul 
băieţilor. 
 
Pasul 2-Fetele se opresc menţinându-şi poziţiaîn cerc şiîn timp ce ţopăie pe locîşi vor mişca fusta stânga-dreapta strâng 
şi deschid cerculînspre băieţi. 
 În tot acest timp băieţii continuă să joace pasul pe loc. 
 
Pasul 3-În cerc restrânsîn timp ce se joacă cu fustele fluturându-le stânga-dreapta fetele se apleacă cu trunchiulînspre 
baieţi şiîşi mişcă umerii. 
 
Pasul 4-Fiecare băiatîşi alege o fată, se aşeazăîntr-un genunchi şi bate din palme. Fiecare fată se roteşteîn jurul 
băiatului, ţopăind pe ritmuri de dans şi jucându-se cu fusta. 
 
Pasul 5-Dansul seîncheie cu un cerc format din băieţi şi fete aşezaţi alternativ. Aceştia se rotesc inşialîntr-o direcţie apoi 
modifică direcţia până la finalul melodiei. 
 Pe tot parcursul dansului toţi participanţii vor dansa ţopăind, iar fetele vor continua să se joace cu fustele 
mişcându-le stânga-dreapta.  
  
 Ştiaţi că .... 
 În cadrul dansului ţigănesc femeile trebuie să seîmbrace numaiîn fuste lungi, ample, viu colorate şi să poarte salbe de aur la 
gât şi bănuţiîn păr.   
 Bărbaţii trebuie să fieîmbrăcaţiîn pantaloni eleganţi, cămăşi viu colorate şi pălărie cu borul lat.   

  
 



Cum săînveţi să dansezi BRÂUL? 
 
 
Materiale utile: o melodie specifică horelor – brâului, un cd-player/laptop etc., Ie/port popular (obligatoriu un brâu sau 
curea), un ring de dans 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Aşezaţiîn linie şi ţinându-se cu mâna stângă de brâul colegului din stânga, iar cu cea dreaptă de umărul 
colegului din dreapta, dansatorii intrăîn scenă apoi când hora se porneşte mai tareîncep să sară apăsat lovind podeaua 
cu foc şi mişcându-şi mâinile cândîn faţă cândîn spate. 
 Hora alterneazăîn mişcări lente şi ritm alert când dansatorii ba se prind de brâu şi fac paşi lenţi stânga -dreapta, 
ba ţinându-se de brâu aleargă cu frenezieîn horă bătând strajnic din picoare sau forfecându-le. 
 
Pasul 2-Întreg dansul esteînsoţit de strigături de satiră şi pline de hazîn care reprezintă unitatea dintre dansatori 
şiîndemnul de a-şi arăta voioşia, forţa şi priceperea la joc. 
 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
  
 Brâul reprezenta dansul ciobanilor, orgolioşi, pătimaşi şi perseverenţi, care se zbăteau din răsputeri săîşi satisfacă dorinţele. 
 Acest dans era jucatîn general de flăcăi voinici care aveau o condiţie fizică foarte bună. 
 Deşi este un dans popular românesc de provenienţă din Ardeal, bâul este desîntâlnitîn colonia rudarilor din marginea de nord 
a comunei Lereşti. 

 
 
 



Strigături ale Brâului 
 
 
 
 Uite brâul, 
 Trece râul 
 Şi mândruţa, potecuţa, 
 
 Cine s-o lăsa de brâu 
 Să dea cofa cu rachiu, 
 Să dea cofa plină, rasă, 
 Şi pe mândra lui frumoasă! 
 Eu de brâu nu m-oi lăsa, 
 Cofa cu rachiu o-i bea! 
  
 Nu te uita, lele, hăi, 
 Că sunt cu ciorechii răi, 
 Că nici ăştia nu-s ai mei, 
 Sunt a-i lelii de colea, 
 Când s-o supăra, mi-i ia, 
 
 Şi-aolică, sunt bătrân, 
 De nimic nu mai sunt bun, 
 Numai de a strânge fân, 
 
 Hai la brâu, la brâu, la brâu 
 Şi la secerat de grâu! 
 Unde se seceră grâul, 
 Joacă muscelenii brâul. 
 
 Hai la brâu, la brâu, la brâu, 
 Şi la secerat de grâu! 
 

Cum să te joci cu arşicele joc în bei-bun ? 



 
Materiale utile: arşicele (oase ale articulaţiei genunchiului de la picioarele de dinapoi ale mieilor sau caprelor) 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Ambii copii se se aşează jos,în genunchi şi stabilesc iniţial câte arşice urmează să fie implicateîn joc (unul sau 
două arşice), indiferent de numărul de arşice pe careîl deţine fiecare. 
 
Pasul 2-De exemplu dacă au stabilit ca fiecare să joace cu două arşice, unul dintre participanţi iaîn mână cele patru 
arşice şi le aruncăîn sus şi le lasă să cadă pe pământ. Apoi cel de-al doilea participant ia toate cele patru arşice şi le 
aruncă şi el. 
 
Pasul 3-Pentru fiecare arşice ce cade cu siciulîn jos, jucătorul care a aruncat trebuie să punăîn joc tot atţtea miele şi 
apoi aruncă iar cu arşicele. 
 Dacă arşicele nu cad pe muche, atunci se spune că sunt moarte şi celălalt jucător trebuie să arunce. 
 Dacă arşicele cad cu beiulîn sus, acestea o să fie luate de jucătorul care le aruncă. 
 Dacă arşicele cad cu siciul şi cu beiul se numeşte sic şi bei, iar toate arşicele sunt luate de jucătorul care nu a 
aruncat. Cel ce a luat arşicele va lăsaîn joc giolul său, iar celălalt jucător va puneîn joc numărul de arşice stabilit de 
laînceput cafiind echivalentulul giolului. 
 Când unul dintre copiîşi termină toate arşicele, giolul câştigătorului rămâne jos, dacă giolul este un arşic, Iar 
dacă giolul este de două arşice atunci ia un arşic şi lasă jos unul. 
 Ultimul arşic rămasîl surchideşte maiîntâi câştigătorul apoiîl ia pe rând fiecare după cum se surchideşte. 
 
Pasul 4 Cum se surchideşte-Arşicul se ţine de muchieîntre degetul mare şi degetul arătător, aproape de capăt şi se 
aruncă uşorîn sus şi este lăsat să cada rotindu-se. 
 Dacă a căzut beiul jucătorul care a aruncat câştigă jocul, dacă a căzut cu siciulîn sus, atunci jucătorul adaugă 
două miele şi se reia jocul.  
Ştiaţi că .... 
 Beiul – când arşicul stă ridicat pe muche, cu partea scobităîn sus. Sici – când arşicul stă ridicat pe muche, cu partea mai 
proeminentăîn sus. Giol-numărul de arşice stabile să intreîn joc laînceput.



 
Cum poţi să ghiceşi cum o să fie vremea? 

 
Materiale utile: diferite elemente din natură: animale, cerul, luna, soarele, fruce şi lgume etc. 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1 
 Înarmat cu un bun spirit de observaţie,privind la diferite elemente din natuă şi cunoscând simbolistica acestora 
poţi identifica cum urmează să fie vremea. 
 
  
 Semne de iarnă grea 
 dacă lebedele pleacă de timpuriu, se anunţă iarnă grea. 
 dacăîn timpul verii se fac multe nuci şi alune se anunţă iarnă grea. 
Semne de vreme rea,în funcţie de anotimp (toamnă sau iarnă), ne dau şi animalele de casă: 
 dacă pisica strănută, se spală cu lăbuţele pe la urechi ori se uită lung pe fereastră se 
anunţă ploaie, iar dacă se cuibăreşte cu spatele la focînseamnă că vine furtuna. 
 dacă pisicaîşi ascute ghearele de covor ne prevesteşte vânt puternic. 
 
 câinele, când mănâncă iarbă, se tăvăleşteîn casă pe podea sau se scarpină foarte mult, 
ne anunţă că va ploua sau va ninge (în funcţie de anotimp). 
 şi vacile, când stau apropiate, ne anunţă vremea rea, şi când aleargă cu coadaîn sus ne 
anunţă vânt puternic. 
 dacă vitele ling pereţii, trunchiurile şi pietrele sau dacă se culcăîn loc să pască se 
anunţă ploaie. 
 iarna, când câinii latră la lună, ne spun de fapt că va veni ger mare. 
 
 Semne de ploaie 
 când păsările se aşează pe gard cu guşa către răsărit sau când se tăvălescîn praf; 
 când cerul este roşu dimineaţa; 



 când tună la amiază; 
 când curcubeul este dublu sau bine colorat; 
 când ceaţa miroase a paie arse; 
 când mirosurile se răspândesc cu mai multă putere; 
 când se umezesc pietrele; 
 când cocoriiîşi schimbă direcţiaîn zbor; 
 când piţigoiul cântăînainte de răsărit; 
 când apusul soarelui esteîntunecat; 
 când vulturul zboară aproape de pământ. 
 
 Semne de vreme frumoasă de la animalele de casă: 
 Când pisicaîşi ascute ghearele de piciorul mesei ne prevesteşte că vremea se va 
îndrepta; 
 iar vacile, când stau aşezateîn iarbaînaltă, ne anunţă vreme frumoasă; 
 porcii deîngrăşat anunţă vreme bună când mănâncă bine; 
 iar porcii, dacă duc paieîn bot spre coteţ, ne arată că vremea se vaîmbunătăţi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
 Tradiţiile folclorice reprezintă un prim pasîn dezvoltarea şi asimilarea de elemente specifice dansului, muzicii, educaţiei fizice, 
artei plastice şi decorative. 
 



 
Cum să faci să apară ploaia sau soarele? 

 
Materiale utile: o piatră strălucitoare 
 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Copiii adunaţiîn ceteîn diferite perioade  de secetă sau ploaie, potîncerca să aplice diferite jocuri follosind 
anumite incantaţii. 
 
 
Pasul 2-Pe vreme de ploaie: 
 Cărămidă rea, dă, Doamne, să stea! 
 
 Pe vreme mohorâtă, cand este innourat afară: 
 Piatră strălucitoare, dă, Doamne, să iasă soare! 
 
 Pe vreme de secetă: 
 Cărămidă nouă, dă, Doamne, să plouă! 
  
 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
 În folclorul copiilor se spune ca meteorologia populară prezice vremea bună sau rea dacă ştim să citim semnele pe care ni le 
arată astrele, plantele, animalele şi natura, iar dacă cunoaştem formule magice putem schimba vremea. 

  



 
Cum să confecţionezi un coş cu flori? 

 
Materiale utile: apă, pungă transparentă, burete pentru flori, un coşuleţîmpletit, flori de diferite sortimente, diferite tipuri 
de frunze, o panglică 
 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Buretele se decupeazăîn aşa fel ca să poată intraîn coşuleţ,înainte de a pune bureteleîn coşîn interiorul 
acestuia se va pune punga. 
 
Pasul 2-În buretele umezit foarte bine se vorînfige pe rând florile a caror codiţe se vor tăia de dimensiuni diferite. 
 Pe lângă flori se adaugă şi diferite tipuri de frunze. 
 
Pasul 3-După ce coşul a fost umplut cu flori se va lega pe tortiţa acestuia o fundă colorată. 
  
  
 
 
 
 
  
Ştiaţi că .... 
 Meseria de florăreasă se moşteneşte din familieîn familie. Actualele femei rome au peste trei generaţii de florăreseînaintea 
lor. 
 În trecut florăresele erau femei sărace care trebuiau să umble prin târguri, pieţe şi restaurante purtând coşuri grele pline cu 
flori. 
 Cea mai vândută floareîn ţara noastră, era garoafa. 
 Ca să reâmprospătezi o floare ofilită, trebuie săîi tai cuozile şi să o introduci cţteva oreîn bere rece şi prospătă. 
  



  
Cum să confecţionezi steagul oficial al romilor ? 

 
 

 
Materiale utile: coală A5 colortă verde, albastru şi roşu, foarfecă, lipici, un băţ 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Se taie două benzi longitudinale verde şi albastru şi se se decupează simbolul unei roţi de  culoare roşie cu 24 
de spiţe. 
 
Pasul 2-După decumarea materialelor banda verde a steagului se va poziţionaîn partea de jos iarîn partea de sus se va 
lipi banda albastră. 
 Peste cele două benzi central se lipeşte simbolul roţii. 
 
Pasul 3-La unul dintre capetele steagului se va face oîndoitură pe laţimea acestuia şi se va lipi de un băţ.  
 
  
  
  
 
 
Ştiaţi că .... 
 Fiecare culoare conţinutăîn steagul oficial al romilor are o simbolistică? Verdele reprezintă câmpurile, pământul, albastrul 
reprezintă cerul, libertatea şi pe Dumnezeu, iar roşul reprezintă viaţa. 
 Roata reprezentantă pe steag conţine 24 de spiţe echivalentul celor 24 de ore din zi. 
 La primul Congres Mondial al Romilor s-a stabilit formatul oficial al steagului romilor, alături de ziua internaţională a romilor şi 
imnul internaţional al romilor ''Gelem, gelem''.  
 



  
 Cum să confecţionezi tricolorul ? 

 
Materiale utile: coală A5 colortă (albastru, galben şi roşu), foarfecă, lipici, un băţ 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Se taie trei benzi, câte una din fiecare culoare pe lăţimea colii A5, un sfert din dimensiunea acesteia.  
 
Pasul 2-După tăierea celor trei bucăţi colorate poziţionându-le de la stânga spre dreapta se lipesc unaîn continuarea 
celeilalte bucăţile de culoare respectînd ordinea: albastru, galben şi roşu. 
 
Pasul 3-Capătul albastru al steagului seîndoaie puţin şi se lipeşte de un băţ.  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Ştiaţi că .... 
 Steagul dacilor conţinea aceleaşi culori conţinute de actualul steag al României? 
 Culorile tricolorului simbolizează : libertate (albastrul cerului), dreptate (galbenul ogoarelor) şi frăţie (roşul sângelui), simboluri 
stabilite pentru prima datăîn cadrul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. 
 Pe 26 iunie 1848 ia nastere oficial steagul României.   
 Steagul statului Ciad se aseamănă cu tricolorul, diferenţa constândîn nuanţa culorii de albastru. 

Cum să puiîn scenă o nuntă specifică romilor căldărari? 



 
Materiale utile: salbă cu bani, o sticlă de vin, vestimentaţie de nuntă (costum de mire, flori artificiale, batistă viu colorată, 
rochie de mireasă), o găleată cu apă, slănina, sare, pâine, potcoavă şi nicovală 
 
Personaje: mireasa şi mirele, socrii mari şi socrii mici, nuntaşii 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1-Tatăl şi mama mirelui vin la părinţii miresei cu galbeni şi o sticlă de vin roşu  legată cu fundă roşie şi strigă tare 
„Aven mo, baro foro!”(Veniţi mă, mare târg!”). 

 
Pasul 2-După ce părinţii fetei acceptă darul cuscriiîşi schimbăîntre ei pălariile, iar cele două soacreîşi schimbăîntre ele 
baticele. Toată lumeaîncepe să chiuie şi să danseze. 
 
Pasul 3-Mireasa esteîmbrăcată de către fetele tinere si femeile căsătorite. 
 
Pasul 4-Mirele şi mireasa participă la jurămantul de căsătorie, promiţându-şi credinţă vejnică unul altuia. 
 O persoană aşeazăîn faţa tinerilor o nicovală, un ciocan şi o bucată de slănină pe care pun pâine şi sare.  Cei 
doi se aşează pe rândîn genunchi unulîn faţa celuilalt şiîşi oferă  să guste pe rând pâine şi slănină. 
 
Pasul 5-Fata părăseşte casa părinteascăîntorcându-se cu spatele la aceasta şi pornind urmată de  zestrea de nuntă 
(galbeni, perne, haine, frigider, televizor etc.)înspre casa mirelui. 
 
Pasul 6-A doua zi dimineaţa fata esteîmbrăcatăîn femeie de către soacra sa şi trebuie să aducă apă de la fântână pe 
care să o dea maiîntâi socrilor apoi şătrarilor din jurul casei socrilor. 
 După ceîşi primeşte darul de nuntă fata seîndreaptă alături de mire şi familia sa spre casa părinţilor ei, unde va 
duce o găleată cu apă cu busuioc şi vor relua petrecerea.     
 
Ştiaţi că .... În trecut romii nu se căsătoreau civil şi religios, singurul momentîn care ei merg la biserică este doar la botez, de Paşti, 
când se dezleagă de un jurământ sau când le moare cineva.  
 



Cum să puiîn scenă un ritual al Paparudelor? 
 
Materiale utile: cămăşi albe, frunze, crengi, flori, linia melodică (https://www.youtube.com/watch?v=NMvI0lbRY80), un 
ulcior cu apă 
 
 
Modalitate de realizare  
 
Pasul 1 - Confecţionarea costumelor 
 Din flori se vor realiza coroniţe care urmează să fie purtate de feteîn timpul ritualului. 
 Din crengi şi frunze se va face un brâu purtatîn jurul taliei, iar cu se vorîmbina alte crengi care vor curge de la 
brâuîn jos pânăîn pământ ca o fustă. 
 
PASUL 2 – Punereaîn scenă a dansului 
 Aşezaţiîn cerc, ţinându-se de mână toţi membrii grupului se vorînvârtiînspre stânga apoiînspre dreapta. Rotaţiaîn 
cerc se face păşind de pe un picior pe altulîn sensul de dans şi mişcând mâinileîn faţă şiîn spate. 
 La mijlocul melodiei cercul se desface şi fiecare copilîşi alege un partenerînvârtindu-se (stânga-dreapta)în timp 
ce se ţin de mână. 
 
Pasul 3-Pe parcursul dansului toţi vor cânta cântecul paparudelor regăsitîn link-ul mentionat laînceputu activităţii. 
  

 
 
 

Ştiaţi că .... 
 Păpăluda reprezintă o veche divinitate din mitologia românilor, care aduce ploaia şi ferilizează solul. 
 Paparuda este denumirea cea mai răspândită a ritualuli magic de provocare a ploii. 
 Ritualul este practicatîn a treia joi după Rusalii, poateînsă avea loc şiîn orice zi de vară, după o secetă mai prelungită. 
 Dansul este jucatîn general de fete şi mai rar poate fi jucat şi de baieţi. 
 



Versuri cantec Paparuda 

 

Paparudă, rudă, 
Saiîn sus şi udă, 

Udă cu cofiţa 
Ca să crească viţa. 

La-la-la... 

Paparudă, rudă, 
Saiîn sus şi udă, 
Udă cu găleata 

Ca să crească roada. 

La-la-la... 

Paparudă, rudă, 
Saiîn sus şi udă, 
Udă cu ulciorul 

Să crească feciorul. 

La-la-la... 

Paparudă, rudă, 
Sai în sus şi udă, 

Udă cu căniţa 
Să crească fetiţa. 

La-la-la... 
Au-aauu... 
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