Participanti #CONCURS #SarbatoritulLunii #Ianuarie 2018

1
Georgescu Mihaela pe fetita mea o cheama Cristina Diana si este nascuta pe 25.01.2012.Ii place foarte
mult sa coloreze,sa se joace cu copiii,sa picteze,sa se joace pe wii cu Mario.II place sa se joace cu
verisoara ei pe Monopoly
2
Alina Diana Mardare Adelina Efremia - 23.01.2017. Marea ei pasiune DANSUL

😊.

3
Laura Serban Băiatul cel mare, David Andrei va împlini 7 ani pe 20 ianuarie. Cel mai mult îi place să se
joace cu Lego.Manage

4
Chiru Georgiana Eu am un baietel il cheama Patrick Gabriel iar astazi este ziua lui a implinit 1 anisor!
Am fi fericiti si norocosi daca am castiga acest concurs chiar de ziua lui.15.01.2017. Pasiunea lui este sa
descopere lucruri noi !Pupici cu sclipici 😘Manage

5
Oana-Alexandra Simion Pe 20 Ianuarie anul trecut s-a nascut mezina familiei-AnnaManage

6
Nica Rodica Simona Nică Andi Emanuel a împlinit pe 08.01.2018 5 ani,pasiunea lui este antrenamentul
la karate
7
Cristina Pâslariu Eduard-Stefan 8 ani, nascut pe 8.01.2010. Lego este pasiunea lui.
8
Ioana Claudia Popovici Avem o fetita pe nume Eva si este nascuta in 18.02.2017. In acest moment
placerile ei sunt mersul, da merge de mai bine de o luna, si oglinda. 😊
9
Loredana Oprea Oprea Gabriela Adelina născută pe 12 ianuarie 2017,cea mai mare pasiune
imprastiatul jucariilor
😊
10Loredana Oprea

2

11
Mihaela Banuta Lavinia-Ioana,8ani,născută pe 5 ianuarie. Ii plac mult poneii și e pasionată de lucrurile
cu "Frozen"Manage

12
Marian Si Georgiana Mihai Casian -19 iulie 2015. Pasiunea lui mașinuțele.Manage

13
Minghel Mihaela Pe fetiță noastră o cheamă Aida și are 5 ani și 6 luni îi place baletul și dansul.

14
Cristina Crina Ioja Pe 19.01.2005 Rafaela Dora,anul asta a făcut 13 ani,in poza e cu sora ei cea mică de
1 an și 3 luni Anais Maria.Manage

15

Adriana Clinci Este Beatrice Georgiana si pe 26 01 2018face frumoasa vârstă de 9 anișori.pasiunea ei
este dansul si datul cu rolele.Manage

16
Emilia Csibi Ea este Gloria si e născută intr-o zi de ianuarie 13,acum 15 ani.E artista familiei ,studiază
artele plastice! ❤Manage

17
Marcela Chitac Anastasia Ioana este numele fetitei mele, iar astazi, 15.01.2018, implineste un anisor. Ii
plac carticelele si jucariile care se misca, care se plimba, gen trenulet, lebada..Manage

18
Maria Asandei Matei implineste 2 ani oe 26 ianuarie. Ii plac instrumentele muzicale. Momentan bate cu
sete un xilofon si niste tobe
:)
19
Geanina Gea Radu nascut pe 19.1.2015.ii plac mult masinutile si sa dansezeManage

20
Maria Mariuca Matei ingerasul meu împlineste 1 anisor pe 18 01 2018.Încă nu putem spune ca avem
pasiuni ci doar descoperim lumea!
21
Claudia Bratu Pe 28 Alesia Maria face 3 anisori!! La capitolul pasiuni...are multeee!! Sa construiasca
turnulete din lego sau cuburi de lemn, sa scriee mult cu pixul, sa asculte muzica, sa se balaceasca in
toate baltocile de pe strada
😂 si mai nou a descoperit o noua pasiune - literele alfabetului
22
Emilia Popescu Eduard- Ionut , nascut pe 07.01.2015. Ii plac muuuult masinuteleManage

23
Stefania Andreea Sarah, implineste 1 an pe 23 ian îi place foarte mult sa dansezeManage

24
Cristina Bus Toader Fetita mea,Sara Ioana este născută pe 15.01.2012 ieri a împlinit 6 ani .Pasiunea ei
este olaritul,limbile străine,teatru si înotul.Manage

25
Roxana Diaconu Bună! Pe fata mea o cheamă Andreea Malina, sa nascut pe 2 ianuarie 2004 ....iar
pasiunile ei sunt : fotografia, desenul si muzica .
26
Gheorghe Tantar Baiatul meu Emanuel ,implineste pe 29 ianuarie 16 ani ,si ai place sa colectioneze
ceasuri vechi si sa pictezeManage

27
Vero Adry Mara 6 ani pe 12.01.2012 pasiunile ei sunt dansurile si poneiiManage

28
Dana Grecu Robert , 22.01 2013. Pasiunea lui sunt trenurile.
29
Gheorghe Stefan Ceausu anastasia 7 ianuarie 2010 pasiunile ei este pictatul si papusile
30
Daniela Nitica Natalia, născută într o zi de Ianuarie, pe data de 5,2015. 3anisori. Își dorește sa aibă și
ea"lapipi", adică aripi, pentru că îi plac "oconii", sa zboare ca și ei 😊 😊 😊.Manage

31
Emilia Luca Ea este fetita mea Isabelle, pe 31 ianuarie implineste 11 ani si este pasionata de dans si
moda.Manage

32
Violeta Mihaela Birtea Printesa mea Mihaela Lăcrămioara care pe 22-01 implineste 7 ani si îi place cel
mai mult sa se joace cu cifre si litere magnetice dar si cu puzzleManage

33
Cososchi Bianca Cezar, 2 ani pe 14 ianuarie. Pasiuni in acest moment: Mickey, mini unelte si lego.
34
Mihaela Durac David Andrei 6 ani pasiunea lui este sa construiască lego
35
Ovidia Roman

36
Ion Ghinita Fetita mea - Natalia Maria - va implini 9 ani pe data de 28.01.2018. Ii plac foarte mult pisicile,
limba engleza, jocurile lego, pictura, lectura si sportul. Este un copil afectuos, cu o personalitate bine
definita! Te iubim, Naty! Daca ar fi trait bunica ta, Maria, ar fi fost tare mandra de tine!Manage

37
Magdalena Aldea Ea este Caroline Ioana Maria are 4 ani din 16.01.2018 si ii plac stiintele despre
planete.Acum , mai tarziu vom vedea.Manage

38
Daniela Magdalena Fetița mea Andreea a împlinit 1 an pe 2 ianuarie și îi place să descopere lucruri noi.
Ca pasiuni îi plac muzica și dansul
😊Manage

39
Ioana Bistriceanu Alexia -Ioana pe 12 ianuarie a implinit varsta de 5 anisori îi place foarte mult sa
danseze si sa cante .Manage

40
Florentina Florycyca Pe 31 Ianuarie, băiatul meu Matheo Eric va face 13 ani. Il pasionează
calculatoarele si jocurile pe consola, iar fiica mea Maria a împlinit un anisor pe 10 Ianuarie si ii place
foarte mult muzica si dansul.Manage

41
Alexandra Simion Carolina mea a facut un an pe 20 ian iar printre pasiuni ar fi cuburile si muzica
42
Adriana Bistriceanu Ingrid, 1an 3 sapt si este fascinata de carti. Are rabdare sa dea pagina cu pagina si
vorbeste cu animalele
🙂Manage

43
Coca Si Bogdan Ioana Maria-face 5 ani pe 30 ian.E pasionata de dans si muzica populara.Manage

44
Marya Gurãu Miruna-Ioana 2ani ii place sa se joace si sa asculte povesti!Manage

