
 

 

            

ȘCOALA PRIMARĂ TEDDYBAR în parteneriat cu Centrul ILSC organizează o 

tabară unică de limba engleză, care să le ofere copiilor o vacanță de poveste. 

           Prin atelierele tematice propuse în fiecare din cele șase zile, conversație în limba engleză 

și activități indoor și outdoor, copiii vor petrece o vacanță distractivă și educativă într-un cadru 

natural deosebit.  

Obiective principale ale acestei tabere: 

• Fixarea notiunilor vechi si dobandirea de noi cunostinte prin conversatie si jocuri special 

concepute; 

• Utilizarea cu mai multa incredere a limbii engleze.  

 

 

     Perioada 1: 7 - 13 IULIE / 30 LOCURI 

   Perioada 2: 4 - 10 AUGUST / 30 LOCURI 

      

 



 

 

TARIF: 1300 lei / copil – include: 

 -  6 nopți de cazare la Pensiunea CASA PĂDURII 3*; 

 -  3 mese și două gustări / zi;  

 -  transport cu autocarul; 

 -  3 ore de limba engleză / zi cu profesor atestat de limba engleză (copiii vor fi împărțiți în grupe 

în urma unui test de plasare, conform nivelului de pregătire); 

 -  activități distractive, recreative și de dezvoltare personală;  

 -  terapie în Salina Slănic Prahova (2 vizite); 

 -  înot / Lacul cu apă sărată ,,Baia Baciului” (3 ieșiri); 

 -  seară festivă. 

* Nu sunt incluse în preț intrările la Salina Slănic Prahova și la Baia Baciului.  

 

Înscrierile se fac până la data de 31 MAI, prin achitarea unui avans 

de 300 lei.  

         Program English Camp 

Duminică 
 09.30: plecare din B-dul Ion Mihalache / 11.30: sosire la pensiune  

 11.30 – 14.00: cazare și masă de prânz  

 14.00 – 16.00: jocuri in aer liber, conversatii cu parintii 

 16.00 – 19.00: test de plasare în grupele de limba engleză / Lectia 1 & 2 

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: petrecere în pijamale 
Luni  

 08.30 – 10.00: încălzire și mic dejun  

 10.00 – 13.00: terapie în Salina Slanic Prahova / jocuri de echipa  

 13.00 – 16.00: masă de prânz și timp liber ( jocuri in aer liber)  

 16.00 – 19.00: lecția 3 & 4 (cu pauză și gustare în jurul orei 17.15)  

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: jocuri de masă pe echipe ( copiii vor veni cu jocuri) 
Marți  

 08.30 – 9:30:   încălzire și mic dejun  

 9.30 – 13.00:   înot la „Baia Baciului”** 

 13.00 – 16.00: masă de prânz și timp liber( jocuri in aer liber) 



 

 

 

 16.00 – 19.00: lecția 5 & 6 (cu pauză și gustare în jurul orei 17.15)  

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: cinema 
Miercuri 

 08.30 – 10.00: încălzire și mic dejun  

 10.00 – 13.00: terapie în Salina Slănic Prahova 

 13.00 – 16.00: masă de prânz și timp liber ( jocuri in aer liber) 

 16.00 – 19.00: lectia 7 & 8 (cu pauză și gustare în jurul orei 17.15) 

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: Seara Talentelor 
Joi 

 08.00 – 09.00: încălzire și mic dejun  

 09.00 – 13.00: înot la „Baia Baciului”** 

 13.00 – 16.00: masă de prânz și timp liber( jocuri in aer liber) 

 16.00 – 19.00: lectia 9 & 10 (cu pauză și gustare în jurul orei 17.15) 

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: jocuri de masă pe echipe 
Vineri 

 08.30 – 10.00: încălzire și mic dejun  

 10.00 – 13.00: înot la ,,Baia Baciului”** 

 13.00 – 16.00: masă de prânz, pregătirea bagajelor  

 16.00 – 19.00: lectia 11 & 12 (cu pauză și gustare în jurul orei 17.15) 

 19.00 – 20.00: cină  

 20.00 – 22.00: petrecere de final / seara cu Foc de tabara 
Sambata 

 10.00 – plecare (cu sosirea în București, B-dul Ion Mihalache în jurul orei 12.30)  
 

Durata ședintelor este de 1h și 15 min cu pauză de 30 minute.  
** În funcție de condițiile meteo, iesirile la Baia Baciului pot fi reprogramate sau înlocuite cu 

alte activități de grup în limba engleză. 

Cadre didactice însoțitoare: 

              Perioada 1:                                                                    Perioada 2 : 

Buca Mirabela                                                                       Cernat Mihaela 

Ungureanu Daniela                                                               Tudoroiu Ancuta 

Marin Ionela                                                                          Sîrbescu Nadia        

Sîrbescu Nadia                                                                      Moldoveanu Mihaela 

Moldoveanu Mihaela                                                    

Profesori engleza: 

Moraru Theodora                                                  Ramar Madalina 

Sbarcea Denisa                                                      Sbarcea Denisa  


