
 1.  14.06 - 17. 06. - “SĂPTĂMÂNA EMOȚIILOR”                        2.  20.06 – 24.06 – „În lumea creaturilor ascunse și a dinozaurilor!” 

                                                                                                                 

     -  Atelier de dezvoltare personală / psiholog Elena Gheoculescu                   - Descoperim lumea animalelor și habitatul lor natural;  

     -  Povești terapeutice;                                                                                      - Participăm la concursuri de ghicitori, rebusuri;  

     -  Jocuri și activități despre emoții;                                                                 - Vizionăm filme documentare și artistice cu eroi necuvântători; 

     -  Excursie ,,La TZARĂ”(Com. Găiseni / Autostrada A1- km 36) – cost*    - Vizită la Muzeul Antipa - cost*;     

                                                                                                                              - Vizită la Muzeul de Geologie - cost*.                                                                                                               

   3.  27.06 - 01. 07 – „TEATRU ȘI FILM!”                                                4.  04.07 -08.07 – „CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII!” 

                                                                                      

- Personaje de poveste:descriere de personaje, realizarea unui colaj                 - Prezentare destinatii de vacanta, realizare souvenir-uri, 

- Atelier de creatie –piesa de teatru creata de copii                                               - Cantece si dansuri reprezentative 

- La Cinematograf - vizionare de film - cost *                                                       -  Vanatoare de indicii pentru a descoperi lucruri interesante               

                                                                                                                                                       despre diferite tari ale lumii! 



                                                                                                                                                                    

 5. 11.07-15.07 - „DESCOPERIM NATURA PRIN ARTĂ”              6. 18.07 - 22.07 „ȘTIINȚA DISTRACTIVĂ!” 

                                                                                                                             

 - Pictura pe diferite materiale: pietre, hârtie, ceramică;                                  -  Experimente distractive;  

 - Colaj cu materiale din natura;           -  Iesiri in parc; 

 - Vizita la Gradina Botanica cost*;                                                                    -  Stiati ca....?! - proiect curiozitati              

 - Activități în aer liber.                                                                                                     
 

7. 25.07 - 29.07 „PLANTELE, IZVOR DE SĂNĂTATE”                  8. 01.08 – 05.08  „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR!”  

                                            

 -    Discutii despre plante si beneficiile lor                                                                       - Povesti de ieri, povesti de azi! 

 -    Stiati ca....?! - proiect curiozitati                                                                           - Realizarea unei carti create de copii 

 -    La cules de mure la Snagov  –cost*                                                                     - Piesa de teatru  -  cost* 
 

 



9. 08.08 - 12.09 „FENOMENE NATURALE PE TERRA!”                       10. 16.08 – 19.08 „DESCOPERIM CORPUL UMAN” 

                                                                                                                                                       

- Sa descoperim mediul inconjurator si fenomenele naturale;                  -  „Să descoperim cum funcționează corpul uman!”   

- Realizare de experimente distractive;                                                         (de ce trebuie să ne hrănim, să dormim, să bem apă?); 

- Joc de rol: micul meteorolog;                                                                    - Ce să faci dacă...... ?! Curs de supraviețuire pentru copii! 
 

11. 22.08 - 26.09 „ATELIERE DE RECICLARE CREATIVA”            12. 29.08 – 02.09 „PRIETENIE FARA FRONTIERE!”           

                                                    

 -   Realizare de machete din materiale reciclabile;                                                 - Jocurile copilăriei în parc; 

 -   Concurs de creativitate – „Colaj eco!”;                                                              - Realizarea jurnalului de vacanță; 

 -   Ieșiri în aer liber;                                                                                                - Să ne cunoaștem mai bine: jocuri de dezvoltare personală.      

                                                                                                                           

        * Costul ieșirilor va fi anunțat în săptămâna în care se deruleaza activitatea.               VA  AȘTEPTĂM  CU  DRAG! 

                                                                                                 


