“O altfel de scoala de vara”
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

Ziua “Sportului”

Ziua “Drumetiilor”

Ziua “Cluburilor
de inteligenta”

Ziua “Belles
langues”

“Ziua filmului”

Atelierul “Sport kids”program pe serii de
varsta
Intervalul: 09:30-12:30
(in fiecare zi de luni pe
perioada vacantei)
Pret : 12 lei/ sedinta
Detalii:

5.07.2016
“Picnic in aer liber”

1.Club de lectura

În timpul acestui atelier copiii vor
desfasura sesiuni de aplicatii cu
caracter sportiv, indoor si
outdoor organizate sub diferite
forme între copii sau echipe și
adaptate diferitelor grupe de
vârstă. Scopul acestora este de a-i
antrena pe copii din punct de
vedere fizic, de a-i învăța
coordonarea individuala si în
grup, lucrul în echipă și de a le
activa competitivitatea.

Cursuri de limba
Vizionare de filme,
engleza pt
desene animate la
scolari Cinema Twins
CAMBRIDGE
Ploiesti
(prof. Andra Ilie) Pret: 30 lei (apa si
popcorn)

nivel primar
Sustinut de:
Prof. inv. primar, Ghita
Ioana

Intervalul:
13:30-14:30
nivel prescolar
-cu educatoarele de la
grupa

Tehnicile abordate pe parcursul
atelierului sunt:
 miscare, sport,
 exerciții de improvizație,
 joc de rol in echipa
sportiva,
 joc si jocuri specifice
emotiilor,
 tehnicii de respiratie,
 elemente tehnice,
 tehnicii creative,
 dictie
Adresat celor care isi doresc si se
doreste pentru ei:
intelegerea emotiilor prin jocuri si
sport, joaca in grup prin
empatizare,
sa dezvolte empatiei prin explorare
cu ajutorul jocurilor de cunoaștere si
date sportive,
autocunoașterea și extinderea
propriilor emoții,
Activităţile propuse sunt
potrivite pentru copiii dinamici, se
vor familiariza cu obiectele si
echipamantele sportive puse la
dispozitie.
Programul este susținut de
tehnicieni Dinamic Kids cu
experiență în zona sportului si al
psihologiei. Totul adaptat prin
intermediul unor activități vârstei

2.Club de matematica
12.07.2016
Excursie la “Sanctuarul
ursilor”, Zarnesti-Brasov,
Cheile Rasnoavei
Pret: 120 lei

nivel primar

Program:
7.07.2016
21.07.2016
04.08.2016
11.08.2016
18.08.2016

01.07.2016
“Cartea Junglei”
(vizionare la scoala)

Pret: 25lei/sedinta
Intervalul:
10:00- 11:30

Sustinut de:
Prof. inv. primar
Stemate Elena
Nicolae Loredana

Intervalul:
10:00-12:00
nivel prescolar
-cu educatoarele de la
grupa

Cursuri de
incepatori de
limba francezanivel primar
(prof. Preda
Andreea)

08.07.2016
“Angry Birds”
Cinema Twins

copiilor inscrisi.
Programul activităților:
1. Joc de prezentare și de
cunoaștere
2. Hoţii şi poliţiştii – în două echipe,
copiii vor juca pe rând va juca rolul
poliţiştilor şi al hoţilor. Oare vor reuși
aceștia să colaboreze între ei și să fie
învingători în a descoperii hoții?
3. Tricoul – strategie sau rapiditate?
Sau amândouă? Oare cine va găsi
cea mai bună soluție de a transporta
în mod original un tricou?
4. Sardinele – oare ce rol avem intrun grup? Oare cum suntem
perceputi de grupul în care suntem?
Prin acest joc trainerul va avea rolul
de a echilibra percepţia interioara a
copilului cu percepţia exterioara a
grupului.
Se alterneaza jocurile de
miscare si stimularea senzoriala, si
jocuri de rol simple pentru a-i ajuta
pe copii sa constientizeze prezenta
celorlalti si sportul. Copilul incepe sa
isi astepte randul, ofera si cere
ajutorul, imita adultul, respecta
limitele propuse de acesta si invata
sa faca fata mai bine frustrarii.

19.07.2016
3.Club de creatie
“Drumetie Padurea
Paulesti”- Parcul de
nivel primar
distractii Paulesti (spatiu
Sustinut de:
Prof. inv. primar
cu ATV copii, topogan
Tiu Nicoleta
gonflabil, trambuline
elastic, leagane, mini golf, Intervalul:14:30-15:30
trageri la tinta)
Pret: 25 lei

nivel prescolar
-cu educatoarele de la
grupa

07.07- Les Couleurs, Les
Numeros, Ma famille
17.07-Comment
t’appeles tu? Je suis…
21.07-Les animaux
28.07-Les vetements, le
temps, Les jours de la
semaine
04.08-Les fruits et les
legumes
11.08-Le corps humain
18.08-Bon appetite , Au
restaurant

Cursuri pentru
scolari de limba
araba
(prof. Andra
Petre)

15.07.2016
“Oachi, printul din
jungla”
(vizionare la scoala)

22.07.2016
“Finding Dory” –
Cinema Twins

26.07.2016
“Oraselul Cunoasterii”
(Orășelul Cunoașterii este un science
center din București).
Activitati : experimentarea științelor
prin joc, 8 zone de interes exponate-joc
cu apă, aer, energie electrică, magneți,
jocuri optice și senzoriale, echilibru și
angrenaje de roți dințate. Spațiul
Orășelului cuprinde o suprafață în care
sunt desfășurate toate experimentele,
un spațiu de petreceri, spațiu de
relaxare pentru adulți

Pret: 100 lei
* Separat pt scolarii doritoriatelierul: “Sunt inventator!
Miniturbina”- 25 lei/copil

* Aceste activitati se
desfasoara in fiecare
zi de miercuri, pe
toata perioada
vacantei!

- conversatii scurte
- vocabular de baza
-lectii de cultura si
civilizatie araba
-cursuri de religie
musulmana

29.07.2016
“Bunul Dinozaur”
(vizionare la scoala)

Program:
07.07.2016
14.07.2016
21.07.2016

Intervalul:
15:00-16:30
Cursuri
interactive de
limba germana
(prof. Preda
Andreea)

5.08.2016
“Ice Age: Collision
Course”- Cinema Twins

02.08.2016
“Parcul Bucov “
- Zoo
-desene pe asfalt,
- atelier in aer liber Muzeul
“Constantin Stere”

Pret : 25 lei

Program:

12.08.2016

07.07-Zahlen, Farben,
Meine Familie
(“Numere”,” Culori”,
“Familia Mea”)
14.07-Wie heip du? Das
ist…Ich heipe…
(“Cum te cheama?”
“Aceasta este…” “Eu ma
numesc…”
21.07-Tiere (“Animale”)
28.07- Kleidung, das
Wetter, Die Jahreszeiten,
Wochentage, Die
Monate
(“Imbracamintea”,
“Vremea, anotimpurile,
zilele saptamanii, lunile
anului”)
04.08- Die Obst und die
Gomüse (“Fructe si
legume”)
11.08-Meine Gesicht,
Berufe (“Fata mea”,
“Meserii”)
18.08-Guten appetite, In
die Küche, In den
Schlafzimmer ( “Pofta
buna”, “In bucatarie”,
“In dormitor”)

“Fura steagul, salveaza
Luna!” – (vizionare la
scoala)

19.08.2016
“The Secret Life of Pets”
Cinema Twins

26.08.2016
“Mune, gardianul Lunii”

09.08.2016
Parcul Paulesti
- joaca (prescolari)
-acces pe terenul de fotbal si
baschet (scolarii) –pentru
desfasurarea unor competitii
sportive

(vizionare la scoala)

Limba engleza
prescolari
(Prof. Preda
Andreea)

Program:
Saptamanal,
Intervalul:
10:00-10:45
(grupa mijl+mare)
10:45- 11:15
(grupa mica)

16.08.2016
Vulcanii noroiosi
Rezervatie naturala de tip geologic pe cca.
30 ha., vulcanii noroiosi sunt localizati in
Subcarpatii de Curbura, in localitatea Berca,
jud. Buzau, Cunoscuti in zona sub
denumirea de pacle, vulcanii noroiosi au
aceiasi structura ca si vulcanii adevarati, in
interiorul lor producandu-se procese
similare. Altfel spus avem de-a face cu niste
vulcani in miniatura la care conurile nu
depasesc 5- 6 m inaltime, iar adancimea de
la care este aruncata spre suprafata „lava”
este mult mai mica. In final acelasi rezultat,
adica o suprafata in mare parte arida dar in
celasi timp spectaculoasa.
Piatra Albă – Grunjul ( din tuf
vulcanic)

Manastirea Ciolanu

Pret: 85 lei

23.08.2016
Manastirea Dealu
Curtea Domneasca
Targoviste - Târgoviştea a
devenit, încă din a doua jumătate a
secolului al XIV-lea (cca. 1368), curte
domnească secundară, iar din primul
deceniu al secolului al XV-lea
reşedinţă principală a voievodului
Mihail (cca. 1409-1420), fiul şi
asociatul la domnie al lui Mircea cel
Bătrân (1386-1418), domnul Ţării
Româneşti (Maior Valachia).

Pret: 100 lei

