
 

 SĂPTĂMÂNA 24-30 MARTIE  
CALENDAR WWW.MAMICAAUTENTICA.RO 

.  
 
 
 

 

Marți 24 martie  Miercuri 25  martie 
      

 10.00 – O lecție pe zi – Dactilografie  
11.00 - 11.40 - CLR+caligrafie, semne grafice sau exersare 
litere pe caiet Tip1 SAU cititul liber sau ascultatul de povești. 
11.50 - 12.30 - MEM - alege vârsta și activitatea potrivită. 
12.30 -  Mișcare în fiecare zi 
13.00 - Abilități de viață - Creștem copii responsabili. 
16.00 – O activitate creativă pe zi – cum scriem un haiku?  
17.30 – Abilități de viață - dezvoltarea curiozității - Cum 
funcționează un lacăt? 
19.30 – Un spectacol pe zi – Cirque du Soleil 
21.00 - Povestea de seară  

 10.00 – O lecție pe zi – Dactilografie  
11.00 - 11.40 - CLR+caligrafie, semne grafice sau exersare litere 
pe caiet Tip1 SAU cititul liber sau ascultatul de povești. 
11.50 - 12.30 - MEM - alege vârsta și activitatea potrivită. 
12.30 Yoga pentru copii  
13.00 - Abilități de viață - Creștem copii responsabili  
16.00 – O activitate creativă pe zi – solnița origami  
17.30 – Abilități de viață - dezvoltarea curiozității - Cum se 
formează un nou născut? 
19.30 – Un spectacol pe zi – Balet - Spărgătorul de nuci 
21.00 - Povestea de seară  

 
Joi 26 martie  Vineri 27 martie 

      

 10.00 – O lecție pe zi – Dactilografie  
11.00 - 11.40 - CLR+caligrafie, semne grafice sau exersare 
litere pe caiet Tip1 SAU cititul liber sau ascultatul de povești. 
11.50 - 12.30 - MEM - alege vârsta și activitatea potrivită. 
12.30 Mișcare în fiecare zi 
13.00 - Abilități de viață - Cum gătim o masă? Fierbătorul de 
apă, toasterul și blenderul.  
16.00 – O activitate creativă pe zi – ce poți face cu buline?   
17.30 – Abilități de viață - dezvoltarea curiozității - Cum se 
face mierea? 
19.30 – Un spectacol pe zi – Balet - Lacul lebedelor 
21.00 - Povestea de seară  

 10.00 – O lecție pe zi – Dactilografie  
11.00 - 11.40 - CLR+caligrafie, semne grafice sau exersare litere 
pe caiet Tip1 SAU cititul liber sau ascultatul de povești. 
11.50 - 12.30 - MEM - alege vârsta și activitatea potrivită. 
12.30 Mișcare în fiecare zi 
13.00 - Abilități de viață - Cum spălăm vasele?  
16.00 – O activitate creativă pe zi – pictura cu piciorul   
17.30 – Abilități de viață - dezvoltarea curiozității - Cum se 
fabrică săpunul natural? 
19.30 – Un spectacol pe zi – Kings on Ice 
21.00 - Povestea de seară  

 

Sâmbătă 28 martie  Duminică 29 martie 
      

 10.00 –Joc liber.  
11.00 - 12.30 -Abilități de viață - cum dau cu aspiratorul? 
Conectare la electicitate, derulare cablu, tipuri de perii. 
12.30 Mișcare în fiecare zi 
16.00 – O activitate creativă pe zi – măști,  
19.30 – Un film pe zi - România neîmblânzită 
21.00 - Povestea de seară  

 10.00 –Joc liber.  
11.00 - 12.30 - Abilități de viață - cum dau cu mătura? 
Coordonarea mătură - făraș pentru a strânge eficient mizeria. 
12.30 Mișcare în fiecare zi 
16.00 – O activitate creativă pe zi – decorațiuni 
19.30 – Un spectacol pe zi - Jazz on the rooftop 
21.00 - Povestea de seară  

 

Luni 30 martie  Marți 31 martie 
    VA URMA  

 10.00 – O lecție pe zi – Dactilografie  
11.00 - 11.40 - CLR+caligrafie, semne grafice sau exersare 
litere pe caiet Tip1 SAU cititul liber sau ascultatul de povești. 
11.50 - 12.30 - MEM - alege vârsta și activitatea potrivită. 
12.30 Mișcare în fiecare zi 
12.30 Yoga pentru copii  
13.00 - Abilități de viață - cum pun o mașină de rufe?  
16.00 –  O activitate creativă pe zi –marionete de degete cu 
cățeluși 
17.30 – Abilități de viață - dezvoltarea curiozității - Cum se 
confecționează creioanele cerate? 
19.30 – Un spectacol pe zi - un recital de pian 
21.00 - Povestea de seară  
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