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Marți 31 martie  Miercuri 1  aprilie 
      

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  pian  
11.00 – O activitate creativă pe zi – curcubee 
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - Necesită 
de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar zău că sunt 
faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa de prânz.  
16.00 – Un experiment științific pe zi - iluzii optice și o jucărie 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Prințesa Urbană   
19.00 – O activitate culturală pe zi – spectacol Mateiaș 
Gâscarul, oferit de Teatrul Andrei Mureșan. 
 

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  chitară 
11.00 – O activitate creativă pe zi – îngerași de hârtie  
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - Necesită 
de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar zău că sunt 
faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa de prânz.  
16.00 – Un experiment științific pe zi - spinner de hârtie 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Dana Rogoz   
19.00 – O activitate culturală pe zi – spectacol Micul Prinț, 
oferit de Teatrul deNord Satu Mare 
 

 Joi 2  aprilie  Vineri 3 aprilie 
      

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  tobe 
11.00 – O activitate creativă pe zi – copac înflorit  
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - 

Necesită de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar 
zău că sunt faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa 
de prânz. 
16.00 – Un experiment științific pe zi - catapultăclasică, căci 

știm că le place să arunce chestii, măcar să o facă organizat 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 

citită de Prințesa Urbană   
19.00 – O activitate distractivă pe zi – imagini live de la 

acvariul din Monterey  
 

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  nai 
11.00 – O activitate creativă pe zi – să fie soare  
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - Necesită 
de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar zău că sunt 
faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa de prânz.  
16.00 – Un experiment științific pe zi - muzicuță 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Dana Rogoz   
19.00 – O activitate culturală pe zi – spectacol Teatru de 
păpuși, oferit de Magic Puppet. 
 

 Sâmbătă 4 aprilie  Duminică 5 aprilie 
      

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  bongos 
11.00 – O activitate creativă pe zi – imprimeuri cerate 
12.00 - Poza astronomică a zilei direct de la NASA - Necesită 
de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar zău că sunt 
faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa de prânz.  
16.00 – Un experiment științific pe zi - elicopter de hârtie 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Prințesa Urbană   
19.00 – O activitate distractivă pe zi – vezi live ce mai fac 
animalele de la Zoo SanDiego. 
 

 10.00 – Un instrument muzical pe zi – pian sau repetă 
instrumentul preferat :) 
11.00 – O activitate creativă pe zi – posturi yoga pentru copii 
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - Necesită 
de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar zău că sunt 
faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa de prânz. 
16.00 – Un experiment științific pe zi - energie statică cu 
baloane 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Dana Rogoz   
19.00 – O activitate distractivă pe zi – spectacol - Acasă cu 
Zurli 
  

Luni 6 aprilie  Marți 7 aprilie 
    VA URMA APRILIE  

 10.00 – Un instrument muzical pe zi –  tobe sau repetă 
instrumentul preferat :) 
11.00 – O activitate creativă pe zi – mozaic  
12.00 - Poza astronomică a zilei - direct de la NASA - 
Necesită de la voi puțin timp de traducere a explicației, dar 
zău că sunt faine și îndeamnă la visare, așa înainte de masa 
de prânz.  
16.00 – Un experiment științific pe zi - catapultă, mai mult 
praștie 
17.00 – Din dragoste pentru cărți – o oră de poveste pe zi 
citită de Dana Rogoz   
19.00 – O activitate culturală pe zi – balet Frumoasa 
adormită 
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