
 

 
 

  

 SĂPTĂMÂNA 7-13 APRILIE 
CALENDAR WWW.MAMICAAUTENTICA.RO 

VACANȚĂ 
.  

 
 
 

 
Marți 7 martie  Miercuri 8  aprilie 

      

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Regatul de Gheață 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Terariu  
16.00 - Joc de imaginație - role play - de-a doctorul, ca s[ mai 
detensionăm și carantina curentă  
19.00 – O "ieșire" la restaurant – pregătiți o cină bună, 
îmbrăcați-vă de ieșit în oraș, așezați masa ca la restaurant, 
muzică de ambient, lumânări pe masă și chemați-i.  

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Minecraft 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Ghivece cu Verdețuri   
16.00 - Joc de imaginație - teatru de păpuși - activitățile cu 
Rapunzel vă pot da idei despre personaje 
19.00 – O seară la film - recomandare filmul Minunea- pe 
netflix. 

 

Joi 9 aprilie  Vineri 10 aprilie 
      

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Star Wars 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Cuiburi de Căpșuni  
16.00 - Joc de imaginație - familia de plușuri 
19.00 – Petrecere în pijamale cu karaoke -aici aveți Playlist 
karaoke copii și  idei  de  Gustărele 
 

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Stay Strong 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Observăm cum se dezvoltă diferite plante. 
Descriere aici. 

16.00 - Joc de imaginație - creează o poveste de la o imagine 
dată 
19.00 – Petrecere tematică - exemple cu Vampirina, Donald 
Duck, Eroi în pijama, Olaf. 

 

 Sâmbătă 11 aprilie  Duminică 12 aprilie 
      

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Zâna Măseluță 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - plantăm Omuleți  
15.00 - Delfinariul din Constanța transmite live pe pagina de 
facebook două reprezentații pe zi, în zilele de weekend (la 11 
și la 15.)  
16.00 - Joc de imaginație - schimbă finalul poveștii preferate 
19.00 – Răsfăț la masaj - le așez patul ca pentru masaj, cu 
prosoape, cu ulei lângă, cu muzică de relaxare, cu lumină 
slabă și colorată și îi invit să se bucure de un masaj din cap 
până în picioare.  

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Coco Fluturașul  
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Imprimeuri florale 
15.00 - Delfinariul din Constanța transmite live pe pagina de 
facebook două reprezentații pe zi, în zilele de weekend (la 11 
și la 15.)  
16.00 - Joc de imaginație - dacă aș fi un supererou, aș fi ....... 
19.00 – O seară la film - recomandare filmul Klaus, pe netflix, 
care a avut și o nominalizare la oscar. 

 

 

Luni 13 aprilie  Marți 14 aprilie 
    VA URMA   

  
10.00 – Rămânem activi - Cosmic Yoga Trolii 
11.00 - Joacă liberă la alegere - pictură, modelaj, lego, 
construcție din diferite cuburi, bețișoare, carți de joc etc 
14.00 - Grădinărit - Flori și frunze presate 
16.00 - Joc de imaginație - în lumea furnicilor 
19.00 – Seara de jocuri în familie - fie că este șah, activity, 
mima sau orice alte jocuri vă place să jucați, sau creați voi un 
boardgame. 

 

 

http://www.mamicaautentica.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=scSPqIqbwqE
http://mamicaautentica.ro/2020/03/11/covid-si-intoarcerea-la-umanitate/
https://www.youtube.com/watch?v=02E1468SdHg&fbclid=IwAR0ScmXEibMfg7slE_DJPLRXrB-ILymCM2YASAJXceQadYDkl9gW4OQpbrE
https://mamicaautentica.ro/2017/09/27/4-activitati-de-familie-despre-o-poveste-incalcita/
https://www.youtube.com/watch?v=Ak2wbK2np0E
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2NPciflNE
https://mamicaautentica.ro/2017/01/30/cum-organizezi-o-petrecere-pentru-copii-acasa/
https://www.youtube.com/watch?v=VNcuDM6ToZA&list=PLiDWOoftdIrWctQwd9J8DZt_XNtJZwPdm
https://www.youtube.com/watch?v=VNcuDM6ToZA&list=PLiDWOoftdIrWctQwd9J8DZt_XNtJZwPdm
https://ro.pinterest.com/luciacrin/wfh-snacks/
https://www.youtube.com/watch?v=9JI01thiHYI
https://kidsgardening.org/garden-activities-seed-viewer/
https://mamicaautentica.ro/2018/11/23/kit-de-petrecere-vampirina/
https://mamicaautentica.ro/2018/04/09/6-idei-pentru-o-petrecere-cu-donald-duck/
https://mamicaautentica.ro/2018/04/09/6-idei-pentru-o-petrecere-cu-donald-duck/
https://mamicaautentica.ro/2018/05/07/sarbatorim-cu-eroii-in-pijama-un-sezon-nou/
https://mamicaautentica.ro/2017/11/23/activitati-creative-cu-olaf-si-cadouri-surpriza/
https://www.youtube.com/watch?v=Fz0tZNq1pm8
https://kidsgardening.org/garden-activities-plant-people/
https://www.facebook.com/delfinariuconstanta/
https://www.facebook.com/delfinariuconstanta/
https://www.youtube.com/watch?v=pn65ltyntp4
https://kidsgardening.org/garden-activities-leaf-and-flower-prints/
https://www.facebook.com/delfinariuconstanta/
https://www.facebook.com/delfinariuconstanta/
https://www.youtube.com/watch?v=taE3PwurhYM
https://www.youtube.com/watch?v=G8w9kn2p9FQ

