
 

 
 

  
 

 SĂPTĂMÂNA 14-20 APRILIE 
CALENDAR WWW.MAMICAAUTENTICA.RO 

VACANȚA DE PAȘTE 
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Marți 14 martie  Miercuri 15  aprilie 

      

  
10.00 – Idei de jocuri - Parada modei.  
11.00 - Online fun - Google Earth 
14.00 – O activitate creativă – Diverse tehnici de pictură  
16.00 Documentar Ceahlău, spectacolul naturii.  
19.00 – Teatru de umbre - fie cu o lampă în spatele unui 
cearșaf, fie în proiecția lămpii pe un perete alb. De decupat 
obiecte de forma unor personaje dintr-o poveste, sau de 
decupat forme de animale sau oameni, apoi de lipit forma pe 
un băț și de făcut, pentru voi, părinții, o scenetă bine 
povestită, pe baza umbrelor.  
 

  
10.00 – Idei de jocuri - Deschideți fereastra și spuneți-le să 
noteze pe o hârtie toate zgomotele pe care le aud în 
interval de 20 minute.  
11.00 - Online fun - Șah online  
14.00 – O activitate creativă – Diverse tehnici de pictură  
16.00 - Documentar România sălbatică - Masivul Ciucaș  
19.00 – Simon spune - un joc distractiv unde exersați 
schimbul de putere, practic unul dintre voi este Simon, iar 
ceilalți execută ce spune Simon. Cine greșește iese din joc. 
Ultimul care rămâne este următorul Simon. 
 

 

Joi 16 aprilie  Vineri 17 aprilie 
      

  
10.00 – Idei de jocuri – Masa muzeu.  
11.00 - Online fun - Patatap - tastează și creează muzică.  
14.00 – O activitate creativă – Diverse tehnici de pictură  
16.00 - Documentar Dunărea Amazonul Europei  
19.00 – Picnic de seară - practic cina pe podea, pe pătură de 
picnic :) 
 

  
10.00 – Idei de jocuri – Rezolvare de misiuni.  
11.00 - Online fun - Google Earth - caută literele alfabetului 
pe glob.  
14.00 – O activitate creativă – Diverse tehnici de pictură  
16.00 - Documentar - România sălbatică - Parcul Național 
Apuseni 
 19.00 – De-a fața ascunselea - joc clasic al copilăriei noastre 
și joc preferat al copiilor încă de la câteva luni, când nu 
pricepeau ei unde dispăream noi și cum apăream înapoi, dar 
se lăsa mereu cu râsete.  

  
Sâmbătă 18 aprilie  Duminică 19 aprilie 

      

  
10.00 – Idei de jocuri - Vulcanul a erupt  
11.00 - Online fun - Google Earth - Timelapse - expasiune 
urbană. 
14.00 – O activitate creativă – Pictură sau desen pe faianță.  
16.00 - Documentar - România sălbatică - Delta Dunării 
19.00 – Seara de jocuri - scoateți jocurile de masă și faceți un 
maraton de jocuri. 
 

  
10.00 – Idei de jocuri - Vânătoarea de ouă  
11.00 - Online fun - Typatone - scrie propoziții și descoperă-
le sunetul.  
14.00 – O activitate creativă – Colorăm tematic  
16.00 - Activități libere 
19.00 – Seara de film - recomandarea zilei - Un câine salvează 
Paștele - Pe Netflix. 
  

 

 Luni 20 aprilie  Marți 21 aprilie 
    VA URMA   

 10.00 – Idei de jocuri - Camping la interior 
11.00 - Online fun - Șah online - poți juca contra computer 
sau contra unui alt omuleț.  
14.00 – O activitate creativă – Pictura pe „tavan” sau mai 
colorăm tematic.  
16.00 - Descoperim lumea cu Autobuzul magic pe Netflix 
19.00 – Seara de puzzle - scoateți puzzelurile și faceți un 
maraton de puzzle.  

 

 

http://www.mamicaautentica.ro/
https://earth.google.com/web/
https://www.youtube.com/watch?v=qmc29qZ-Zwc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=945&v=cYWfpz-JR1o&feature=emb_logo
https://www.chesskid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qmc29qZ-Zwc
https://vimeo.com/198792589
https://www.patatap.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qmc29qZ-Zwc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=611&v=9qGFXqJxo6k&feature=emb_logo
https://earth.google.com/web/
https://www.youtube.com/watch?v=qmc29qZ-Zwc
https://vimeo.com/186057273
https://vimeo.com/186057273
http://www.ghidulcopilariei.ro/
https://earth.google.com/web/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=D1HFR9jQtuQ&feature=emb_logo
https://typatone.com/m/Laa9n3SaaS
https://www.primarygames.com/holidays/easter/coloringpages.php
https://www.youtube.com/watch?v=pxMqPET1uU0
https://www.youtube.com/watch?v=pxMqPET1uU0
https://www.chesskid.com/
https://www.free-coloring-pages.com/easter.html
https://www.netflix.com/ro/title/70264612

