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Luni 27 aprilie  Marți 28 aprilie 
      

 10.00 – O lecție de dactilografie .  
10.45 – 11.00 – CLR -  Omida mâncăcioasă - activități pe baza 
poveștii. 
11.15 – 12.00 – MEM –pentru mai mari, Misterul scrisorilor 
secrete, pentru mai mici Șiruri logice - labirint matematic. 
12.15 - 12.45 -  Dezvoltare personală - Floarea emoțiilor. 
16.00 - Artă - Tablou din frunze, bețe, pietre - 
Sistergolden.com. 
 

 10.00 - O lecție de caligrafie, pentru cea mică, cls 
pregătitoare, semne grafice, pentru cel mare (cls aIIa) exersare 
litere pe caiet Tip1 sau puteți folosi fișe așa Trasarea literelor 
de mână.   
10.45 – 11.00 – CLR -  Cuvinte de primăvară - jocul silabelor 
pentru mai mici și Grupuri de litere, pentru mai mari.  
11.15 – 12.00 – MEM – pentru mai mari Salvarea renilor, pentru 
mai mici Figuri și corpuri geometrice. 
12.15 - 12.45 - Jocul Musicalis. 
16.00 - Artă - Un tablou din pietre și pictură, de la Perth 
Waldorf School. 
  

Miercuri 29 aprilie  Joi 30 aprilie 
      

 10.00 – O lecție de dactilografie.   
10.45 – 11.00 – CLR - Despărțire în silabe pentru mai mici și 
Ortograme- sa, s-a, ia, i-a etc, pentru mai mari.  
11.15 – 12.00 – MEM – pentru mai mari Misterul piesei de 
teatru de Crăciun, pentru mai mici Primăvara - planșe cu 
activități matematice. 
12.15 - Pentru că este Ziua Internațională a Dansului, vă 
propun o lecție de dans, iar rezultatul arată așa . 
16.00 - Artă - Un buchet de lalele 3D. 

 

 10.00 - O lecție de caligrafie, pentru cea mică, Elemente 
grafice și abilități de decupare, pentru cel mare exersare litere 
pe caiet Tip1.   
10.45 – 11.00 – CLR - Lectură Ziua micului nor-călător. 
11.15 – 12.00 – MEM – pentru mai mari, Misterul cadoului de 
Crăciun pierdut, pentru mai mici Adunarea 0-31 joc matematic. 
12.15 - 12.45 - Dezvoltare personală - Igiena personală, 
16.00 - Artă - Un tablou din frunze, bețe și pietre- Forest 
Explorers. 
  

Vineri 1 mai   Sâmbătă 2 mai  
      

 - Citiți celor mici de unde vine această zi liberă, detalii via 
Wikipedia.  
- Povestiți despre meserii - întâi puteți să le povestiți cu ce 
vă ocupați voi, iar astfel vă pot veni idei și dacă vă pot ajuta și 
ei pentru a câștiga și ei bani.   
Dacă vă doriți să le dați de lucru iată aici despre pompieri și 
veterinari. 
Mai mult, aici aveți un set de ghicitori despre meserii. 
Pe seara pare potrivit și un spectacol - Micul prinț. 
 

 Jocul de azi, un joc de familie - să ne cunoaștem mai bine :) și 
pornesc de la un set de întrebări care tot circulă pe facebook și 
pe care le putem folosi și ca prilej de amuzament dar și ca să ne 
cunoaștem mai bine în familie. Lista întreagă pe blog. 
Puteți completa cu o vizionare a spectacolelor de la delfinariul 
din Constanta la 11.00 și/sau 15.00.  
Pe seara vă propun spectacolul Rigoletto for children de Verdi. 
 

 

Duminică 3 mai  Luni 4 mai  
      

 Vă propun să vă jucați cu activitățile de citire: 

• citiți voi. 

• citesc copiii. 

• puneți  întrebări din ce ați citit.  

• sau folosiți astfel de activități structurate Povești și 
activități de citire. 

Apoi puteți realiza și un tablou împreună sau să jucați jocul 
emoțiilor.  
Iar pe sfârșit de zi vă puteți amuza cu un joc de percuție 
corporală, de la Cantus Mundi. Să vedem cât de bine ne iese 
și nouă adulților. 

 

 10.00 - Caligrafie - Elemente grafice și litere de tipar sau 
Trasarea literelor de mână.   
10.45 – 11.00 – CLR - Descoperă cuvintele și formează 
propoziții. 
11.15 – 12.00 – MEM - Cât e ceasul? 
12.15-13.00 - Știință - apa, proiect transdiciplinar și roata 
circuitul apei în natură. 
16.00 - Artă - Pictură liberă. 
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