
 

 
 

  

 SĂPTĂMÂNA 19-25 Mai 
CALENDAR WWW.MAMICAAUTENTICA.RO 

.  
 
 
 

 Marți 19 mai  Miercuri 20 mai 
 Ziua Muzeelor (pentru că am omis să o 

sărbătorim pe 18 mai) 

 

 
 

 Ziua Internațională a Albinelor 

 

  
• efectele muzeelor asupra sănătății 

mentale 
• muzee românești cu tur virtual și muzee 

internaționale cu tur virtual 
• noapte muzeelor - s-a mutat pe 14 

noiembrie 2020 
• tur virtual - Muzeul Jucăriilor, Muzeul 

Țăranului, Muzeul Cotroceni 
• plimbare pe aleile virtuale ale Muzeului 

Satului 
• tur virtual 3d - Muzeul Căilor Ferate, 

Grădina Botanică 

  

 

  

Azi vă propun o zi în lumea albinelor. 

• 50 de curiozități despre albine 
• x și 0 cu albine 
• 15 idei de creații cu albine 
• Informații despre albine 

 

 Joi 21 mai  Vineri 22 mai 
 Ziua Diversității Culturale 

 

 Ziua Internațională a Diversității Biologice 

  

 
  

• Un manual de activități și dialog de la 
British Council 

• Idei de activități cu preșcolarii 
• 10 activități creative care susțin 

diversitatea culturală 
• Webinar internațional de dezvoltare 

personală pentru adulți – Discovery, parte 
dintr-un program de growth mindset  

 

  

• Manual de biodiversitate de la Unesco 

• Construim o hrănitoare de păsări 
• Documentar – România sălbatică – Parcul 

Național Apuseni 
• Documentar – România sălbatică – Delta 

Dunării 

  

 
 

Weekend 23-24 mai   Luni 25 mai  
 weekend în familie  despre cetățenia digitală și securitatea online 

pentru copii 

   
În starea de alertă ne-au fost permise plimbările 
în aer liber, deci, cu respectarea regulilor, vă invit 
să organizați un picnic, un grătar, un pescuit, un 
tur cu bicicletele, o plimbare în parc, un 
restaurant acasă.  

  

Azi vă propun să introducem în viața copiilor ideea 
de responsabilitate atunci când interacționăm pe 
internet. Resursa pe care v-o propun vine de la 
Google, care a creat conceptul de Eroii Internetului 
și a dezvoltat Interland-ul, platforma unde copiii 
învață despre regulile de interacțiune online care sa 
îi țină conectați dar în siguranță.   

Puteți explora lumea Interland aici. 

  

 
  

 

http://www.mamicaautentica.ro/
http://www.museumnext.com/article/are-museums-good-for-your-mental-health/?fbclid=IwAR2Slxcw26U4xBXmZ5qR1SEeXyNRD0kbeoC7pchD_-9SkX4GZqd2QYayvxA
http://www.museumnext.com/article/are-museums-good-for-your-mental-health/?fbclid=IwAR2Slxcw26U4xBXmZ5qR1SEeXyNRD0kbeoC7pchD_-9SkX4GZqd2QYayvxA
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-online
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-online
https://www.facebook.com/events/259361351847983/
https://www.facebook.com/events/259361351847983/
http://www.zona3d.ro/work/2019/MNIR/Muzeul_Jucariilor/Muzeul_Jucariilor_TUR2D/Muzeul_Jucariilor_Tur_Virtual_2D.html
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-the-romanian-peasant
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-the-romanian-peasant
http://www.muzeulcotroceni.ro/viziteaza/tur_virtual.html
https://www.google.ro/maps/@44.471192,26.0774772,3a,75y,8.49h,77.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJq7EpcKvYYgGIKGqw25EsQ!2e0!3e5!7i13312!8i6656?hl=ro
https://www.google.ro/maps/@44.471192,26.0774772,3a,75y,8.49h,77.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJq7EpcKvYYgGIKGqw25EsQ!2e0!3e5!7i13312!8i6656?hl=ro
http://www.zona3d.ro/work/2017/Muzeul_Cailor_Ferate_Tur_Virtual_Stereo3D/zona3d_vr3dmcf/zona3d_mcf_turvrstereo3d.html
http://www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Dimitire_Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/zona3d_gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html
https://www.youtube.com/watch?v=moi7J39eAuw
https://www.twinkl.ro/resource/ro-de-t-2546115-flori-i-albine-joc
https://socalfieldtrips.com/15-busy-bee-crafts-for-kids-2/
https://apicola.ro/despre-albine
https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf
https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf
https://gtachiriac.wordpress.com/2013/04/28/diversitatea-culturala-in-activitatile-cu-prescolarii/
https://www.funwithmama.com/cultural-diversity-activities-for-elementary-students/
http://www.journeytounfold.com/discovery
http://www.journeytounfold.com/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245982
http://www.biodiversityinschools.com/uploads/6/2/6/2/6262929/bis_activity_sheet_-_bird_feeders.pdf
https://vimeo.com/186057273
https://vimeo.com/186057273
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=D1HFR9jQtuQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=D1HFR9jQtuQ&feature=emb_logo
http://mamicaautentica.ro/2020/04/08/cina-la-restaurant-pe-timp-de-carantina/
http://mamicaautentica.ro/2017/01/06/cum-crestem-copii-responsabili/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro
https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/interland

