SĂPTĂMÂNA 26 MAI-1 IUNIE
CALENDAR WWW.MAMICAAUTENTICA.RO

Marți 26 mai

Miercuri 27 mai

Despre astronomie copiii citesc mult, li se vorbește
peste tot despre planete și astronauți, dar eu una simt
nevoia mereu să le arăt și realitatea, așa:
•
•

•
•
•
•

Descoperiți ce sunt sateliții Starlink (și aici) și
verificați când puteți vedea sateliții Starlink.
Putem vedea pe cer Stația Spațială
internațională - verifică timpul în orașul tău
aici
Pământul văzut din spațiu live.
Imagini live din Stația Spațială.
Explorează exoplanetele cu Paxi- via Agenția
Europeană pentru Spațiu
Paxi - Sistemul solar, Rosetta și cometele,
Secretele planetei roșii, Există extratereștrii?,
Paxi și Luna: Faze și eclipse.

Am mai povestit că mi se pare extrem de important să
îndemnăm copiii să învețe ceva nou. Eu îi aveam pe ai
mei înscriși la role și skateboard, dar ... pandemie și nu
au mai început cursurile.
Youtube-ul ne ajută și aici și găsim ușor tutoriale cam
despre orice.
Exemple mai jos.
•
•

prima oară pe role, iar aici mult despre echilibru
în primele lecții.
prima oară pe skateboard

Joi 28 mai

Vineri 29 mai

Despre lumea care ne înconjoară
•
•
•
•

Pictură altfel

Circuitul apei în natură cu Paxi
Paxi - ziua, noaptea și anotimpurile.
Efectul de seră, tot cu Paxi.
10 experimente ușor de realizat acasă.

•
•

Mandale cu tehnica punctului
16 tehnici creative de pictură pentru copii

Weekend prelungit 30 mai-1 iunie
Weekendul cu 1 iunie ar fi fost în mod normal plin de activități în parcuri, mai ales de cât 1 iunie este zi liberă. În contextul
actual sărbătorile s-au mutat și ele online, cel puțin cele pentru mase mari de oameni :)
•
•

puteți să alegeți un weekend în familie, un picnic, o plimbare în aer liber, un film, un restaurant acasă,
puteți să participați la marea petrecere 3 zile și 3 nopți a prietenilor de la Itsy Bitsy - 1unifest - detalii aici.
LA MULȚI ANI COPIILOR MARI ȘI MICI!

