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Luni 11 mai  Marți 12 mai 
      

 10.00 – MEM  – Adunări și scăderi, 
11.00 – CLR  – Flori de primăvară – joc de tip domino 
12.00 – Dezvoltare personală – spune-mi despre tine. 
16.00 – Jocuri cu Vivaldi . 
19.00 – Povești din pădurea muzicală Beethoven. 
21.00 – Povestea de seară –  Humanitas vă pune la 

dispoziție, gratuit, câteva cărți precum - Creangă, 

Amintiri din copilărie.  

 

 10.00 –  MEM – alege vârsta și activitatea potrivită. 
11.00 – CLR – Puzzle cu cuvinte - puteți crea un puzzle 
propriu, cu cuvinte relevante (minim 10) lecției pe care 
doriți să o discutați. 
12.00 – Artă – Amprente pe plastilină  
16.00 – Yoga pentru copii 
19.00 – Trucuri de magie pentru copii. 
21.00 – Povestea de seară –  Humanitas vă pune la 
dispoziție, gratuit, câteva cărți precum - Alice în țara 
minunilor. 

  Miercuri 13 mai  Joi 14 mai 
      

 10.00 –  MEM – alege vârsta și activitatea potrivită. 
11.00 – CLR – Exersați recunoașterea literelor cu 
puzzle-uri de cuvinte tematice - Regatul de Gheață 
12.00 – Engleză - învață animalele cu un puzzle de 
cuvinte și un dicționar.  
16.00 – Artă - cum îl desenăm pe Mickey? via Disney. 
19.00 – Povești din pădurea muzicală Mozart 
21.00 –  Povestea de seară –  Humanitas vă pune la 
dispoziție, gratuit, câteva cărți precum - Caragiale, 
Momente. 
 

 10.00 – MEM – Spinner la matematică. 
11.00 – CLR – Exersați recunoașterea literelor cu puzzle-
uri de cuvinte tematice - Harry Potter. 
12.00 – Abilități de viață – Creștem copii responsabili – 
implicați copilul în gătit, spălat vase, pregătit masa etc. 
16.00 – Artă - Cum îl desenăm pe Spiderman - via 
Disney. 
19.00 –  Un spectacol pe zi – Balet – Lacul lebedelor 
21.00 – Povestea de seară –  Humanitas vă pune la 
dispoziție, gratuit, câteva cărți precum - Eminescu, 
Versuri. 
  Vineri 15 mai  Sâmbătă 16 mai 

      

 10.00 – MEM – alege vârsta și activitatea potrivită. 
11.00 – CLR – citim și povestim Despre UE. 
12.00 – Engleză - învață Despre școală cu un puzzle de 
cuvinte și un dicționar. 
16.00 – Yoga cu Tea.  
19.00 – Povești din pădurea muzicală Bach 2 
21.00 – Povestea de seară –  Humanitas vă pune la 
dispoziție, gratuit, câteva cărți precum -Ne facem bine 
- antologie de fapte România, te iubesc! 
 

 10.00 – Jocuri în familie  – Realizați o masă de fotballși 
jucați-vă împreună.  
16.00 – Documentar Dunărea Amazonul Europei. 
19.00 – Verificați când puteți vedea sateliții Starlink. 
21.00 – Povestea de seară – doar alegeți una și 
bucurați-vă cu cei mici sau citiți împreună. 
 

 
Duminică 17 mai  Luni 18 mai 

      

 10.00 –.Jocuri în familie – Faceți o lampă cu lavă - ulei, 
apa, colorant/acuarele, pastile efervescente. 
16.00 – Documentar – România sălbatică – Parcul 
Național Apuseni 
19.00 – Povești din pădurea muzicală Vivaldi 
21.00 – Povestea de seară – doar alegeți una și 
bucurați-vă cu cei mici sau citiți împreună. 

 

 10.00 – MEM – alege vârsta și activitatea potrivită. 
11.00 – CLR  – Flori de primăvară – joc de tip domino 
12.00 – Dezvoltare personală – spune-mi despre tine. 
16.00 – Artă - Cum o desenăm pe Tinker Bell - via 
Disney.  
19.00 – Povești din pădurea muzicală Beethoven. 
21.00 – Povestea de seară – doar alegeți una și 
bucurați-vă cu cei mici sau citiți împreună. 
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