
Luni, 30 martie
Mişcare cu Little Sport

Învăţăm să citim ceasul

Teatru Capra cu trei iezi, orele 12.00 şi 18.00, 

Teatrul Ţăndărică

Activităţi creative: construim un ceas. Idei aici

Inteligenţă emoţională: Desenam emoţiile şi

vorbim despre ele

Ajutor la treburile casei. Gătim cina împreună cu 

cei mici. Idei aici

Joacă împreună. Jucăm Cât e ceasul, împărate?

din sufragerie până în bucătarie

Joacă individuală: organizăm câteva zone de 

joacă în casă din care copiii pot alege

Citim o poveste împreună, copilul poate alege

cartea

Joi, 2 aprilie
Mişcare Cardio Kids 

Învăţăm literele alfabetului în română sau engleză

Teatru Tom Degeţel, orele 12.00 şi 18.00, Teatrul

Ţăndărică

Activităţi creative: Realizăm animale din amprente

colorate

Inteligenţă emoţională: Învăţăm 5 paşi pentru

gestionarea furiei

Ajutor la treburile casei. Copiii spală vasele

Joacă împreună Jucăm “Calul dansator”

Joacă individuală: organizăm câteva zone de joacă în

casă din care copiii pot alege

Citim o poveste împreună, copilul poate alege cartea. 

Activităţi pentru pentru copii 30 martie - 3 aprilie

Vineri, 3 aprilie

Mişcare: Învăţăm să dansăm

Învăţăm despre continente în engleză

Teatru Ridichia Uriaşă, orele 12.00 şi 18.00, Teatrul

Ţăndărică

Activităţi creative: Creăm o piesă de teatru

Inteligenţă emoţională: Învăţăm copiii să spună ce au 

nevoie când se simt furioşi, trişti sau le este frică. 

Ajutor la treburile casei. Copiii ajută la pregătirea

prânzului

Joacă împreună Jucăm mima

Joacă individuală: organizăm câteva zone de joacă în

casă din care copiii pot alege. 

Citim o poveste împreună, copilul poate alege cartea. 

Marţi, 31 martie
Mişcare Zumba cu Andrei  

Învăţăm despre lună

Teatru Cui i-e frică de Bau-Bau, orele 12.00 şi

18.00, Teatrul Ţăndărică

Activităţi creative: Construim un castel din carton   

Inteligenţă emoţională: Vorbim despre

termometrul emoţiilor

Ajutor la treburile casei. Facem ordine la jucării, le 

sortăm

Joacă împreună. Ne jucăm de-a monstrul care 

vrea să prindă copii isteţi

Joacă individuală: organizăm câteva zone de joacă

în casă din care copiii pot alege

Citim o poveste împreună, copilul poate alege

cartea

Miercuri, 1 aprilie
Mişcare Yoga pentru copii

Învăţăm despre circuitul apei în natură

Teatru Gulliver în Ţara Piticilor, orele 12.00 

şi 18.00, Teatrul Ţăndărică

Activităţi creative: Construim un coş de 

basket în miniatură

Inteligenţă emoţională: Joc emoţii –

dezvoltare empatie

Ajutor la treburile casei. Facem ordine la 

haine

Joacă împreună. Baba-oarba prin casă. 

Joacă individuală: organizăm câteva zone 

de joacă în casă din care copiii pot alege

Citim o poveste împreună, copilul poate

alege cartea

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&t=223s
https://www.youtube.com/watch?v=uuXXtmMkK_4
https://www.pinterest.de/search/pins/?q=clock%20craft%20children&rs=typed&term_meta%5b%5d=clock%7Ctyped&term_meta%5b%5d=craft%7Ctyped&term_meta%5b%5d=children%7Ctyped
https://www.facebook.com/KindParenting.ro/photos/pcb.2148334148800805/2148330358801184/?type=3&theater
https://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/18807/atelierul-micilor-bucatari-retete-pe-care-sa-le-gatesti-alaturi-de-copiii-tai.html
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://www.youtube.com/watch?v=9BT7zGVsVWU
https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM&t=39s
https://www.facebook.com/KindParenting.ro/photos/pcb.2300502933583925/2300479260252959/?type=3&theater
https://www.pinterest.de/pin/26177241571788240/
https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE
https://www.facebook.com/KindParenting.ro/photos/pcb.2293580894276129/2293568757610676/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=2jVsuVZbez8&t=64s
https://www.pinterest.de/search/pins/?rs=ac&len=2&q=craft%20castle%20cardboard%20boxes&eq=craft%20castle%20cardboard&etslf=12456&term_meta%5b%5d=craft%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=castle%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=cardboard%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=boxes%7Cautocomplete%7C0
https://www.pinterest.de/pin/315252042664260311/
https://www.youtube.com/watch?v=oWLSLpcF0iY
https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU&t=137s
https://www.facebook.com/KindParenting.ro/photos/pcb.2295251777442374/2295228777444674/?type=3&theater

