VACANȚA DE VARĂ PE PLACUL TĂU
2016

After School & Club Art Alegria oferă copiilor în perioada 27 iunie - 12 septembrie 2016,
activități interesante și distractive, repartizate cu grijă în pachete de servicii.

OFERTĂ DE VACANȚĂ 2016
PROGRAMUL DE VARĂ ART’ALEGRIA ESTE STRUCTURAT PE MAI
MULTE SEGMENTE DE ACTIVITĂȚI, ÎNCADRATE ÎN MODULE CU
DIVERSE TEMATICI. COPIII SE VOR DISTRA ȘI ÎȘI DEZVOLTA
ABILITĂȚILE, INTELIGENȚA ȘI CULTURA GENERALĂ.
ACESTE TEME AU FOST GÂNDITE ASTFEL ÎNCÂT SĂ OFERE UN
CONȚINUT EDUCAȚIONAL CONSISTENT, FĂRĂ A PIERDE ÎNSĂ DIN
VEDERE CĂ VARA COPIII SUNT ÎN VACANȚĂ.

INFORMAȚII PROGRAM & TARIF:
(27.06.2016-12.09.2016)
 Program – 07:30-18:30
 Tarif – 600 lei/lună (4 săptămâni)

„ART’ALEGRIA TE ÎNVAȚĂ SĂ CUNOȘTI PRIN JOC!”

PROGRAM PENTRU PERIOADA 27.06.2016-12.09.2016
TEMATICI DE ACTIVITATE:
 TEMA 1: „MENS SANA IN CORPORE SANO”
SĂPTĂMÂNA 27.06.2016-01.07.2016
„ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ”
O săptămână cu program sportiv, unde copiii se vor juca în
echipă/individual în aer liber, vor avea competiții și vor participa la
activități precum „Bune maniere”și „Matematică distractivă”.
 TEMA 2: „ARTA ÎN VIAȚA NOASTRĂ- SUNET ȘI CULOARE”
SĂPTĂMÂNA 04.07.2016-08.07.2016
„CULOAREA ȘI SEMNIFICAȚIA EI”
Acest curs va ajuta copiii să afle cât mai multe lucruri noi despre
culori, despre componența acestora, despre semnificația lor, despre
cum le putem combina în paleta de pictură dar și cum le putem asorta
în vestimentația noastră sau în decorul casei.
O inovație a acestui curs va fi adusă prin utilizarea conceptului
sunet-culoare. Astfel cei mici vor experimenta pictura pe sunetul muzicii
și vor interpreta prin culoare armoniile auzite.
Imaginația și muzica îi vor ghida pe copii să realizeze opere de artă
originale și personale.
SĂPTĂMÂNA 11.07.2016-15.07.2016
„OLĂRIT ȘI PICTURĂ”
Cursul de olărit are ca scop stimularea creativității, dezvoltarea
psihomotorie precum și exersarea concentrării atenției într-un mod
inedit, prin folosirea unui instrument nou, real, captivant: roata olarului.
SĂPTĂMÂNA 18.07.2016-22.07.2016
„HAND-MADE: OBIECTE DE DECOR/PICTURĂ PE STICLĂ SAU LEMN”
La acest curs copiii vor realiza diverse obiecte decorative din
material precum: hârtia colorată, cartonul colorat, material textil, ață,
lemn, plastic etc și își vor crea propriile obiecte decorative pentru
camera lor. Cei mici vor învăța și tehnica picturii pe sticlă, exersând pe
suporturi precum: sticlă plată, farfurii, obiecte tridimensionale precum

pahare, borcane, vaze, lemn. Stilurile abordate în cadrul cursului vor fi
mozaicul și pictura decorativă.
SĂPTĂMÂNA 25.07.2016-29.07.2016
„MODA: MICII DESIGNERI”
Cursul de design vestimentar oferă copiilor posibilitatea de a-și
înfrumuseța hăinuțele preferate cu ajutorul unor tehnici noi. Accentul
va fi plasat pe creativitate, inventivitate și exprimare liberă. Prin
tehnicile folosite vom regăsi: imprimare cu stampile diverse, imprimare
cu șabloane în „sită oarbă”, vopsire indiană, tehnici de brodare
manuală. Pentru desfășurarea cursului fiecare copil este rugat să aducă
diferite obiecte vestimentare: tricouri albe sau uni, mănuși, bandane,
eșarfe...
 TEMA 3: „ EU ȘI PLANETA MEA”
SĂPTĂMÂNA 01.08.2016-05.08.2016
„DESPRE CONSTELAȚII”(vizită la Observatorul Astronomic)
În cadrul cursului de Astronomie copiii vor afla despre Sistemul
Solar, despre Planetele descoperite, noțiuni despre viteza luminii, viteza
sunetului, despre meteoriți, sateliți, etc. Vom cerceta Planetele și vom
afla de la cercetători, vom specula viața pe altă Planetă și vom merge la
Observatorul Astronomic.
SĂPTĂMÂNA 08.08.2016-12.08.2016
„CONSTELAȚIILE ȘI ZODIILE”
Cursul de Astrologie se va axa pe discuții bazate pe opinia
astrologilor despre influența constelațiilor atât asupra Panetei, cât și
asupra vieții noastre. Vom vorbi despre cele 12 zodii care își poartă
denumirea după constelațiile pe care le străbate Soarele în mișcarea
aparentă de rotație în jurul Pământului.
SĂPTĂMÂNA 15.08.2016-19.08.2016
„ANATOMIA MEA, ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ”
„Anatomia mea” este una din temele în cadrul căreia copiii învață
despre corpul uman, despre funcțiile acestuia și despre însușirea unor
principii de viață sănătoasă și, deasemenea, cum hrana și sportul ne
mențin sănătoși. În ultima zi „micii bucătari” vor prepara salate de

legume și fructe după rețete inventate de ei, apoi vor degusta și vor
alege „Cel mai iscusit bucătar”
SĂPTĂMÂNA 22.08.2016-26.08.2016
„STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”
Cursul de gătit are ca scop familiarizarea copiilor cu principiile
unei vieți acive, echilibrate, sănătoase. Astfel, copiii vor învăța despre
alimente, dar mai mult decăt atăt, vom încerca să formăm obiceiurile
alimentare sănătoase ale copiilor, gătind și savurând rețete cu fructe
sau legume, pregătite de ei. Prin intermediul unor activități dinamice și
amuzante cei mici vor învăța căt de important este să fii activ și să duci
o viață sănătoasă, vor învăța să respecte regulile jocurilor și spiritul de
echipă.
SĂPTĂMÂNA 29.08.2016-02.09.2016
„SALVAȚI PĂMÂNTUL – PROBLEME ECOLOGICE”
Cursul de ecologie se bazează cunoașterea mediului înconjurător,
al faunei și florei și urmărește dezvoltarea simțului de conservare al
naturii. Copiii vor afla cum este poluată Planeta și cum o putem proteja.
Vom învăța să avem grijă de plante și de animalele din jurul nostru, să
nu aruncăm gunoaie în natură și să o respectăm.
 TEMA 4: „ȘTIINȚA ÎN VIAȚA NOASTRĂ”
SĂPTĂMÂNA 5.09.2016-9.09.2016
„DIN LUMEA DINOZAURILOR: MICII PALEONTOLOGI”
Acest curs oferă șansa micilor cercetători să învețe despre dinozauri, să
recreeze atmosfera unei lumi demult dispărute, prin activități
amuzante, ce se vor desfășura atât în sălile de curs, cât și în aer liber.

PROGRAM 2.07.2012 – 07.09.2012:
07:30-09:00 Primirea copiilor/pregătirea pentru micul dejun-activitățile zilnice
09:00-10:00 Efectuarea temelor de vacanță (grupe școlari)
Program educativ distractiv de vacanță (grupe preșcolari)
10:00-11:00 Limba engleză (opțional)
11:00-12:00 Ateliere tematice diverse (opționale)
12:00-12:30 Servirea mesei de prănz
12:30-15:30 Program de odihnă (Somn)
15:30-17:00 Lucru suplimentar
Lectură individuală
Vizionare documentare
17:00-18:30 Activități distractive
Jocuri in aer liber
Plimbări în parc

IMPORTANT!
CURSURI INDIVIDUALE-OPȚIONALE:
 Limba Engleză* Limba Germană * Limba Franceză:
-curs individual sau în echipă de 2 cursanți (Preț: 40 lei/ședință)
 Pian:
Curs de dezvoltare interpretativă, senzorială, artistică – curs individual
(Preț: 50 lei/ședință)
 Chitară:
Curs de interpretare vocal-instrumentală la chitară și voce (spectacole)
– curs individual (Preț: 50 lei/ședință)
 Canto:
Curs de interpretare vocală și dezvolare artistică (înregistrări,
spectacole, concursuri) – curs individual (Preț: 50 lei/ședință)
CURSURI DE GRUP-OPȚIONALE:
 Înot:
Club Neptun - Ansamblul „Primavara” – curs de grup (Preț: 250 lei/8
ședințe+30 lei/lună transport sau 35 lei/ședință+30 lei/lună transport)
 Limba Engleză* Limba Germană * Limba Franceză:
Curs de limba engleză – curs de grup (Preț: 20 lei/ ședință)
 Arta actorului:
Curs de actorie și dezvoltare personal-artistică – curs de grup (Preț: 20
lei/ședință)
 Dans

Curs de dans modern și exerciții de aerobic – curs de grup (Preț: 20
lei/ședință)
 Atelier de arte plastice:
Curs de pictură/modelaj/imprimat/design/olărit/pictură sticlă/ sunet și
culoare/hand-made – curs de grup (Preț: 25 lei/ședință)

Atenție! În cadrul săptămânilor cu tematici ce implică personal
specializat în arte plastice, atelierele vor fi considerate „Ateliere de arte
plastice” – opțional cu plată.
Ședință de la „Atelierul de arte plastice” va dura 1 oră și 30 minute (de
două ori pe săptămână)-materiale incluse
Înscrieri în limita locurilor disponibile!

Vacanță plăcută!

