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SCOALA PRIMARĂ TEDDYBÄR
Clasele Pregatitoare - IV
PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL” 2018
LUNI – 21 MAI
ATELIER TEMATIC „VÂNĂTOAREA DE COMORI”
- distracție, provocări și aventură în aer liber
- învățăm să citim o hartă, să navigăm pe aleile parcului și să căutăm comori prin istoria
Parcului Herastrau.
ATELIERE CREATIVE LIMBI SRĂINE „STORY TELLING” / „GESCHICHTEN”
- mergând pe urma creatorilor de personaje de desene animate, ne vom crea propriul
Personaj.

MARȚI – 22 MAI
FABRICA DE JUCĂRII DIN LEMN „LEMNIKO”
- copiii vor vizita fabrica de jucării și vor avea parte de câteva demonstrații prin intermediul
cărora vor afla cum se prelucreaza lemnul pentru a se ajunge la o jucărie.
ATELIER ȘTIINȚIFIC „SISTEMUL SOLAR: DE LA PĂMÂNT LA PLUTO ȘI MAI DEPARTE”
- Echipa „Planeta Știința”(organizatorii Bucharet Science Festival ), va susține un atelier
conceput să le ofere copiilor o perspectivă intuitivă asupra componenței și structurii
Sistemului Solar
- activitățile sunt transdisciplinare și interactive, oferind răspunsuri la întrebări diverse și
curiozități .
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MIERCURI – 23 MAI
VIZITĂ LA BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI- FILIALA „NICHITA STĂNESCU”:
ATELIER „CUM REACȚIONĂM ÎN CAZ DE INCENDIU?”
- prezentare filmulețe cu diverse situații de incendii sau cutremure
- prezentarea metodelor de prevenție și măsurile pe care trebuie să le luăm în
caz de incendii sau cutremure
- jocuri de rol.
DEZBATERE PE TEMA: „TABLETA – INAMIC SAU PRIETEN?!”
- activitate în parteneriat cu psihologul școlii.

JOI – 24 MAI
VIZITĂ TEMATICĂ LA MUZEUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI:
„SĂ DESCOPERIM LUMEA BANCARĂ”
- copiii vor cunoaste cea mai veche moneda batuta pe teritoriul României, cei mai mici
bani de hârtie tipariți, povești interesante dspre edificii remarcabile ale patrimoniului
național, prezentarea și evoluția monezilor.

VINERI – 25 MAI
ATELIER TEMATIC – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
- INVITAT MEDIC KINETOTERAPEUT APOSTOL MĂRIUCA

- în contextul în care copiii stau un timp îndelungat în bancă, medicul kinetoterapeut le
va prezenta acestora necesitatea unei poziții corecte, adoptarea unei posturi
corespunzătoare în timpul activităților/repaosului.
- întâlnirea va cuprinde și efectuarea unor exerciții ce pot fi efectuate fără
supraveghere specializată, chiar și acasă.

