
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
LUNI, 07. 04.2014 
 
 

 
 

PregA PregB 1A 1B 2A 2B 

8,00 
 
 
 
 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
- ateliere de lucru pe 
centre de interes:  

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
- ateliere de lucru pe 
centre de interes:  

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

”Paștele la români” – 
vizionare ppt  

Atelier de lucru ”În 
lumea poveștilor” 

9.00 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
pictura, modelaj,  
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
pictura, modelaj,  
 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

”Paștele la români”- discuții 
pe baza ppt-ului 

Atelier de lucru ”În 
lumea poveștilor” 

10.00 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
unor lucrari pe sistem 
colaj ; 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
unor lucrari pe 
sistem colaj ; 
 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

”Paștele la români” – 
tehnici de pictură , decorare 
ouă 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

11.00 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
Jocuri de echipă 
 

,, Iepurasul se 
pregateste pentru 
sarbatoarea 
Pastelui!’’  
Jocuri de echipă 
 

Educație rutieră – 
Jocuri de echipă 

Educație rutieră  
”Micul pieton” 

”Paștele la români” – 
încondeiere ouă 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

12.00 
 

      

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
MARȚI, 08. 04.2014 
 
 

 
 

PregA PregB 1A 1B 2A 2B 

8,00 
 
 
 
 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Jocuri dinamice Jocuri dinamice Să ne cunoaștem operele 
literare – ”Copilăria pe 
vremuri” 

”Micii matematicieni” 
– concurs de jocuri 
matematice 

9.00 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Vizionare film ”Amintiri 
din copilărie” 

”Micii matematicieni” 
– concurs de jocuri 
matematice 

10.00 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Vizionare film ”Amintiri 
din copilărie” 

Concursuri sportive și 
jocuri dinamice 

11.00 
 

Concurs – desene pe 
asfalt 

Concurs – desene pe 
asfalt 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Concurs 
interdisciplinar ”Iată 
cât de multe știu” 

Modelaj din plastilină Concursuri sportive și 
jocuri dinamice 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
MIERCURI, 09. 04.2014 
 
 

 
 

PregA PregB 1A 1B 2A 2B 

8,00 
 
 
 
 
 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Jocuri în aer liber Atelier de lucru”Paștele 
la români” – tehnici de 
pictură , decorare ouă 

9.00 
 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Vizionare film ”Amintiri 
din copilărie” 

”Paștele la români” – 
tehnici de pictură , 
decorare ouă 

10.00 
 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo 
Alună” 

11.00 
 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Jocuri de rol – 
dramatizare ”La 
teatrul de păpuși” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo Alună” 

Teatru de păpuși –  
”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo 
Alună” 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
JOI, 10.04.2014 
 
 

 
 

PregA PregB 1A 1B 2A 2B 

8,00 
 
 
 
 
 

În lumea poveștilor – 
audiție povești 
cunoscute 

În lumea poveștilor – 
audiție povești 
cunoscute 

Atelier de lucru 
”Paștele la români” 
– vizionare ppt și 
filmulețe cu treadiții 
de Paște 

Atelier de lucru 
”Paștele la români” 
– vizionare ppt și 
filmulețe cu treadiții 
de Paște 

Activități și jocuri de 
dramatizare  

Atelier de lucru -  
Concurs de proverbe, 
zicători și ghicitori  

9.00 
 

În lumea poveștilor – 
audiție povești 
cunoscute 

În lumea poveștilor – 
audiție povești 
cunoscute 

”Paștele la români”- 
discuții pe baza 
filmulțelor, 
stabilirea echipelor 
de lucru 

”Paștele la români”- 
discuții pe baza 
filmulțelor, 
stabilirea echipelor 
de lucru 

Dezvoltare personală – 
Jocuri de autocunoaștere 

Atelier de lucru -  
Concurs de proverbe, 
zicători și ghicitori 

10.00 
 

Vizionare de desene 
animate 

Vizionare de desene 
animate 

”Paștele la români” 
– tehnici de pictură , 
decorare ouă 

”Paștele la români” 
– tehnici de pictură , 
decorare ouă 

Vizită la Sala Radio 
România 

Organizarea unei 
expoziții cu tema 
”Paștele la români” 

11.00 
 

Concurs de colorat – 
”Personajul preferat” 

Concurs de colorat – 
”Personajul preferat” 

”Paștele la români” 
– încondeiere ouă, 
elemente decorative 
pentru Paște  

”Paștele la români” 
– încondeiere ouă, 
elemente decorative 
pentru Paște  

Vizită la Sala Radio 
România 

Organizarea unei 
expoziții cu tema 
”Paștele la români” 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
VINERI, 11.04.2014 
 
 

 
 

PregA PregB 1A 1B 2A 2B 

8,00 
 
 
 
 
 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de scurt 
metraj ”Micile vedete” – cu 
conținut educative, oferite 
de Asociația ”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

9.00 
 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de scurt 
metraj ”Micile vedete” – cu 
conținut educative, oferite 
de Asociația ”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

10.00 
 

Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Completarea jurnalului 
săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

Completarea jurnalului 
săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

11.00 
 

Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Jocuri  în aer liber Completarea jurnalului 
săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

Completarea jurnalului 
săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!” 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
LUNI, 07. 04.2014 
 
 

 
 

3 A  3 B  3 C 4 A 4 B 4 C 

8,00 
 
 
 
 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Taina cărților pentru 
copii – Ateliere de 
lucru 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica ,,Sfintii 
Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

9.00 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Taina cărților pentru 
copii – Ateliere de 
lucru 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica ,,Sfintii 
Voievozi’’ 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

10.00 
 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

,,Lasati copiii sa vina 
la mine !’’ 

Taina cărților pentru 
copii – Ateliere de 
lucru 

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

”Paștele la români” – 
tehnici de pictură , decorare 
ouă 

,,Lasati copiii sa vina la 
mine !’’ 

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

11.00 
 

Vizită în Parcul Gării 
de Nord 
 

Vizită în Parcul Gării 
de Nord 
 

Taina cărților pentru 
copii – Ateliere de 
lucru 

Vizită în Parcul 
Gării de Nord 

Vizită în Parcul Gării de 
Nord 

Vizită în Parcul Gării 
de Nord 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
MARȚI, 07. 04.2014 
 
 

 
 

3 A  3 B  3 C 4 A 4 B 4 C 

8,00 
 
 
 
 
 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

,,Jocuri și Jucării’’ 
 – jocuri de echipă și 
jocuri dinamice în 
aer liber 

În lumea vie – vizită 
la Muzeul de 
Geologie  

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

Să fim cei mai buni – 
concurs de matematică 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

9.00 
 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

,,Jocuri și Jucării’’ În lumea vie – vizită 
la Muzeul de 
Geologie  

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

Să fim cei mai buni – 
concurs de matematică 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

10.00 
 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

 – jocuri de echipă și 
jocuri dinamice în 
aer liber 

În lumea vie – vizită 
la Muzeul de 
Geologie  

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

Să fim cei mai buni – 
concurs de matematică 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

11.00 
 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

,,Jocuri și Jucării’’ În lumea vie – vizită 
la Muzeul de 
Geologie  

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

Să fim cei mai buni – 
concurs de matematică 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

12.00 
 

A VENIT 
PRIMĂVARA – 
ateliere de lucru pe 
centre de interes  

     

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
MIERCURI, 09. 04.2014 
 
 

 
 

3 A  3 B  3 C 4 A 4 B 4 C 

8,00 
 
 
 
 
 

Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  

9.00 
 

”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

”Aventuri cu 
Bunicuța Julieta și 
Romeo Alună” 

”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo Alună” 

”Aventuri cu Bunicuța 
Julieta și Romeo 
Alună” 

10.00 
 

Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  Teatru de păpuși –  

11.00 
 

Vizionare de filme 
pentru copii 

,, Vizionare de filme 
pentru copii 

Vizionare de filme 
pentru copii 

Vizionare de filme 
pentru copii 

Vizionare de filme – Mihai 
Viteazul 

Vizionare de filme 
pentru copii 

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
JOI, 10.04.2014 
 
 

 
 

3 A  3 B  3 C 4 A 4 B 4 C 

8,00 
 
 
 
 
 

Vestitorii primăverii 
– concurs recitare și 
interpretare cântece 
pentru copii  

Felicitări și 
decorațiuni pentru 
Paște  

Ateliere de lucru - 
Felicitări și 
decorațiuni pentru 
Paște  

Sfintele Paști – 
pictură pe sticlă - 
Icoane  

Concurs cultură generală 
”Cine știe câștigă”  

De Paști – ateliere de 
lucru pe centre de 
interes  

9.00 
 

Vestitorii primăverii 
– concurs recitare și 
interpretare cântece 
pentru copii  

Felicitări și 
decorațiuni pentru 
Paște  

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ – 
vizita la biserica 

,,Sfintii Voievozi’’ 

Jandarmii , prietenii 
noștri – vizită la 
Unitatea de jandarmi 
Băneasa 

Jandarmii , prietenii noștri – 
vizită la Unitatea de 
jandarmi Băneasa 

De Paști – ateliere de 
lucru pe centre de 
interes  

10.00 
 

Vestitorii primăverii 
– concurs recitare și 
interpretare cântece 
pentru copii  

Felicitări și 
decorațiuni pentru 
Paște  

 – vizita la biserica 
,,Sfintii Voievozi’’ 

Jandarmii , prietenii 
noștri – vizită la 
Unitatea de jandarmi 
Băneasa 

Jandarmii , prietenii noștri – 
vizită la Unitatea de 
jandarmi Băneasa 

De Paști – ateliere de 
lucru pe centre de 
interes  

11.00 
 

Suntem copii, ne 
jucăm – activitate în 
aer liber 

Felicitări și 
decorațiuni pentru 
Paște  

,,Lasati copiii sa 
vina la mine !’’ 

Jandarmii , prietenii 
noștri – vizită la 
Unitatea de jandarmi 
Băneasa 

Jandarmii , prietenii noștri – 
vizită la Unitatea de 
jandarmi Băneasa 

De Paști – ateliere de 
lucru pe centre de 
interes  

12.00 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Sfinții Voievozi” 
GRAFICUL 

Activităților din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
VINERI, 11.04.2014 
 
 

 
 

3 A  3 B  3 C 4 A 4 B 4 C 

8,00 
 
 
 
 
 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de scurt 
metraj ”Micile vedete” – cu 
conținut educative, oferite 
de Asociația ”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

9.00 
 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de scurt 
metraj ”Micile vedete” – cu 
conținut educative, oferite 
de Asociația ”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

10.00 
 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme 
de scurt metraj 
”Micile vedete” – cu 
conținut educative, 
oferite de Asociația 
”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de scurt 
metraj ”Micile vedete” – cu 
conținut educative, oferite 
de Asociația ”Tineri pentru 
Terra” 

Vizionare de filme de 
scurt metraj ”Micile 
vedete” – cu conținut 
educative, oferite de 
Asociația ”Tineri 
pentru Terra” 

11.00 
 

Muzica e viața mea – 
audiții și interpretare 

Muzica e viața mea – 
audiții și interpretare 

Muzica e viața mea 
– audiții și 
interpretare 

Muzica primăverii – 
audiții și interpretare 

Atelier de lucru – Să 
încondeiem ouă 

De Paști – ateliere de 
lucru pe centre de 
interes  

12.00 
 

      

 


