PROGRAM
„ SUMMER CLUB”
-2016ARGUMENT:
SCOALA DE VARA numita mai nou EDUCATIA PENTRU TIMPUL LIBER
este destinata a raspunde unor nevoi umane, este o valoare care nu trebuie risipita
oricum si care poate fi investita in dezvoltarea fiintei umane printr-o educatie
adecvata.Printre drepturile copilului gasim dreptul la odihna si la timp liber, la joc si
la activitati recreative proprii varstei sale.
Iata de ce „educatia pentru timpul liber” este un capitol important din ciclul
noilor educatii si are un loc distinct in noul curriculum. Copiii trebuie invatati cum
sa-si organizeze / cum sa-si petreaca cu rost fiecare clipa libera. Trebuie sa avem
mare grija, deopotriva atat educatori cat si parinti, ca aceste activitati sa nu duca la
supraincarcare, ci sa fie relaxante si reconfortante, sa raspunda dorintelor acestora.
Sa lasam loc spontaneitatii, imaginatiei, creativitatii pentru ca el sa- si fructifice
predispozitiile in functie de inclinatii,aptitudini si interese pentru anumite sectoare
de activitate .
Astfel de activitati exercita o influenta educativa pe multiple planuri: intelectul,
fizic, moral ,artistic. Copiii trebuie orientati spre cat mai multe activitati sportive,
artistice, culturale pentru petrecerea timpului liber de care dispun, ajutandu-i sa
constientizeze ca timpul liber este o parte activa din viata oricarui om/individ, menita
sa mentina starea de sanatate si sa-i intregeasca personalitatea; influentand astfel
pozitiv personalitatea copiilor nostri.
Parintii au si ei, un rol deosebit in aceasta directie, informandu-se asupra
tuturor mijloacelor care sunt puse la dispozitia copiilor in vederea ocuparii „timpului
liber”, sa selecteze fapte si activitati, sa stabileasca prioritati si optiuni.
Constientizarea, intai, de catre parinti a valorii sale formativ-informative ni-i face
aliati in ai educa pe copii in spiritul respectului pentru timpul liber.
Incepand cu 1 iulie
vine in intampinarea tuturor cu
programul SUMMER CLUB, pregatind de fiecare data pentru cei mici o serie de
activitati special create pentru perioada de vara ,program complex,distractiv dar in
scop educativ,oferit copiilor in lunile iulie si august ,sub forma unor pachete de
activitati inedite, organizate pe teme saptamanale.
Propunem copiilor experiente de invatare atractive in domenii diferite
urmarindu-se ca prin joc,cei mici sa-si exerseze cunostintele si abilitatile in activitati
recreative si educative ,organizate in functie de particularitatile de varsta, avand
teme diferite zilnic si se vor desfasura cu intreg efectivul de copii , sub indrumarea
unui personal specializat .

DESFASURATOR „ SUMMER CLUB”

Perioada de desfasurare: 01.07-31.08.2016

* Program de adaptare la gradinita pentru cei mai mici dintre copii/ adaptarea
1 copilului la programul de gradinita poate avea loc si in perioada verii in cadrul
programului SUMMER CLUB.
2
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*club engleza muzicala* „atentie se canta/cantece in cor acompaniate de
instrumente muzicale”.
*club activitati sportive*:”jocuri sportive,concursuri,traseu aplicativ,intreceri”.

4

*club de arta* :”ce pot face doua maini dibace- pentru a se dezvolta tot mai
mult,omul trebuie sa creeze, nu sa copieze”
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*club de dans*: „ in pasi de dans”- vom invata cum sa ascultam si sa intelegem
muzica pe care dorim sa dansam,indiferent de stil.
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*gata de calatorie* “povestim,experimentam,calatorim”
*teatru pentru copii* „exersam vorbirea corecta si expresivitatea in vorbire”
*excursii tematice* ”parc.picnik,drumetii”
*jurnal de vacanta*:povesti amuzante din vacanta,jocuri organizate in aer
liber,desen pe asfalt,experimente distractive,carnavalul ‚”summer club”.

tarife: *900 lei / 8:00-18:00
*830 lei / 8:00-14:00
*670 lei / 8:00-13:00
Preturile includ optionalul de engleza muzicala ,cursul de dans
precum si vizitele organizate in aceasta perioada .

Din program nu vor lipsi vizite la diferite obiective in Bucuresti,karaoke si invitati
surpriza,insa pentru buna desfasurare a acestora avem nevoie de minim 12
participanti.Programul poate suferi mici modificari in functie de vizitele planificate.

