
 

 

 

 

Nr 
Ctr 

ATELIERE VÂRSTE DESCRIERE 

1 Pictură pe sticlă  7 - 12 ani Ai văzut vreodată o pictură pe sticlă? Cum ar fi să înveți să faci și tu una? 

2 Face painting  4 - 12 ani Vrei să fii un supererou, animăluț sau o floricică? Aici ai ocazia să fi pictat și 
transformat în ce vrei tu!  

3.  Coafuri trăznite  4 - 12 ani Te-ai săturat să îți aranjezi părul în același fel? Acum ai ocazia să-ți faci o frizură/ 
coafură nouă!  

4.  Manichiură 4 - 12 ani Te bate mama la cap că unghiile sunt iar roase și neîngrijite? Hai să o 
impresionăm pe mama cu unghii inedite! 

5.  Masterchef 4 - 12 ani Vrei să fii un adevărat bucătar? Te aștept să fii ucenicul meu și să descoperi lumea 
bucătăriei. 

6. Cofetar  6 - 12 ani Vrei să fii mai dulce decât ești deja? Hai să te învăț rețete noi de deserturi pe care 
să le pregătești familiei tale. Vei deveni irezistibil!  

7.  Expoziții de melci, albine, caracatițe, raci 4 - 12 ani Hai cu mine să descoperi fascinanta lume a celor mărunte: albine, furnici, melci, 
caracatițe, raci și să te bucuri de o expoziție specială, urmată de activități 
educative. 

8.  Electronică 7 - 12 ani Captivant și electrizant, e o lume pe care o poți descoperi împreună cu mine. Vom 
afla care sunt principiile de baza ale electronicii, prin experimentarea practica a 
construirii si asamblarii unor circuite.  

9. Experimente  7 - 12 ani Îți place să faci experimente și mici invenții? Hai să facem un curcubeu în 
eprubetă și alte lucruri nemaiîntâlnite! 

10.  Ceramică 7 - 12 ani  Dacă vrei să modelezi și să creezi lucruri drăguțe din lut, hai la mine și te voi 
învăța lucruri minunate pe care să le faci!  

11.  Creme & parfumuri  7 - 12 ani Îți place să fii răsfățat/ă și să miroși bine? Aici poți să  vezi cum se face un parfum 
și cum să îți faci propria cremă.  

12.  Pictura pe pânze imense 4 - 12 ani Artistic, Creativ și Dinamic, aici poți descoperi și poți face o altfel de operă de artă. 



13.  Lego  4 - 8 ani Te crezi inginer sau constructor? Nu pierde ocazia să îți demontrezi abilitățile 
împreună cu prietenii tăi.  

14. Plastilină de casă  4 - 8 ani  Aici învățăm cum să ne creem propria plastilină și să ne jucăm creativ cu ea.  

15.  Brățări & mărgele 4 - 12 ani  Cu stil și la modă, nu rata ocazia de a-ți crea brățări personalizate pentru tine și 
cei dragi! 

16. Modelaj fimo  7 - 12 ani Dacă ești creativ și-ți place să te joci, modelând diverse obiecte, aici poți să înveți 
cel mai bine folosind materialul fimo. 

17.  Desene cu cretă  4 - 8 ani Hai să descori talentul tău de a desena cu cretă pe asfalt! 

18.  Pompier  4 - 12 ani Vrei să vezi un supererou care luptă cu focul și salvează vieți? Vino să întâlnești un 
pompier adevărat care îți va spune tainele meseriei. 

19.  Dresaj de câini  4 - 12 ani Ce bine e să ai un cățel frumos și pufos! Dacă vrei să fie și ascultător, te invit să 
înveți cum să îți dresezi cățelul prin niște trucuri simple și de efect!  

20.  Fermierul  4 - 12 ani E interesant! Hai să vezi o fremă adevărată, cu animale adevărate? După ce vei 
învăța cum se mulge o oaie, vom face și ceva indeit cu laptele.  

21. Vânătoarea de comori  7 - 12 ani Îți place să descoperi secrete și indicii pentru a găsi ceva valoros? Vei avea ocazia 
să faci asta împreună cu prietenii tăi în căutarea comorilor.  

22.  Volei  7 - 12 ani Petrece un timp activ și memorabil cu prietenii tăi jucând volei.  

23.  Fotbal în cușcă 7 - 12 ani Vrei să devii un Messi sau Ronaldo? Acum ai ocazia să exersezi și să înveți pase noi 
și strategii de echipă.  

24.  Jocuri de curte  7 - 12 ani Ai pasiune pentru jocuri de masă, cum ar fi Jenga, Domino etc? Oare cum ar fi le 
să joci pe o suprafață de zece ori mai mare decât cele obișnuite? Hai să vezi!  

25.  Japonia  7 - 12 ani Kimono, Sushi, Kung Fu Panda, Evantai, Samurai,あ- te invit să descoperi mai  
multe despre această țară minunată numită: Japonia! 

26.  Mexic 7 - 12 ani Sombrero, Taco, Chilly, Maracas, Por favor!  – te invit să descoperi mai multe 
despre fascinanta cultură mexicană!   

27.  Amerindienii 7 - 12 ani Pene, Corturi Teepee, Tobe, Fluier, Îmbrăcăminte din piele, Sulițe  – descoperă 
cine sunt amerindienii și ce poți învăța de la ei!  

28.  Jocuri senzoriale  4 - 6 ani Cei mici au șansa de a învăța și de a se bucura prin activități ce le stimulează 
simțurile și abilitățile! 

29.  Design interior 7 - 12 ani Îți place să fii creativ și să îți re-aranjezi lucrurile în cameră? Aici poți învăța 
diferite tehnici utilizate în design și cum să îți menții spațiul ordonat și bine 
organizat.  



30. Jocuri cu ștafete 4 - 12 ani Energie, team work, viteză, provocare, abilitate, curaj -  aici le poți pune în 
practică și să te distrezi la maxim, împreună cu prietenii tăi!  

31.  Twister Spumos  7 - 12 ani Îndoaie-te, sucește-te și ai grijă să nu aluneci!  

32.  Pixuri personalizate 4 - 12 ani Vrei să ai un pix șmecher și unicat? Poți să îl decorezi, așa cum dorești!  

33. Vaze decorate 7 - 12 ani Poți învăța împreună cu mine să faci lucruri simple, utile, pentru casă. 

34.  Hama beads  4 - 12 ani  Dacă îți place să fii atent la detalii și ai răbdare, aici îți poți crea modele, folosind 
mărgele speciale.  

35.  Jucării de pluș 4 - 12 ani Adori plușurile? Până acum le-ai primit sau le-ai cumpărat, dar acum ai ocazia să 
înveți pașii necesari pentru construirea unei jucării de pluș.  

36. Jocuri cu apă  7 - 12 ani Dacă apa este prietena ta, aici ai ocazia să te bucuri din plin de ea, prin diferite 
jocuri și activități pregătite pentru tine.  

37. Gimnastică 4 - 12 ani Hai cu noi să înveți mișcări de bază în gimnastică de la o gimnastă adevărată și 
poate vei descoperi abilități ascunse!  

38.  English with Mr. R 4 - 12 ani Testează-ți abilitățile limbii engleze și descoperă cât de bun ești! Ai ocazia să faci 
asta prin cântecele, dans și jocuri antrenate. Se lasă cu premii!  

39. Circuit Fitness  8 - 12 ani Echilibru, abilități fizice, agilitate, competiție, rezistență  - aici poți să descoperi 
cum să îți antrenezi trupul și mintea prin diferite provocări expuse. 

40. Accesorii de păr 7 - 12 ani De e soare sau de plouă, eu am o cordeluță nouă! Te aștept să îți arăt și să îți 
descopăr cum poți face cele mai frumoase și creative cordeluțe sau alte accesorii 
de păr!  

41. Tâmplărie 7 - 12 ani Cum ar fi să descoperi și să înveți tehnici de prelucrare a lemnului? Cum ar arăta o 
masă de lemn, o scară sau orice alt obiect din lemn construt de tine? Vino și află!  

42. Exatlon 7 - 12 ani Energie, Agilitate, Forță, Mișcare, Concentrație, Echilibru, Provocări, Misiune 
imposibilă – aici n-ai cum să stai într-un loc și să te plictisești, așa că te aștept! 

43. Tăieței 4 - 12 ani Supa de tăiței e așa de bună, dar te-ai întrebat vreodată cum se fac tăiețeii pentru 
a putea prepara una dintre cele mai gustoase supe? Vino să afli și să încerci să-ți 
faci proprii tăi tăiței!   

44. Instalații 7 - 12 ani Așa ceva sigur nu ai mai făcut! Vom crea împreună o instalație de apă și una de 
răcire. Țevi, circuite, pompe, apă… o experiență pe care nu o poți rata! 

45.  Aranjamente florale  7 - 12 ani Vei lega noi prietenii și vei pleca de la atelier cu un aranjament floral creat chiar 
de mâinile tale. 

 


