
“Zâmbetele copiilor deschid sufletele noastre”   

 

 

CLUBUL ATLANTYKRON JUNIOR  
 

Locul unde copii vor intalni un mediu prietenos, familial, ce-i va incuraja să-şi 

dezvolte abilităţile  esentiale unei creşteri sănătoase, in timp ce creativitatea, inteligenţa 

şi imaginaţia vor fi stimulate zilnic, cu ajutorul metodologiei adecvate, care transforma 

clubul, intr-o academie dedicată creşterii si educării armonioase a copilului.  

 

Îndrumător Socio – Educativ    Profesor Lenuş GROSU 

 

Cursanţi: Copii cu vârsta între 3 şi 13 ani. 

 

Program zilnic: 11.00 – 13.00 ; 16.00 – 18.00 

 

Obiective: 

1. Dezvoltarea liberă, crearea unei laturi armonioase ca parte integrată a 

personalităţii copilului, raportată trebuinţelor caracteristice celor mici, sprijinind 

formarea autonomă şi creativă a acestuia.  

2. Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii si cu mediul 

pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi conduite noi.  

3. Descoperirea de către copil a propriei identităţi, a autonomiei, dezvoltându-şi o 

gândire logică şi coerentă şi o imagine de sine pozitivă.  

4. Educarea spiritului de lucru in echipă şi a lidership-ului insuşite prin metoda 

proiectelor, folosită cu precădere in clubul noastru.  

Teme: 

Ziua 1 

1. Acesta sunt eu   

Cunoaşterea, prezentarea şi familiarizarea membrilor clubului. 

Propuneriele membrilor clubului pentru realizarea programului.  

Activităţi la alegere 

2. Zbor de gâze şi fluturi 

Constituirea “Eco – patrulei” , regulile de ecologizare a insulei, 

împărţirea de pliante cu temă ecologică  participanţilor. 

Ziua 2 

1. Lumea cărţilor  

   Educarea gustului pentru lectură. Cărţile copilăriei   

2.   MindLab 

    Teste de logică şi perspicacitate 



Ziua 3 

1.   Un copil e o lume 
Noţiuni de cultură generală: curiozităţi geografice; să ne cunoaştem 

strămoşii; din enigmele lumii;  

2.   Spectator, dar şi actor 
   Curs de teatru  - punerea în scenă a unei scenete. 

Ziua 4 

1.  Savoir-vivre  
   Curs fulger de bune maniere elementare. 

2. “ În şir … de mărgărite” 

Atelierul cuprinde în sfera sa de activităţi desenul, modelajul, 

origami, confecţionarea de bijuterii, pictura. 

Ziua 5 

1.  Micul Creştin 
    Noţiuni generale de religie; poveşti şi legende biblice. 

2.  Jocurile copilăriei  
    Cântec, joc şi voie bună.  

Ziua 6 

1. I want to be… 

    Copii învaţă unii de la alţii  

2. Balul clubului Atlantykron Junior – ediţie a 2 – a 

 

3.  Decernarea premiilor clubului Atlantykron Junior 
 


