
Ce calități are 
un 

antreprenor?

Cum se 
creează o 

�rmă?

Ce sunt 
antreprenorii?

Logo-ul și 
sloganul 

Bâzz, bâzzz...În lumea insectelor
Dedicăm câte o zi descoperirii unei insecte. A�ăm ciclul 

de viață al �ecăreia, cum se hrănește, la ce ajută planeta, 
cum se înmulțește, dar și le transformăm în artă prin 

pictură, modelaj și alte idei creative!

Mirajul Deșertului
Precum beduinii, vom deveni cunoscători ai deșertului, 
mutându-ne dintr-o parte în alta pentru a participa la 

noi aventuri! 

13-17 Iunie 2022

FluturiAlbineTânțariFurniciMuște BaleneCaracatițeCăluți de 
mare

RechiniMeduze Dunele de nisip, 
Mirajele, Oaza  și
Plante din deșert

Broasca 
africană

Calul 
arab

CămilaLocuitorii 
deșertului

27 Iunie - 1 Iulie 2022

Tainele din adâncuri
Descoperim lumea subacvatică și misterele ei, 

transformându-ne în scafandri curajoși și cercetători 
științi�ci.

20-24 Iunie 2022

Diplomația Rio
Vom aborda politețea și bunele maniere în ipostazele 
zilnice pe care copiii le intâlnesc, pentru a se adapta 

societății și a-și desăvârșii arta conversației!

Antreprenori de mici
Copiii sunt cei mai buni negociatori! Pornind de la această 

aptitudine și de la pasiunile lor, creăm premisele pentru 
dezvoltarea unei „afaceri” cu scopul de a-i spijini în a � 

mai organizați, perseverenți, responsabili și creativi.

18-29 Iulie 2022

Târgul 
Antreprenorilor

Sinceritatea, 
prietenia, 

curajul, ajutorul 
și onoarea.

Festivalul 
Artiștilor „Rio”

Punctualitatea  Imbracamintea 
si 

comportamentul

Salutul  Manierele

4-8 Iulie 2022

Inginerii viitorului
Îmbinăm știința, tehnologia, ingineria, arta și matemati-

ca pentru a ne adapta evoluției societății, făcând 
trecerea frontierei între natură și tehnologie.

11-15 Iulie 2022

Robotul RioOra de 
Robotică

Cum devii 
inginer?

Cum 
funcționează 

roboții?

Costruim 
roboți

Festivalul talentelor
Fiecare dintre noi este unic și are un talent special. Prin 
activitățile noastre dorim să-l descoperim și să-l dez-

voltăm, apoi lumii să-l arătăm!

Plaja Rio
Nu uităm să ne relaxăm și să ne bucurăm de vacanță!

Pro�tăm de vacană și transformăm curtea în plajă pentru 
a ne juca cu muuultă apă și nisip

Campioni la JOACĂ
Echilibrul între minte-corp-su�et este deosebit de import-
ant, astfel că îmbinăm armonios mișcarea cu fairplay-ul, 

perseverența și rezistența �zică și psihică

16-19 August 2022

Petrecere 
cu spumă și 
praf colorat

Pista 
alunecoasă și 

bombele cu apă

Traseul 
sezorial către 

piscină

Creăm zona 
de camping 

Amenajăm 
plaja în curtea 

grădiniței

Campionat 
„Jocurile 

copilăriei”

VoleiTenisFotbalHandball Ziua 
Muzicii

Ziua 
Picturii

Ziua 
Teatrului

Ziua 
Dansului

29 August - 02 Septembrie 202222-26 August 2022

Program de vară, Gradinița Rio


