Târgul de Jucării
VINERI, 28 mai 2021 – MARȚI, 1 iunie 2021
Desfășurarea târgului cu meșteri populari
10.00 – 19.00
Vineri, 28 mai 2021
1. Ateliere și Activități practice pentru copii
11.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
- atelier confecţionat morişti
- atelier pictură pe șevalet
- diafilmele copilăriei - Școala din Ticera
- atelier confecționat brățări (piele / bumbac)
- atelier olărit
- atelier confecționat păpuși / jucării din cârpe
2. Activități pentru familii: Quiz-uri și vânători de comori
3. Campionat joc de cărți pe echipe: Alege o meserie și joacă!
4. Căruța cu povești – despre case și locuitorii lor
16.30 – 17.30, 18.00 – 19.00
(participarea la atelierul-ghidaj se face în baza cuponului primit de la casieria ZOO )
Locuri disponibile / interval orar ales – 10 copii
Sâmbătă, 29 mai 2021
1. Ateliere și Activități practice pentru copii
11.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
- atelier confecţionat morişti
- atelier pictură pe șevalet
- diafilmele copilăriei - Școala din Ticera
- atelier confecționat brățări (piele / bumbac)
- atelier olărit
- atelier confecționat păpuși / jucării din cârpe
- atelier hârtie manuală / Școala din Ticera
2. Activități pentru familii: Quiz-uri și vânători de comori
3. Campionat joc de cărți pe echipe: Alege o meserie și joacă!
4. MindSpot te invită la joacă! Jocuri pentru cei mici și cei mari!
5. Spectacol de teatru și animație: 16.30 - 17.30
6. Ateliere Magic Painting și activități marca Usborne: 15.00 – 18.00
Duminică, 30 mai 2021
1. Ateliere și Activități practice pentru copii
11.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
- atelier confecţionat morişti
- atelier pictură pe șevalet
- diafilmele copilăriei - Școala din Ticera
- atelier confecționat brățări (piele / bumbac)
- atelier olărit
- atelier confecționat păpuși / jucării din cârpe
- atelier hârtie manuală / Școala din Ticera

2. Activități pentru familii: Quiz-uri și vânători de comori
3. Campionat joc de cărți pe echipe: Alege o meserie și joacă!
4. MindSpot te invită la joacă! Jocuri pentru cei mici și cei mari!
5. Spectacol de teatru și animație: 13.00 - 14.00
6. Ateliere Magic Painting și activități marca Usborne: 15.00 – 18.00
7. Filarmonica de Stat Sibiu: 16.00 – 17.00
Concert educativ susținut de muzicieni ai Filarmonicii Sibiu
W.A. Mozart - Cvartet cu oboi în Fa major K.370
Luni, 31 mai 2021
1. Ateliere și Activități practice pentru copii
11.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
- atelier confecţionat morişti
- atelier pictură pe șevalet
- diafilmele copilăriei - Școala din Ticera
- atelier confecționat brățări (piele / bumbac)
- atelier olărit
- atelier confecționat păpuși / jucării din cârpe
- atelier hârtie manuală / Școala din Ticera
2. Activități pentru familii: Quiz-uri și vânători de comori
3. Campionat joc de cărți pe echipe: Alege o meserie și joacă!
4. MindSpot te invită la joacă! Jocuri pentru cei mici și cei mari!
5. Spectacol de teatru și animație: 17.30 – 18.30
Marți, 1 iunie 2021
1. Ateliere și Activități practice pentru copii
11.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
- atelier confecţionat morişti
- atelier pictură pe șevalet
- diafilmele copilăriei - Școala din Ticera
- atelier confecționat brățări (piele / bumbac)
- atelier olărit
- atelier confecționat păpuși / jucării din cârpe
- atelier hârtie manuală / Școala din Ticera
2. Activități pentru familii: Quiz-uri și vânători de comori
3. Campionat joc de cărți pe echipe: Alege o meserie și joacă!
4. MindSpot te invită la joacă! Jocuri pentru cei mici și cei mari!
5. Spectacol de teatru și animație: 11.30 – 12.30
6. Ateliere Magic Painting și activități marca Usborne: 15.00 – 18.00
7. Căruța cu povești – despre case și locuitorii lor
11.00 – 12.00, 12.30 – 13.30
(participarea la atelierul-ghidaj se face în baza cuponului primit de la casieria ZOO )
Locuri disponibile / interval orar ales – 10 copii
8. Filarmonica de Stat Sibiu:
13.00 – 14.00 /Copiii Filarmonicii, Recital pian / vioară,
16.00 – 17.00 / Concert cu muzică de film și animații
Târg de oferte educaționale: luni, 31 mai - marți, 1 iunie: 10.00 – 19.00

Talon TOMBOLĂ
Câștigă jocul de cărți @muzeul ASTRA: Alege o meserie și joacă!
CINE participă la tombolă?
Toți participanții în baza formularului completat.
Câștigătorii vor fi anunțați la sfârșitul fiecărei zile de Târg

NUME:..................................................................................................................
PRENUME:...........................................................................................................
Nr. TELEFON:......................................................................................................
LOCALITATEA.................................................................................................
ATELIERUL LA CARE AI PARTICIPAT:........................................................
PĂREREA TA DESPRE ATELIER:
..................................................................................................................................

Vârsta ta:
Participarea la ateliere se face în conformitate cu respectarea normele de
protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS - COV2.
Fii responsabil! Folosește masca de protecție!
Sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, care sunt colectate
în scopul participării la tombolă!

