
                                           Dragi părinţi ,

           În cadrul activităţilor pe care instituţia noastră le organizează cu  copiii , vom 
aborda tematica  “VACANŢA MARE NU E DESTUL DE MARE PENTRU A VEDEA 
TOTUL”  începând cu data de 01 IULIE până în 31AUGUST . În acest scop, vă rugăm să 
discutaţi cu copiii dvs. evenimente sau aspecte pe care le-aţi trăit sau observat împreună şi 
care au legătură cu aceste  subiecte (viaţa cotidiană, excursii, vizite, filme, etc.)
           Orice materiale legate de aceaste teme pe care le puteţi trimite la Kinderland pentru 
observare şi discutare, ar fi de folos (de exemplu :  imagini,obiecte, fotografii, 
scoici,muşchi, pietricele colorate,ghinde, în general materiale din natură).
            În legătură cu temele precedente , vă rugăm să vă exprimaţi părerea privind 
tematica abordată şi efectul pe care aceasta  l-a avut asupra copilului D-voastră. Ne 
interesează mai ales dacă aţi putut verifica cunoştinţele – dacă spune singur ce a învăţat 
sau numai dacă e solicitat. 
E FOARTE IMPORTANT DE ŞTIUT CĂ ÎN TIMPUL VERII SE VOR FACE CURSURI 
INTENSIVE DE LIMBĂ MODERNĂ PE TEMATICA SĂPTĂMÂNII
TEMELE MAI IMPORTANTE AR FI URMĂTOARELE :

1. ,,VACANŢA MARE ÎN CEL MAI FRUMOS ANOTIMP, ÎN CEL MAI FRUMOS
ORAŞ ŞI JUDEŢ AL ROMÂNIEI - ,,SUNTEM EUROPENI,,

2.  CONCURS DE LIMBA GERMANĂ – Cine știe cele mai multe cuvinte in limba
germană şi conversează cel mai bine? 

3.  ,,MATEMATICIENII ÎN NATURĂ,, ( matematica se învaţă mai uşor în natură şi
cu  materiale  din  natură :  pietricele,  scoici,  conuri,  flori,  seminţe,etc.-colecţie  din
partea copiilor şi părinţilor pentru viitorul an şcolar)

4. FRUMUSEȚILE NATURII- forme de relief din județ și înfrumusețarea de către om
a CLUJULUI.(Salina de la Turda).

5. PLANTE MEDICINALE (să le culegem, să le așezăm în ordine alfabetică pentru
păstrare-să le numărăm, să creem ce dorim cu ele, să știm cât mai multe despre ele )

6. APA . SOARELE ȘI  PĂMÂNTUL  reprezintă VIAȚA .
7. ,,  PÂINEA  NOASTRĂ  CEA  DE  TOATE  ZILELE,,  -  (grâul,treieratul,moara,

fabrica de pâine, etc.) .
8. Temă ecologică : ‘’OMUL OCROTEȘTE NATURA,,
9. ACTIVITĂȚI PLASTICE- Mâini îndemânatice (modelaj, pictură, lipire, decupare,

desene cu creta pe asfalt, etc)
10. JOCURI DISTRACTIVE ÎN AER LIBER
11. EDUCAŢIE CIVICĂ – Despre prietenie- Ce e bine / ce e rău ?
12. Rechizitele sau jucăriile noastre-GRIJA FAȚĂ DE ELE
13. ,, Când se întâmplă ?,,( anotimpuri,  momentele zilei, ORA ,etc.)
14. ÎNCEPE UN NOU AN ȘCOLAR- EȘTI PREGĂTIT PENTRU ACEST LUCRU ?

CE A FOST MAI FRUMOS ȘI DE CE  DIN CE AI VĂZUT ? 
NOTA : Școlarii  vor avea toată luna IULIE ŞI AUGUST un program special de lectură și
scriere.   TOATE ACTIVITĂȚILE RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE ,  INCLUSIV DE
TEATRU,VIZITE ȘI EXCURSII CU OFERTA ,SE  VA AFLA AFIȘATĂ LA PANOUL
PĂRINȚILOR DIN UNITATE ÎN FUNCȚIE DE  DATA ORGANIZĂRII. 
            Vă  mulțumim,
                        Profesoarele și Conducerea Școlii Primare (cu grădiniță) Kinderland


