
Săptămâna Copilăriei Adjudene
Ediţia a VI-a, 29 mai – 5 iunie, 2015

Programul manifestării

Vineri, 29 mai

ORA 11:00 – ,,Din tainele copilăriei” – expoziţie tematică de carte

ORA 12:00 - Expoziție de desene realizate de copii de la Clubul de pictură, îndrumător, Apostol
Constantin

Marţi, 2 iunie

Ora11:00 - „Să ne primim oaspeţii” – reguli de „aur” din „Bunele Maniere”. Participă elevii
clasei a IV-a de la Şcoala ,,Principele Radu”, sub îndrumarea d-nei înv. Florentina Costache.

„Poezii pentru tine!”: Program artistic susţinut de elevii din clasa a III -a,
ŞcoalaMareşalAverescu, înv. d-ra Adriana Bocman.

ORA 11:00 – ,,Universul copilăriei”– concurs de desene pe asfalt. Participă grupa pregătitoare

şi elevii clasei a IV-a de la Şc.,,Principele Radu”, sub îndrumarea doamnelor înv. Florentina

Costache şi Georgeta Colătău, elevii din clasa a III-a, Şc. ,,Mareşal Averescu”, înv. d-ra

Adriana Bocman.

Miercuri, 3 iunie

ORA 13:00 - „Să ne alimentăm sănătos”. Căutarea celor mai bune „rețete” cu ajutorul

calculatorului. Participă utilizatorii bibliotecii.

ORA 14:00 - „La scăldat” Vizionare - Sala Multimedia.

Joi, 4 iunie

ORA 10:00 - Concurs de ghicitori. Participă preşcolarii de la Grădiniţa Nr. 4, îndrumător,
Elionora Muntianu
ORA 11:00 - „Călătorie prin Univers”.Vizionare - Sala Multimedia



ORA 14:00 – „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”, reproducere după desen. Participă utilizatorii

bibliotecii membri ai Clubului de pictură al bibliotecii, îndrumător, Constantin Apostol.

ORA 14:00 - ,,Cupa Copilăriei”- concurs de karting – participă elevii de la Clubul Copiilor

Adjud, prof. îndrumător, Petre Valea

Vineri, 5 iunie

ORA 11:00 – Vizionare - Sala multimedia

ORA 13:00 - „Copii talentaţi” – Expoziţie de lucrări realizate la Sala de lectură copii, de către

utilizatorii bibliotecii, după cartea „Învață să desenezi lucruri extraordinare”

ORA 16:00 – Teste de circulaţie rutieră pe calculatoarele Biblionet. Participă elevii de la Clubul

Copiilor Adjud, îndrumati de prof. Petre Valea

Director,
Prof. Tatiana Valea


