
Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă
Durată:             Număr de participanți:             Cost:  90 minute  min. 5 - max. 20 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată:             Număr de participanți:             Cost:  90 minute  min. 5 - max. 20 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

  dezvoltarea spiritului de observație 
prin recunoașterea  unor detalii;

 dezvoltarea gândirii asociative prin 
realizarea de legături între artă și 

lumea înconjurătoare.

O art i s tă ș i  un  poet, 
Margareta Sterian și Gellu 
Naum, ne vor introduce în 

lumea circului. Ghidați de 
pinguinul Apolodor și de personajele colorate imaginate de 

Margareta Sterian, cei mici vor intra într-un univers fascinant, cu 
personaje și întâmplări spectaculoase. Copiii vor face o vizită în 
muzeu, vor asculta o scurtă poveste, adaptată după literatura 

pentru copii, iar la final vor desena animale și vor învăța 
despre forme, dimensiuni, culori și sunete.

  dezvoltarea gândirii asociative prin 
realizarea de legături între artă și literatură;

  dezvoltarea imaginației și abilităților 
artistice.

Știți câte secrete poate să 
ascundă o natură statică? Vă 

inv i tăm să  le  desc i f răm 
împreună ș i  să  descoperim 

insectele și micile făpturi care se ascund 
printre florile pictate cu măiestrie de artiștii 

europeni. Le vom găsi răspunzând la ghicitori, 
ascultând poezii și căutând indicii. Vom afla lucruri 

uimitoare despre viața făpturilor mici din natură și 
despre nașterea culorilor folosite în pictură. La final, 

copiii vor crea propriile lucrări în acuarelă, în care 
își vor ascunde micile lor secrete.

Oferta educativăCiclul preșcolar 2021-2022

Ghici cine s-a ascuns aici?

În arena circului
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Vă invităm să observăm 
animale domestice și 

sălbatice, păsări și pești, 
așa cum au fost suprinși de 

artiștii români și europeni.  Vom povesti despre însușirile, 
sunetele caracteristice și mediile de viață ale diferitelor ființe dar 

și despre formele și culorile prin care acestea au fost înfățișate de 
artiști. Le aducem apoi la viață printr-o fabulă care ne învață 
despre asemănările dintre oameni și animale, dar și despre 

comportament și morală. La final vom desena animale folosind 
cele mai simple forme.

 dezvoltarea creativității și a 
abilităților de exprimare artistică;

dezvoltarea gândirii asociative prin 
realizarea de legături între artă și 
realitate, între artă și alte domenii 

ale cunoașterii.

Grădina cu fabule

dezvoltarea spiritului de observație prin 
identificarea unor detalii și a unor 

elemente de limbaj plastic;

 dezvoltarea gândirii asociative prin 
realizarea de legături între artă și 

realitate, între artă și literatură.

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Muzeul Colecțiilor de Artă
Durată:             Număr de participanți:             Cost:  90 minute  min. 5 - max. 20 30 lei/copil

Călătorie prin anotimpuri Programul include o vizită 
interactivă, un moment de 
teatru și o activitate creativă. 

Descoperim culori și fenomene 
legate de anotimpuri în tablouri semnate de             

I. Andreescu, N. Tonitza, I. Țuculescu, I. Iser, Șt. Luchian, 
J. Steriadi, Th. Pallady. Învățăm despre formă și conținut în 

pictură și despre arta pictorilor români moderni prin dialog, 
jocuri și aplicații. Participăm la o scenetă de teatru despre 

aventurile unui șoricel și ale unei ciocănitori iar la final 
realizăm o lucrare de artă inspirată de tabloul studiat.

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Colecțiilor de Artă
Durată:             Număr de participanți:             Cost:  90 minute  min. 5 - max. 20 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Oferta educativăCiclul preșcolar 2021-2022
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