
 Ciclul primar
1. Ceainicul fermecat  
Program nou! Potrivit pentru Săptămâna verde și pentru Școala 
Altfel
 Ascultăm basmul japonez „Ceainicul fermecat”, care 
ne introduce în atmosfera, geografia și miturile Extremului 
Orient.  Descoperim animale specifice acestui spațiu, pe care le 
desenăm și colorăm, folosind tehnici ale artiștilor din China și 
Japonia.
   
Program susținut de Asociația ArtelierD
Loc de desfășurare: Muzeul Colecțiilor de Artă, Colecția 
Beatrice și Hrandt Avakian
Durată: 90 minute Număr participanți: minim 7 – maxim 30, 
Cost: 35 lei/copil
Programele se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minimum o săptămână 
înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Arii de explorare: Geografie, Arte vizuale, Cunoașterea naturii, Istorie, Literatură

2.  În arena circului 
Portivit pentru Săptămâna verde și pentru Școala Altfel
 O artistă și un poet, Margareta Sterian și Gellu Naum, 
ne vor introduce în în lumea circului, ghidați de pinguinul 
Apolodor.
Descoperim lumea circului în tablouri de Margareta Sterian: 
animale și acrobați, clovni și giumbușlucuri, conduși în 
versuri, de pinguinul Apolodor. Ascultăm o scurtă poveste 
cu întâmplări de la circ, adaptată după literatura pentru 
copii. Învățăm despre protecția animalelor sălbatice și despre 
raportarea corectă la acestea. Desenăm si colorăm animale.  
Invățăm despre forme și dimensiuni, culori și sunete.

Program susținut de Asociația ArtelierD
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă
Durată: 90 minute Număr participanți: minim 7 – maxim 30, Cost: 35 lei/copil
Programele se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minimum o săptămână 
înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Arii de explorare: Arte vizuale, Protecția animalelor, Cunoașterea naturii, Ecologie



3. Ghici cine s-a ascuns aici? 
Portivit pentru Săptămâna verde și pentru Școala Altfel
 Pe bază de ghicitori, poezii și căutare de indicii, 
identificăm insecte și făpturi mici ascunse în naturi statice 
realizate de pictori europeni, de la Jan Breughel cel Bătrîn și 
Rachel Ruysch la Abraham Mignon sau Jan Davidz de Heem. 
Aflăm lucruri uimitoare despre viața făpturilor mici din natură 
și despre necesitatea stabilirii unui echilibru între natură și 
agricultură.  Invățăm să desenăm și să colorăm insecte, în 
tehnici precum: pastel, tempera sau tuș.
Program susținut de Asociația ArtelierD
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 90 minute Număr participanți: minim 7 – maxim 30, 
Cost: 35 lei/copil
Programele se organizează la cerere în zilele de miercuri sau joi prin înscriere cu minimum o săptămână 
înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Arii de explorare: Arte vizuale, Cunoașterea naturii, Agricultură biologică, Literatură

4. De-a detectivii urbani la MNAR  
 
Potrivit pentru Școala Altfel
 Cu ajutorul „ochelarilor de detectivi”, vă invităm să 
observați Bucureștiul așa cum îl vede un arhitect: cu detalii, 
proporții și culori. Pornind de la Muzeul Național de Artă al 
României, unde copiii vor observa arhitectura fostului Palat 
Regal în care este adăpostit muzeul, vor  merge apoi într-o 
adevărată expediţie. Micii detectivi vor identifica diferite 
funcţiuni ale clădirilor din jurul lor, vor găsi reperele zonei, vor 
învăța să se orienteze pe hartă şi pe stradă și vor interacţiona cu 
locuitorii zonei, observându specificul acestuia.
Program susținut de Asociația De-a Arhitectura
Loc de desfășurare: MNAR și traseu pietonal
Durată: 120 minute Număr participanți: minim 7 – maxim 30, 
Cost: 40 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de joi prin înscriere cu minimum o săptămână înainte la https://
portal.de-a-arhitectura.ro/main/events

Arii de explorare: Arhitectură, Matematică, Arte vizuale, Cunoașterea mediului construit


