Mix Summer Classes
Vara aceasta ne dam intalnire la CLEVER children!

Agenda cursului:
Modulul 1: Cele 7 minuni ale lumii… contemporane
Noile minuni ale lumii de azi au fost prezentate intr-un spectacol grandios organizat
la Lisabona. Din 21 de monumente propuse, oamenii au votat prin SMS si pe
internet cele 7 minuni ale lumii… de azi. Printre ele se afla Colloseum-ul din Roma,
Marele Zid Chinezesc si alte monumente pe care copiii le vor descoperi la curs
Scopul acestui modul este sa formeze copiilor gustul pentru arta si calatorii. #
Modulul 2: Organizare si time management
Organizarea unei zile astfel incat copiii sa imbine mersul la scoala si rezolvarea
temelor cu joaca si plimbarile in parc
Tehnici de concentrare a atentiei
Activitati urgente si activitati importante. Prioritizarea acestora
Activitatile potrivite in diferite momente ale zilei
Modulul 3: Mini – Finante. Pusculita CLEVER
Cum sa-mi gestionez singur banii
Prioritatile financiare
De unde vin banii?
Valoarea banilor in ochii copiilor
Economii versus Investitii
Modulul 4: Tehnici de comunicare pentru copii
Exersarea tehnicilor de comunicare verbala si non-verbala
Constientizarea propriilor modalitati de comunicare
Comunicarea cu membrii familiei, profesori si copii
Exprimare si limbaj potrivite in functie de ocazii
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Postura corporala, gesturi, mimica

Modulul 5: Dinozaurii Pitici. De ce iubim animalele?
Stiati ca Dinozaurii Pitici sunt unici in Europa si se afla… in judetul Hunedoara?
Copiii vor afla despre Geoparcul din Tara Hategului unde pot vedea fosile ale
dinozaurilor pitici care aveau 1 – 2 m
Cele mai mari mamifere pe uscat (elefantul), pe mare (balena). Cele mai inteligente
mamifere
Animale pe cale de disparitie. Ce putem face pentru a ne bucura multi ani inainte de
ursul Panda, Koala si ursul brun?
Pasari si Pesti. Fascinatia pestilor Pirania
Modulul 6: Reguli de comportament civilizat in societate
Salutul, primul semn al politetii...
Salutul intre copii. Salutul intre copii si profesori sau membri ai familiei
Despre cadouri si flori…
“Piatra de incercare a educatiei unui om este comportamentul sau la masa…”
Cum aranjam masa? Unde se aseaza furculita, cutitul sau lingura pentru desert?
Unde asezam paharele si care este cel pentru apa?
Cum stam corect la masa? Cand incepem sa servim masa?
Exercitii si aplicatii…
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