
 
 

APRILIE - IUNIE  2022
Ateliere senzoriale pentru copii și elevi

 

EXCURSII ȘCOLARE
TEMATICE



Asociația SENZORIA vă propune în perioada următoare PROGRAME
personalizate și ateliere senzoriale pentru grupuri școlare și grădinițe în

locația sa din Sat Movila 163 C, comuna Niculești, zona PERIȘ-Ilfov

o grădină senzorială de 2000 mpo grădină senzorială de 2000 mp  
9 zone senzoriale9 zone senzoriale  
foișor acoperit și încălzitfoișor acoperit și încălzit
apă, ceai, limonadă și fructe din grădină, din partea caseiapă, ceai, limonadă și fructe din grădină, din partea casei
un instructor dedicat fiecărui grup în parteun instructor dedicat fiecărui grup în parte

Senzoria pune la dispoziția grupului:Senzoria pune la dispoziția grupului:

PROGRAMELE SE DESFĂȘOARĂ PENTRU UN GRUP DE MINIMPROGRAMELE SE DESFĂȘOARĂ PENTRU UN GRUP DE MINIM
15 COPII15 COPII
programele includprogramele includ    jocuri de cunoastere a grupului (ICEjocuri de cunoastere a grupului (ICE
BREAKER GAMES) și o activitate tematică despre emoții șiBREAKER GAMES) și o activitate tematică despre emoții și
simțuri cu durata de 30 de minute fiecare.simțuri cu durata de 30 de minute fiecare.
atelierele sunt la alegere și au o durată de 60 de minute fiecareatelierele sunt la alegere și au o durată de 60 de minute fiecare

INFO EXCURSII TEMATICE:INFO EXCURSII TEMATICE:

La cerere, în oricare variantă, asigurăm gustare sau prânz.La cerere, în oricare variantă, asigurăm gustare sau prânz.  
Se plătește taxă pentru gustare/prânz și pentru însoțitoriiSe plătește taxă pentru gustare/prânz și pentru însoțitorii
grupului din partea școlii.grupului din partea școlii.
La cerere, La cerere, transporttransport București - Senzoria -  București - Senzoria - 25 lei - 35 lei25 lei - 35 lei /copil /copil
în funcție de locațieîn funcție de locație

SERVICII EXTRA (la cerere):SERVICII EXTRA (la cerere):

program 8 simțuri + 1 atelier la alegere =program 8 simțuri + 1 atelier la alegere = 60 lei/copil 60 lei/copil
program 8 simțuri + 2 ateliere la alegere = program 8 simțuri + 2 ateliere la alegere = 100 lei/copil100 lei/copil
program integral 8 simțuri 6 h (interval orar 10.00-program integral 8 simțuri 6 h (interval orar 10.00-
16.00) = 16.00) = 150 lei/copil150 lei/copil

COST PROGRAM:COST PROGRAM:



Ateliere senzoriale au rol de integrare senzorială și socială și
dezvoltare personală (lucru în echipă, stimularea creativității

și curiozității, autocunoaștere, etc)

ATELIERELE SENZORIALE
și SIMȚURILE 

Simțurile sunt cele care ne oferă informațiile de care avem
nevoie pentru a ne adapta la lumea înconjurătoare.

Cele 8 simțuri (mirosul, văzul, auzul, gustul, simțul tactil, simțul
vestibular, simțul proprioceptiv și cel interoceptiv) ne oferă
informații de care avem nevoie în primul rând pentru a
supraviețui și în al doilea rând pentru a ne ajuta să învățăm cum
să devenim ființe sociale și să ne adaptăm la lumea
înconjurătoare.

Integrarea senzorială facilitează procesul de învățare, îi ajută pe
copii și adolescenți să înțeleagă și să asimileze emoții,
comportamente și să se adapteze la societatea în care trăiesc.



Povestea celor 8 simțuri. 
 

Copii vor descoperi și afla informații despre cele 8 simțuri, ce fac ele, cum le
identificăm și cum ne ajută ele în viața de zi cu zi. La final aceștia vor crea 8

personaje cu atribute  pe care ei le consideră adecvate fiecărui simț în parte.
Activitatea este adaptată pe vârste diferite în funcție de specificul grupului.

 



Ateliere de arts & crafts - cele 8 simțuri

Jocuri interactive de grup în grădina senzorială (de tip stafetă)

Atelier de grădinărit

Atelier cutiile misterioase- experimentarea diferitelor emoții și
senzații prin palpare.

Atelier reutilizarea creativă a materialelor reciclabile

Atelier senzații interoceptive (conducta de apa, sunetul apei și
utilizarea imaginilor sugestive în vederea stimulării instinctive a
simțului interoceptiv)

Atelier muzical – interacțiunea coordonată cu instrumentele
muzicale 

Atelier sunete din natură –  Sesiune auditivă și interactivă prin
reproducerea în grup a ploii și furtunii

Atelier  de gătit -rețetă de înghețata/ salam de biscuiți fără coacere/
salată de fructe 

Atelier de pictură și creație - elemente din natură

Atelier mindfulness și dezvoltare personală

Atelier de lectură și muzică

Ateliere senzoriale mixte la alegere:

(rețetă la alegere,  la acest atelier se adaugă un cost al gustării finale de
20 lei/copil)



MULȚUMIM. 

Telefon: 0755 366 117
Email: contact@senzoria.ro
Web: www.senzoria.ro

ASOCIAȚIA SENZORIA
Adresa: 

SAT MOVILA, COMUNA NICULEȘTI 163C
 ( zona PERIȘ,ILFOV)


