
EXCURSII TEMATICE
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Ateliere pentru copii și elevi

ASOCIAȚIA SENZORIA



Tur ghidat în Grădina Senzorială (1,5 h)
Acces în Grădina Senzorială cu însoțitor
de la grădinită/școală(1 h)

Cost : 30 lei/copil (grupe minim 15 copii)

PROGRAM

Tur ghidat în Grădina Senzorială (1,5 h)
Atelier la alegere (1 h)

 
Cost : 55 lei/copil (grupe minim 15 copii)

La cerere, în oricare variantă, asigurăm
gustare furnizată de Yummy Tummy Bio
- sandvisuri, limonadă, fructe - 25 lei/copil
- prânz, limonadă, fructe - 40 lei/copil

Varianta 2

La cerere, atelierele suplimentare sunt la
un preț de 25 lei/copil

Varianta 1



1.Tur ghidat în Grădina Senzorială pentru
stimulări tactile, auditive și olfactive

Alee Senzorială|Zona instrumente muzicale|Zona de plante
aromatice|Grădina 

ATELIERE

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.

2. Atelier Grădinărit

Plantăm diferite specii de flori, plante aromatice și descoperim
împreună rolul lor în natură, cum ne influențează viața și modul
în care le putem folosi în scop medicinal sau adjuvant pentru
sănătate.

Grădinăritul îi ajută pe copii să își îmbunătățească abilitățile
STEM, observația directă, experimentarea, logica, gândirea
critică, argumentarea, analiza sistemică, atenția la detalii

Practicarea grădinăritului la vârste fragede contribuie la 
 îmbunătățirea abilităților cognitive și abilităților sociale. 



3.Atelier Mindfulness si meditație în Grădina Zen 

În această arie amenajată cu nisip special, cei mari și cei mici
pășesc desculț și greblează nisipul pe ritmul muzicii budiste, cu
ajutorul unor greble de lemn.

Rolul activităților în această zonă este de a gestiona anxietatea,
stresul cotidian și pentru a secreta Serotonină(Hormonul fericirii)

ATELIERE

4. Atelier Aritmetică Mentală

Învățăm bazele lucrului cu abacul și ulterior calculul mintal:
facem adunări și scăderi, cu calcul direct și apoi cu formule, cu
zeci, sute și mii. 

Aritmetica mentală îi ajută pe cei mici să-și dezvolte
concentrarea, atenția, memoria, motricitatea și conexiunile din
creier care sunt corelate cu lucrul cu mâinile.



5.Atelier de pictură și desen  - Art Terapie

Art Terapia este o profesie din domeniul sănătății mentale în care
copiii/adulții însoțiți de un art terapeut, utilizând materiale
artistice, prin procesul de creație și prin produsul final își
explorează sentimentele, reconciliază conflictele emoționale,
dezvoltă conștiința de sine, gestionează comportamentul și
dependențele, dezvoltă abilități sociale, găsesc perspective noi de
a privi realitatea, reduc anxietatea și cresc stima de sine

ATELIERE

6. Atelier Dezvoltare Personală

Îi ajută pe copii să conștientizeze propria persoană și să identifice
persoanele resursă din viața lor, să identifice emoțiile și să aplice
tehnicile de reglare emoțională.
In procesul de cunoaștere si autocunoaștere pe care copilul îl
parcurge de-a lungul atelierului, psihologii nostri îi învață cum să
iși identifice temerile și furia și cum să le gestioneze.



CONTACT
Telefon:
Email: contact@senzoria.ro
Web: www.senzoria.ro

Asociația SENZORIA
IBAN:  RO80BTRLRONCRT0596070201
Banca Transilvania

DETALII PLATĂ


