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Desfăşurător general 

 

 03 iulie - Deschiderea oficială a Clubului de vacanţă „Vacanţa ALTFEL la bibliotecă!”, 

ediţia a V-a, 2017 cu participarea Conducerii Bibliotecii judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, a 

sponsorilor şi a voluntarilor Clubului de vacanţă, precum şi prezentarea activităţilor ce se vor 

desfăşura. 

 

Săptămâna 1: 03 - 07 iulie:  Atelier creativ-recreativ: „Felicitări 3D” 

  04.07.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - 

„Tehnica realizării felicitărilor 3D cu flori” 

  06.07.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - 

„Tehnica realizării felicitărilor 3D cu flori” 

Săptămâna 2: 10 - 14 iulie:  Atelier creativ-recreativ: „Felicitări 3D inedite” 

  11.07.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani – 

„Tehnica realizării felicitărilor 3D inedite” 

  13.07.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - 

„Tehnica realizării felicitărilor 3D inedite” 

Săptămâna 3: 17 - 21 iulie:  Atelier creativ-recreativ: „Felicitări 3D tip cascadă” 

  18.07.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - 

„Felicitarea la final e cadoul ideal!” 

  20.07.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - 

„Felicitarea la final e cadoul ideal!” 

Săptămâna 4: 24 - 28 iulie:  Atelier creativ-recreativ: „Micul grădinar” 

  25.07.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - ”Mâini 

micuţe şi dibace, grădinărit pot face!” 

  27.07.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - ”Mâini 

micuţe şi dibace, alte grădinărit pot face!” 

Săptămâna 5: 31 iulie - 04 august: Atelier creativ-recreativ: „Grădina veselă” 

  02.08.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - „Am o 

floare și o plantez cu nerăbdare...” 

  04.08.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - „Am o 

floare și o plantez cu nerăbdare...” 



Săptămâna 6: 07 - 11 august: Atelier creativ-recreativ:  „Secretele grădinăritului” 

  08.08.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - 

„Grădinărim de zor, grădinărim cu spor!” 

  10.08.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani - 

„Grădinărim de zor, grădinărim cu spor!” 

Săptămâna 7: 14 - 18 august: Atelier recreativ: „Joc şi mişcare...cu surprize” 

  14.08.2017 -  Marţi - 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - „Micul 

artist...pictura cu degetele” 

  17.08.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani -  „Micul 

artist...pictura cu degetele” 

Săptămâna 8: 21 - 25 august: Atelier recreativ: „Joc şi mişcare...cu surprize” 

   22.08.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani - „Sport 

şi sănătate...în bucurie transformate” 

   24.08.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani -  „Sport 

şi sănătate...în bucurie transformate” 

Săptămâna 9: 28 august - 01 septembrie: Atelier recreativ: „Joc şi mişcare...cu surprize” 

  29.08.2017 - Marţi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 5-9 ani – 

„Găseşte comoara...” 

  31.08.2017 - Joi - orele 09.00-13.00 - pentru categoria de vârstă 10-14 ani -  „Găseşte 

comoara...” 

  

  

 01 septembrie - Închiderea activităţilor Clubului de vacanţă „Vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!” ediţia a V-a, 2017: acordarea de diplome de participare, cărţi şi surprize 
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