
Tabără de imaginație și creație 
naturală  

pentru toți prietenii mei cu 
vârste între 4 și 8 ani 

 
 
Te-ai gândit ce faci în vacanța asta? Îți spun eu. Dai din colț în colț 
gândindu-te ce să faci, că sigur ai tăi n-au vacanță 3 luni. Și iată cum, 
după ce aștepți un an întreg să vină vacanța mare, o să stai cu ochii pe 
pereți așteptând concediul părinților să pleci pe undeva.  
Mai bine îți asiguri un loc în tabără cu Holy Molly, la  Muzeul Antipa, 
cinci zile, de luni până vineri, de la 10.00 la 16.00. 
 
Uite ce îți pregătesc: 
09.45 – 10.00 – sosirea în tabără 
10.00 – 11.30 – atelier de imaginație și creație (în fiecare zi vom învăța 
să creem diverse animăluțe despre care crezi că știi totul, dar de fapt 
mai ai multe de aflat) 
11.30 – 11.45 – gustare 
11.45 – 13.15 – atelier de joacă adevărată și țopăială inspirată (pentru 
că ai energie și trebuie folosită cu rost) 
13.15 – 14.00 – prânzul  
14.00 – 15.00 – atelier de curiozități naturale (împreună cu specialiștii 
muzeului vom învăța tot felul de curiozități despre organismele create 
dimineață și vom verifica mituri şi adevărul din fabule cu animale 
15.00 – 16.00 – atelier de fabule și poveste inventată. Nu-i așa că te-ai 
săturat de poveștile clasice? Hai să inventăm propria noastră poveste 
și să îți joci rolul pe care ți-l dorești, așa cum crezi tu că e bine. 
Aplauzele celorlalți vor fi suficiente ca să te inspire). 
 
Ai ocazia perfectă să faci o zi intreagă tot ce îți place. Este o singură 
regulă, să vii pregătit cu multă imaginație. De restul mă ocup eu, să 
stai fară grijă, și tu, și ai tăi. 
 
 



Note! 
Atât gustarea, cât și prânzul sunt opționale. Produsele oferite copiilor 
sunt sănătoase, pregătite în condiții de igienă și cu respectarea 
tuturor normelor, de la restaurantul Benat, din Piata Victoriei. 
Mâncarea poate fi insă adusă și de acasă sub forma unui pachețel. 
Numărul minim de participanți pentru organizarea unei grupe este de 
10 copii.  
 
Preț: 1000 lei + 125 lei (gustarea si prânzul, optional) 
 
Perioade de organizare: 
Iulie: 2-6 iulie și 9-13 iulie 
August: 13-17 august și 20-24 august 
 


