
X ACTIVITĂȚI ȘCOALA ALTFEL - eematico 2021

Anul acesta vă propunem noul nostru program educațional - eematico STEaM kits - un nou mod de 
a învăța online, cu activități practice și jucării educative de meșterit.  

Cum funcționează? Alegi o tematică, noi livrăm kiturile, iar împreună cu copiii vă bucurați de 
experiența eematico urmărind tutoriale video disponibile pe platformă. 

Mânuțele și creativitatea sunt solicitate la maximum, utilizarea ecranului este echilibrată și redusă cât 
mai mult posibil.

cu kituri de materiale, online sau offline



X

Preț - 50 lei

 În debutul modulului, arhitecţii în 
d e v e n i r e d e s c o p e r ă a t r i b u ţ i i l e 
arhitectului urbanist și reglementările 
după care se construiesc orașele. 
Rând pe rând, construcţii felurite își fac 
loc pe harta orașului, nu înainte de a 
trece examenul normelor urbanistice.  
Odată înţeleasă forma de așezare 
urbană, copiii construiesc propriile orașe 
și le populează cu ceea ce cred ei ca ar fi 
util pentru acestea: un muzeu, o 
bibliotecă, o fabrică de reciclare, un pod 
sau cine știe ce alte oferte de clădiri se 
găsesc în cufărul urbanistului.

KITUL URBANISTULUI

Ne construim propriile orașe

numar minim de copii - 15



X

KITUL - CĂSUȚA ARHITECTULUI

Preț - 60 lei

 Învăţarea este experienţă, iar experienţa 
e ste c e l m a i b u n d a s că l , a t u n c i 
parcurgerea etapelor planificării și 
construirii unei case sunt următoarea 
misiune!  
 Copii află deci care sunt pașii pe care îi  
fac arhitecţii când realizează proiectul unei 
clădiri, se familiarizează cu tipurile de 
locuinţe și descoperă câteva construcţii 
celebre și arhitecţii care au făcut posibilă 
existenţa acestora. 
 Cu acest bagaj de cunoștinţe înaintează 
spre șantierul care vine în casele lor. 
Stabilesc  proiectul arhitectural, aleg 
piesele necesare pentru construcţie, 
supervizează și ridică primul edificiu din 
cariera de arhitect! 

Construim....O CASĂ!

numar minim de copii - 15



X

Preț - 60 lei

Descoperim cum percepe creierul 
lumea înconjurătoare și care este 
soluția acestuia la semnale primite 
din  afară cu ajutorul simțurilor 
noastre. 

Bricolăm o jucărie pentru a identifica 
care dintre  cele trei creiere este 
responsabil pentru a ne ține în viață, 
unde se adună emoțiile noastre, cine 
le guvernează și cine ia cele mai 
potrivite decizii pentru moment.  

Stăm la poveș t i cu neuron i i , 
sinapsele, celulele gliale și axonii. 
Aflăm despre misiunea fiecăruia și 
descoperim cât de repede sunt 
transmise mesajele de către creier. 

Descifrăm cum informația primită de 
creier din exterior este convertită în 
semnale electrice ș i cum este 
transmisă aceasta cu ajutorul unor 
sinapse, create chiar de către copii.

KITUL - MODELUL CREIERULUI

Începem antrenamentul creierului... 
START!

numar minim de copii - 15



X

Preț - 70 lei

 Intrăm în rol de astronauţi și explorăm 
universul în lung și-n lat. 
De la momente interactive în care 
descoperim și aprofundăm informaţii 
despre Univers, galaxii, spaţiu cosmic și 
gravitaţie, până la simulări practice cu 
ajutorul structurilor din lemn și a 
materialelor textile. Oare suntem 
pregătiţi pentru expediţia pe Lună? 

•  Ilustrarea notiunilor de Univers, 
sistem solar, planete 

•  Identificarea planetelor din sistemul 
solar 

•  Experimentarea forţei gravitaţionale 
•  Construirea unui sistem solar și 

testarea forţelor gravitaţionale

KITUL - MODELUL UNIVERSULUI

Gata pentru decolare!

numar minim de copii - 15
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Descoperim noi tipuri de energie 
alternativă și aflăm de ce este nevoie 
ca acestea să ia locul titanilor 
îmbătrâniți.

Testăm puterile generației noi și 
urmărim potențialul apelor, al vântului 
și al energiei solare. 

F o l o s i m p u t e r i l e e n e r g i i l o r 
regenerabile pentru proiectele de 
bricolaj care vor oferi copiior 
oportunitatea să construiască casuțe 
au lumina alimentată de energii 
regenerabile.


Preț - 70 lei

KITUL - CĂSUȚA SUSTENABILĂ

Un viitor sustenabil alături de cei mici

numar minim de copii - 15



X
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ALEGE ACTIVITĂȚILE eematico PENTRU ȘCOALA ALTFEL  


