
X ACTIVITĂȚI ȘCOALA ALTFEL - eematico 2021

Anul acesta vă propunem să ne regăsim în cadrul Școlii 
Altfel, cu activităţi specifice eematicoase, inovative, pline 
de sens și cu multă distracţie.  

Chiar dacă contextul s-a schimbat și ne vedem online, noi 
am rămas la fel!  

Așa că am pregătit un program care să îi cucerească pe cei 
mici și să le capteze atenţia prin: 
•  experimente cu fel și fel de substanţe, soluţii și 

materiale didactice, la scară mică sau mare; 
• activități interactive pe ecran – cu ajutorul unor 

aplicaţii interactive create de noi vom analiza situaţii și 
vom găsi răspunsul împreună 

• multă interacțiune – socializăm, formăm ipoteze, 
răspundem la provocări.

online, fără kituri



X

Preţ - 25 lei

În această activitate, explorăm cerul și 
universul în lung și-n lat, descoperim totul 
despre sateliţi, spaţiu cosmic, expediţii 
cosmice și altele. Vorbim despre avioane, 
și rachete! Trainerii eematico ne vor 
explica printre altele cum funcţionează 
universul, cum de zboară obiectele mai 
grele decât aerul, iar activităţile pe 
calculator ne vor ajuta să înţelegem care 
este scara universului, să ne amintim 
planetele și multe altele. Oare ce planete 
vom vizita?

SECRETELE UNIVERSULUI

SECRETELE ARHITECTULUI

Preţ - 25 lei

În această activitate, copiii pășesc pe 
urmele  arhitectului  și află care sunt 
prietenii lui și ce învățăm de la fiecare. 
Ați ghicit?

Este vorba despre inginer, urbanist și 
designer. Învățăm despre cum se 
construiesc casele, aflăm cum iar 
formă și orașele, toate acestea doar 
după ce ne familiarizăm cu termeni 
p recum funda ț i e , î ncă rcă tu ră , 
compresiune, norme urbanistice și 
multe altele!

numar minim de copii - 15



X

Preţ - 25 lei

În această activitate, cei mici călătoresc 
alături de personajul principal - creierul - și 
prietenii lui într-o lume plină de înţelesuri, 
informaţii, simţuri, decizii și stimuli. 
Descoperim informaţii, creăm sinapse și 
experimentăm, cercetăm memoria, apoi 
invităm creativitatea în platou. Povestea 
noastră ne va purta pe urmele structurilor 
creierului, a sinapselor, a celulelor gliale și 
a axonilor și nimic nu ne va rămâne 
necunoscut. 

CREIERUL UIMITOR

În această activitate, copiii descoperă și 
înţeleg termeni precum: sustenabilitatea, 
ecologia, poluarea, reciclarea sau energiile 
alternative. Vom vorbi despre reciclarea 
selectivă și soluţii pentru a face planeta 
mai fericită. Vom descoperi noi tipuri de 
energie alternativă explorând sisteme cu 
energie solară, eoliană sau hidromecanică. 
Vom învăţa câte ceva despre grădinărit, 
î n ţ e l e gâ n d m a i b i n e a g r i c u l t u ra 
sustenabilă.

SUPEREROII PLANETEI

Preţ - 25 lei
numar minim de copii - 15
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Preţ - 25 lei

Invităm copiii în laboratorul eematico 
unde îi așteaptă felurite substanţe de a fi 
puse în eprubetă.  
M o l e c u l e c o l o r a t e , a m e s t e c u r i 
efervescente, substanţe miraculoase vor 
intra treptat în scenă pentru a-și prezenta 
superputerile și a le dezvălui copiilor 
secretele care transformă știinţa în magie.  

Descoperirea tainelor din lumea magică a 
chimiei le va permite copiilor să reproducă 
experimentele și acasă.

MAGIA CHIMIEI

Dacă toate lucrurile din jurul nostru sunt 
făcute din atomi, atunci de ce apa curge, 
dar lemnul nu? De ce la temperaturi mari 
metalul se înroșește şi plasticul se îndoaie? 
Ce este diferit la toate aceste materiale și 
ce au ele în comun, vom descoperi dând 
“zoom in” spre  fantastica lume a materiei. 
Copiii vor afla cum se leagă moleculele, ce 
diferenţe există între forme diferite de 
materie și cum folosesc  oamenii  aceste 
informaţii pentru a crea lucruri noi.

FASCINANTA LUME A MATERIEI

Preţ - 25 lei
numar minim de copii - 15
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ALEGE ACTIVITĂȚILE eematico PENTRU ȘCOALA ALTFEL  


