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ASTRID ȘI DINTE ALBASTRU

vikingi intergalactici
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Astrid și Dinte Albastru pornesc într-o călătorie 
intergalactică împreună cu cea mai cutezătoare 
echipă de exploratori. Aventurierii au o misiune 
extrem de importantă și anume, să caute în tot 
Universul comoara lui Mimir. 
Drakkarul zburător Eriksson este pregătit să-i 
poarte pe temerari pe ale sale aripi înaripate prin 
acest periplu printre galaxii. 

Mimir, care are vârsta mai multor răstimpuri, stă 
retras pe o insulă undeva în Calea Lactee pe care 
nu a pășit picior de explorator pentru că nici un 
echipaj nu a reușit să soluţioneze această enigmă 
până acum.   

Gardienii comorii lui Mimir veghează cel mai de preţ 
tezaur din tot Universul.  De altfel, se zvonește că 
această comoară ar fi atât de mare încât ar ajunge 
nu doar pentru exploratori, ci ar fi suficientă pentru 
toţi oamenii.

Legenda spune că atunci când cei aleși formează 
o echipă, drumul spre comoara lui Mimir poate 
fi zărit din depărtări pentru că lumina unui far 
semnalizează calea potrivită spre indiciile necesare.

În călătoria lor prin timp și spaţiu exploratorii 
ghidaţi de Astrid și Dinte Albastru străbat planetele 
Ursului Ciclop,  Zânelor Meduze, Leului Electric și 
ale Bufniţelor Albastre cu 4 aripi.

Traseul lor intergalactic va fi presărat la fiecare 
pas cu provocări, teste, enigme, mistere, ghicitori, 
secrete, șarade, dar nimic nu poate sta în calea 
echipei lui Astrid și Dinte Albastru în a găsi comoara. 

Ţi-am stârnit curiozitatea? Îti place aventura, 
te încântă descoperirea de locuri noi, dai dovadă 
de mult curaj, ești o persoană neînfricată, ai la  
îndemână abilităţile unui detectiv, știi să descifrezi 
mistere și îţi place să lucrezi în echipă? 
Atunci vino alături de Astrid și Dinte Albastru 
într-o călătorie excepţională pentru 
a descoperi și afla care este cea mai 
preţioasă comoară din Univers!
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+  să-și antreneze abilităţi cognitive;
+  să-și antreneze capacităţile 
de lucru în echipă;
+  să-și antreneze rezistenţa la frustrare 
și capacitatea de a găsi soluţii;
+  să-și exerseze abilităţile de comunicare;
+  să-și antreneze tenacitatea, 
curajul și concentrarea;

 

+  să integreze valori și comportamente 
propice lucrului în echipă — fair-play, 
valorizarea fiecărui membru al echipei, 
a împărtăși cu ceilalţi colegi materiale, 
idei, experienţe, credinţa în forţa 
echipei versus forţa individului;

+  să-și consolideze Grit-ul;
+  să-și crească încrederea în forţele proprii;
+  să exerseze, pe rând, rolul de coordonator 
al echipei, cât și pe cel de coechipier;

+  să se împrietenească cu scule 
și unelte reale și să-și însușească - 
un mod responsabil de a le utiliza;
+  să facă mișcare într-un 
mod distractiv.

 

De cum ne trezim, ne antrenăm abilitatea de a avea grijă de 
noi, de lucrurile și de spaţiul nostru! Dăm startul operaţiunilor 
vizate să ne păstreze în formă maximă, de la periajul dinţilor, 
la curăţarea întregului corp, la alegerea unei ţinute adecvate 
și în cele din urmă, planificarea mentală a zilei în desfășurare. 
Imediat după, ne antrenăm corpurile prin exerciţii ce ne vor 
furniza energie pe toată durata zilei!

Savurăm micul dejun și, de îndată ce acesta s-a transformat 
în forţe proaspete și energie pură, ne îndreptăm spre zona 
de construcţii, unde activăm toate super-puterile pentru 
a înălţa construcţia! 

Prânzul aduce o pauză binemeritată, un dejun delicios 
și un răgaz acordat odihnei și/sau socializărilor. 

Activităţi de cunoaștere, experimente, bricolaj 
și lucru cu materiale naturale, joc, jocuri 
și joacă până la cină, după care ne 
bucurăm în tihnă de activităţi eematicești: 
concursuri, dans, cinema sau 
petreceri în pijamale!

Beneficiile taberei eematico
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Programul zilnic al eematiconilor
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Taberele reprezintă pentru copii 
oportunităţi pentru a-și testa și antrena 
abilităţile, pentru a-și explora și organiza 
valorile, pentru a-și descoperi și a-și 
accentua forţele, pentru a explora medii, 
oameni și situaţii noi și a se adapta la 
toate acestea! Pe toată durata taberei 
eematico, trainerii îi însoţesc pe copii în 
procesul cunoașterii de sine și adaptării 
la noile provocări și îi stimulează și îi 
încurajează pe aceștia să-și potenţeze 
toate abilităţile.

+  dezvoltarea relaţiilor armonioase între 
membrii grupului;
+  dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
+  dezvoltarea cooperării;
+  dezvoltarea gândirii;
+  dezvoltarea capacităţii de planificare;
+  facilitarea noilor achiziţii informaţionale;
+  dezvoltarea strategiilor de adaptare;+  dezvoltarea abilităţilor motrice;

+  stimularea atenţiei;
+  dezvoltarea autocontrolului;
+  stimularea responsabilităţii individuale;
+  încurajarea obţinerii autonomiei;
+  descoperirea și antrenarea resurselor 
personale;
+  dezvoltarea stimei personale;
+  facilitarea conturării unei imaginii 
de sine.

Destinatie. Perioade. 
Tar
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Contact

Biletul pentru tabara include:

5 nopţi/6 zile 
petrecute la o 
Pensiune montană

Transportul dus-întors 
cu trenul și autocar 
autorizat

3 mese/zi + gustări 
sănătoase

Toate materialele și uneltele 
necesare super-activităţilor 
planificate

1 trainer la 5 copii

Design educaţional 
propriu și concept 
original

 *  Tariful Very Early Bird este valabil în perioada 8 decembrie 2022 – 21 ianuarie 2023.
 ** Reducerile nu se cumulează. Dacă persoanele beneficiază de o reducere,  
 atunci se va aplica cea mai avantajoasă pentru persoana respectivă.

PERIOADĂ 02.07 - 07.07 23.07 - 28.07 06.08 - 11.0816.07 - 21.07

OFERTĂ 1 COPIL FRAŢI (preţ/frate) PRIETENI (preţ/copil)

2670 LEI 2670 LEITarif întreg 2420 LEI

DESTINAŢIE

VÂRSTA

PENSIUNEA TĂBĂCARU

7–12 ANI

0725 850 723 - Ioana

tabere@eematico.org

Splaiul Unirii 160, etaj 2

www.facebook.com/eematico/

www.eematico.org
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Marturii din expeditii,

CONTACT 0725 850 723 - Ioana www.eematico.orgtabere@eematico.org


