
Kipinä Camps
14 Iunie - 29 Iulie 2022



Copiii au la dispoziție 3 tabere, 
în 7 săptămâni Kipinä Camps: 

June 14 - 30, 2022 
YOUNG ENGINEERS AND ARCHITECTS

BETTER BY DESIGN 
 

 July 01 - 15, 2022
STEAM SUPERPOWERS

HIDDEN TALENTS 
 

July 18 - 29, 2022
ARCHAEOLOGICAL ADVENTURES

DIGGING DEEPER 

Vara aceasta, distracția
este în toi la Grădinița

Genesis Kipinä!

Copiii se vor distra, vor lega prietenii și vor învăța
lucruri noi, zi de zi. 

 
Activități în aer liber, experimente, construcții

uimitoare, excursii, limba engleză, activități
sportive prin Programul MoovKids, jocuri

senzoriale sunt doar o parte dintre surprizele
pregătite în această vară.

 
Cei mici vor primi un mic dejun consistent, două

gustări sănătoase și un prânz hrănitor. 
În timpul programului sunt prevăzute și două ore

pentru odihnă. 
 

La Kipinä, suntem de părere că nu există
niciodată un răspuns greșit, ci doar o

oportunitate de a investiga. 
Fiecare moment este ocazie de învățare.

Taberele vor avea loc în campusul Genesis College, în perioada 14 Iunie - 29 Iulie 2022. 
În fiecare săptămână, copiii vor explora natura și în afara campusului în ziua dedicată, Trip Day.

Pentru a răspunde dorințelor celor mici, dar și nevoilor părinților, vom oferi atât varianta de program standard, cât și cea de program
extins.

Kipinä Camps Standard - 08:00 - 16:10 (200 euro/săptămână)
Kipinä Camps Plus* - 08:00 - 18:00 (250 euro/săptămână)
*programul Kipinä Camps Plus va putea fi organizat cu minimum 6 copii participanți.

Taxa de participare anunțată se poate achita săptămânal, indiferent de prezența din săptămâna respectivă, conform opțiunii de participare
exprimată prin completarea Acordului de participare.

În perioada 20 iunie – 29 iulie, în intervalul orar 16:15 – 17:00, respectiv, 9:00 – 9:50 (clubul de tenis), copiii pot participa la diverse cluburi, în
funcție de interesele, nevoile și dorințele lor: cluburi de artă, știință distractivă, creație, tenis, Kinderdance – Jump & Jive, Kids Yoga, cu plata
la ședință.
Se acordă o reducere de 5% pentru al doilea copil participant la Kipinä  Camps, din aceeași familie.

Informații și înscrieri la: gradinita@genesis.ro sau mobil: 0724 505 889



BECOMING AN ARCHAEOLOGIST - cum devii un arheolog?

ARCHAELOGICAL ADVENTURES
July 18 - 29, 2022

July 1 - 15, 2022
STEAM SUPERPOWERS

Conceptele cheie ● Erou ● Încărcătură electrică ● Forțe opuse ●Levitație●
Inducție● Invizibilitate vor sta la baza activităților STEAM propuse în cadrul acestei

tabere distractive și educative! 

Supereroii sunt exact acest lucru: eroi cu superputeri! Copiii se vor gândi la situații în
care o super putere ar fi extrem de importantă și ar putea fi de folos pentru a ajuta o

persoană sau pentru a rezolva o problemă. Pe parcursul sesiunilor la care vor
participa, în timpul celor 2 săptămâni, în perioada 04-15 iulie, copiii vor experimenta
toate aceste tipuri de superputeri științifice în cadrul activităților, precum: Ce este

un supererou? Ce puteri incredibile poate avea? Atelier de lectură și jocuri de
dezvoltare a limbajului; Ce este electricitatea? Fizica pentru cei mici: „Baloanele

năzdrăvane”!.

YOUNG ENGINEERS &
ARCHITECTS

June 14 - 30, 2022
Copiii vor descoperi minunile inginerești și structurile arhitecturale din trecut până în

prezent, prin activități practice de gândire critică în fiecare zi. 
Pornim de la conceptele cheie Piramida ● Mortar ● Coloană ● Apeduct ● Simetrie ● Dom ●
Inspirație, și facem experimente, construim structuri variate și participăm la jocuri sportive,

senzoriale și în același timp educative, pe parcursul a trei săptămâni, în perioada 13 - 29 iunie.

Concepte cheie ● Artefact ● Antic ● Ruine ● Excavare ● Analiza ● Hieroglific
Știați că arheologii nu caută oase de dinozaur, aceștia sunt paleontologi! 

Copiilor le va plăcea să se murdărească, folosind instrumente și tehnici de arheologie pentru a
preleva mostre de sol și a descoperi artefacte din întreaga lume pentru a crea un muzeu în clasă! 

Cine știe ce articole vor alege copiii să pună în capsula timpului? Cel mai bine, în perioada 18-29 iulie,
vor ajunge să recreeze istoria prin experimente și activități științifice, precum: cum găsesc arheologii

artefacte? Ce fac arheologii cu artefactele? Ce este Mesopotamia? Ce sunt soldații de teracotă? 
Ce s-a întâmplat cu Pompeii? Ce sunt hieroglifele? Ce se ascunde în interiorul hieroglifelor Maya? 

 


