În poienița din Cosești: la “STÂNA lui MITU CIOBANU”
Tradiție și distracție într-o singură excursie de 1 zi
Grupe de varstă recomandate: preșcolari și clasele I-IV
Traseu: București – Cosești (jud. Argeș) și retur
AUTOCAR
50-54-60 LOCURI
30+20
33+21
38+22
100 RON
PREȚUL INCLUDE:
Transport autocar clasificat pe traseul București – Cosești - București;
Din toate activitățile educative și recreative descrise la fiecare atelier, vă puteți alege doar unul singur;
Masa de prânz: supă, felul doi, desert.
1. ATELIERUL “ CROISSANTUL CIOBANESC ”
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE :
 Vizită la “Stâna” lui Mitu Ciobanu: lecție captivantă și interactivă, în care copiii vor afla ce sunt și cum se
utilizează: putineiul, hardăul, ciubarul, crinta, donița, și cum laptele este transformat în produse lactate
finite: “brânza de coșuleț”, brânza de burduf, caș dulce dospit, urda, untul ;
 Atelierul “Croissantul Ciobanesc”: copiii vor participa activ la “procesul” prin care brânza și mamaliguța
devin “bulz ciobanesc”, pe care apoi îl vor savura.
ACTIVITĂȚI RECREATIVE :
 Plimbare cu “cărucioara” lui Mitu Ciobanu;
 1 tură de tiroliană ;
 Participarea copiilor la concursul “Ciobănelul Fruntaș”, care se va desfășura astfel: împărțiți în 3
cete de ciobanei, copiii vor parcurge un traseu dat pentru descoperirea, de către fiecare ceată, a oiței
buclucașe.

2. ATELIERUL “MICUL OLAR”

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE :
 Vizită la Atelierul Meșterului Olar de la Cosești;
 Prezentare și demonstrație a tradiției locale a olăritului;
 Modelarea pe roata olarului a unui obiect, de catre fiecare copil, asistat de meșterul olar;
 Bonus – obiectele lucrate de fiecare copil vor fi înmanate acestora, pentru a fi păstrate ca
amintire;
Fiecare copil primește echipament și diplomă de meșter olar.
ACTIVITĂȚI RECREATIVE :
 Timp liber pentru joacă și activități sportive în mijocul naturii
 1 tură la tiroliană + 1 tură cu carucioara trasă de ponei + tir cu arcul.

3. ATELIERUL de BRUTĂRIT

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE :
 Vizită la Atelierul Brutarului.
 Copiii îl vor ajuta pe brutar să modeleze aluatul din care vor face pâine, iar apoi le vor
coace în cuptorul cu lemne.
Fiecare copil primește echipament de lucru (bonetă și șortuleț) și diplomă de brutar.
ACTIVITĂȚI RECREATIVE :
1 tură la tiroliană + 1 tură cu carucioara trasă de ponei + tir cu arcul.

