
CAMPUS ESTIVAL 2016 – PRALEA 

ALICE ÎN ȚARA MINUNILOR 

 

8 august zi memorabilă pentru cei 104 copii din Ciresoaia care însoțiți de 
animatori români și italieni, au avut parte de zile de neuitat în campusul oferit lor la 
Pralea.  

 

 

 

Copiii la campus au avut parte de un itinerar educativ – distractiv. Au fost zile în care 
copiii au avut parte pe lângă distracție și de momente formative toate îmbinate în așa fel 
încât să fie o experiență de neuitat.  

Tema care a ghidat tot acest timp a fost 
«Alice în țara minunilor». Tema a fost aleasă 
cu scopul de a conștientiza copiii de etapele 

creșterii. De fapt Alice visează un ținut 
minunat. Curioasă de ce poate fi prinde curaj 
și se aventurează în acel spațiu necunoscut. 
În acel spațiu are mai multe întâlniri. Unele 

mai primitoar iar altele mai puțin primitoare. Își 
face noi prieteni și învață mult nu doar din 
evenimentele pozitive dar și din cele mmai 

puțin pozitive. 

Din cele pozitive a învățat să facă la fel iar din 
celel mai puțin pozitive, a învățat să nu repete aceleași greșeli. 
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Fiecare zi începe cu înviorarea de dimineață. Toți 
copiii la ora 8.00 erau gata pregățiți pentru înviorare 

iar după înviorare micul dejun era bine venit, căci 
înviorarea aducea și mult apetit. 

 

   

 

Urma mometul de rugăciune și cateheză: la 
rugăciune privirea noastră se îndrepta către cer 

pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot 
binele primit, iar la cateheză copiii luau contact 

cu tema zilei și aprofundau lucrurile esențiale din 
ziua respectivă. 

 

 

 

Teatrul mult așteptat îi încânta pe copii în 
fiecare zi, actori fiind copiii și animatorii. 

 

 



După teatru copiii aveau un moment de formare prin dinamică și joc.   

    

După atâta mișcare șo joc ... ne 
așteptă prânzul!!! 

 

După amiază iată momentul așteptat de copii, laboratoarele:  

➢ Brătări 

 

 

  ➢ Pictură                

 



➢ Brelocuri                 

➢ Dans  

     

➢ Volei și fotbal        

        

 

➢ Chitară            



➢ Scoobydoo și zmei                                           

               

 

După laboratoare urma gustarea  iar mai apoi marele joc în care toți copiii de la cel mai mic la cel 
mai mare erau erau împărțiți în echipe și urmăreau ca toată echipa să primească punctaj. 

  

 

   

 

Pentru că și sufletul la fel ca și trupul are nevoie de reînsuflețire, spre seară ne retrăgeam în 
bisericuța din sat pentru a aduce laudă lui Dumnezeu prin cântările noastre și pentru a-i mulțumi 
pentru toate darurile primite în timpul zilei. 



   

 

Seara era momentul potrivit pentru glume, jocuri, dansuri și altele… 

 

   

 

 


