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Cine suntem și … 

�  Aflată la 25 de km de București, Școala de Vară 
“Micul Fermier” este un proiect marca Ferma de 

Tărtășești, organizat pe perioada verii 2019, între 1 
iulie – 15 septembrie 

�  Școala de vară se desfășoară pe durata unei 
săptămâni. 

�  Programul zilnic este între 8.30 – 18.30. 

 

 



… de ce suntem speciali? 

�  Școala de Vară va fi condusă de înv. Mihaela 
Cornețeanu, cadru didactic cu o experiență de 25 de 
ani în învățământul preșcolar și primar  

�   Programul este conceput astfel încât să cuprindă 
activități cât mai diversificate, dar care au același 
element central – natura și animalele 

�  La sfârșitul acestei săptămâni, ne dorim ca toți copiii 
să aprecieze cel puțin la fel de mult cum apreciază 
astăzi tehnologia, lumea animalelor și mediul 
înconjurător! 



ACTIVITĂȚI 

�  VIZITĂ LA FERMA DE TĂRTĂȘEȘTI 

�  PROGRAM ZILNIC DE ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR 
(HRĂNIREA, ADĂPAREA, ȚESĂLAREA ANIMALELOR, 
CURĂȚAREA ȚARCURILOR) 

�  CĂLĂRIE 

�  ACTIVITĂȚI SPORTIVE (FOTBAL, BASCHET) 

�  TRASEU CU OBSTACOLE 

�  LECȚII DE TENIS CU INSTRUCTOR 

�  PLIMBARE CU CĂRUȚA 

�  MERS CU OILE LA PĂSCUT 

�  JOCURI DE CURTE URIAȘE 

�  GARDEN ARTS & CRAFTS 

�  CURS DE ZUMBA CU INSTRUCTOR 

�  ACTIVITĂȚI SALĂ DE SPORT (TENIS DE MASĂ, FOTBAL 
DE MASĂ, BILIARD) 

�  GARDEN PARTY 

�  SI ALTELE! 

În cadrul școlii de vară” Micul 
Fermier”, copiii vor avea 
incluse în program atât 

activități în aer liber, cât și 
activități desfășurate la 

umbră sau în interior, în 
funcție de starea vremii. 

Iată o serie de activități puse la 
dispoziția copiilor 

dumneavoastră pe o perioadă 
de 5 zile 



ANIMALE 

�  LAME  

�  CAI (PUR-SÂNGE ARAB, HANOVERAIN) 

�  PORUMBEI  

�  IEPURI (BELGIENI ȘI BERBECI) 

�  RATE (MANDARIN, CAROLIN & ROMÂNEȘTI) 

�  GÂȘTE (ROMÂNEȘTI & NEMȚEȘTI) 

�  LEBEDE 

�  PESTI (CARAS, CRAB, SOMN) 

�  MĂGARI (ROMÂNEȘTI) 

�  STRUTI (AFRICAN, EMU ȘI NANDU) 

�  VACI (AFRICANE, HOLSTEIN, ROMÂNEȘTI 

�  OI (SUFFOLK, PITICE, BELGIENE, ROMÂNEȘTI) 

�  CAPRE (ALPINE, BELGIENE, ROMÂNEȘTI) 

�  PONEI (SHETLAND & MINI SHETLAND) 

�  BIVOLITE 

Școala de vară se axează pe 
cultivarea unui spirit dedicat și 

loial animalelor și naturii, 
conștient și responsabil pentru 
acestea și, cel mai important, 

LIBER! 

Ne dorim ca în cele 5 zile petrecute 
alături de noi, copiii să învețe să 
prețuiască lucrurile mici, de la 

sunetul unui măgar la ore fixe la 
mirosul ierbii proaspăt tunse sau 

apusul de soare admirat din 
căruța unor ciobani recent întorși 

de la păscutul oilor. 



VEDETELE  
FERMEI 



Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5 

9.00 – 10.30 Vizită 
Ferma de 
Tartasesti 

Hrănirea/ 
adăparea/ 
curățarea/ 
țesălarea 

animalelor, 
mulsul vacilor 

Hrănirea/ 
adăparea/ 
curățarea/ 
țesălarea 

animalelor, 
mulsul vacilor 

 

Hrănirea/ 
adăparea/ 
curățarea/ 
țesălarea 

animalelor, 
mulsul vacilor 

 

Hrănirea/ 
adăparea/ 
curățarea/ 
țesălarea 

animalelor, 
mulsul vacilor 

 

10.30 – 11.00 Gustare Gustare Gustare Gustare Gustare 

11.00 – 12.00 Traseul cu 
obstacole 

Drama Llama 
Band  

Jocuri de curte 
uriase  

Drama Llama 
Band 

Călărie 

12.15 – 13.00 Masa de 
prânz 

Masa de prânz 
 

Masa de prânz Masa de prânz 
 

Masa de prânz 

13.15 – 16.00 Micul 
Botanist – 
alcătuirea 

unui ierbar 

Garden Arts & 
Crafts 

Film artistic Jocuri în sala de 
sport (tenis de 
masa, fotbal de 

masa) 

Chestionar Micul 
Fermier 

 

16.00 – 16.30 Gustare Gustare Gustare Gustare Gustare 

16.30 – 17.30 Activități 
sportive 
(fotbal, 
baschet) 

Călărie 
 

Lecții de 
grădinarit 
Culegerea 
roadelor 

 

Plimbare cu 
căruța 

Mers cu oile la 
păscut 

Garden Party 
Festivitatea de 

premiere 

18.00 Plecare Plecare Plecare Plecare Plecare 



PREȚURI 

�  Prețul este de 700 lei / săptămână sau 150 lei / zi 

�  Prețul include  
 ✔ acces nelimitat la facilitățile Fermei de Tărtășești 
 ✔ programul de activități organizat pe zile 
 ✔ 3 mese pe zi ( 2 gustări și masa de prânz) 
 ✔ transportul dus - întors, cu plecare din fața școlii / un 

punct stabilit de comun acord la ora 8.30 și întoarcere la ora 
18.30 

 ✔ ierbarul realizat cu ocazia lecțiilor de grădinărit 
 ✔ proiect Garden Arts & Crafts 
 ✔ diploma “Micul Fermier” înmânată la Festivitatea de 

premiere 
 
 



ADRESA 
Soseaua Nordului, nr. 441, comuna Tărtășești, sat 
Bâldana, jud. Dâmbovița 
 
www.fermadetartasesti.ro 
https://www.facebook.com/fermadetartasesti/ 
https://www.instagram.com/fermadetartasesti441/ 



CONTACT 
Viviana Cornețeanu 

0736.231.000 
viviana.corneteanu@gmail.com 



VĂ AȘTEPTĂM! 


