
Tematici Ateliere 

 

Primavara  ( Februarie – Martie ) 

Primavara reinvie iubirea din sufletele noastre,  a tuturor, si, de aceeea, nimic nu e mai frumos 

decat o sarbatoare a iubirii ca sa ne aminteasca cat de minunat este sa iti exprimi sentimentele 

de afectiune si apreciere prin intermediul unor mici atentii, sub forma unor daruri simbolice, 

care vor genera zambete, imbratisari si… de ce nu, lacrimi de fericire.  

Asadar, fie ca e vorba de Valentine’s Day, Dragobete, 1 Martie sau Ziua Femeii, 8 martie, orice zi 

e un prilej de sarbatoare si o buna ocazie de a darui o mica atentie, prin intermediul careia  

exprimi intreaga dragoste si afectiune.  

Astfel, lasandu-se purtati de imaginatie si de bucuria creatiei vor confectiona din hartie colorata, 

si nu numai, inimioare zambitoare, felicitari pentru cei dragi, floricele, coronite, martisoare etc., 

toate acestea pentru a sarbatori iubirea si bucuria vietii.  

 



 



 

  

   



Aprilie – mai 

Primavara cu ale ei miresme imbatatoare si cu multitudinea de culori se instaleaza 

peste intreaga natura, iar soarele ne mangaie din ce in ce mai mult cu ale sale raze aurii. 

Totul devine o sarbatoare a vietii si a veseliei, asa ca este o bucurie si pentru noi, micutii 

creatori, sa confectionam cat mai multe lucruri inspirate din natura care renaste in plina 

primavara. Asadar, realizarea unor coronite cu flori, puisori sau iepurasi, care ne 

amintesc cu drag de sarbatoarea Pastelui, precum si crearea unui soare care ne 

zambeste si ne incalzeste cu razele sale multicolore sunt o parte din activitatile propuse 

pentru atelierele de creatie Golden Party. 

 



Vara 2018 

Veselie, caldura, distractie, vacanta, toate acestea si multe altele ne duc cu gandul la 

vara, la minunatul anotimp plin de zambete si voie buna. Asa ca, atelierele de creatie 

Golden Party sunt pregatite pentru a dezlantui imaginatia si spiritul de creatie al fiecarui 

copil in parte. De aceea, atat fetitele, cat si baietii, se vor distra si se vor bucura 

confectionand cele mai ingenioase lucruri, cu care se vor putea juca ulterior. E uimitor 

cata fericire poate aduce o jucarie, creata cu propriile manute, pe chipul copiilor. 

 



 



 

    

   

   



 

 

 

    

 

  



Toamna 2018 

Atunci cand toamna, cu ale ei roade si culori impresionante, isi face simtita prezenta, nu ne 

ramane decat sa ne bucuram din plin si, de ce nu, sa ne inspiram din minunatiile acestui anotimp 

pentru a propune noi ateliere de creatie marca Golden Party pentru micutii dornici de a invata 

lucruri noi si de a se distra impreuna cu noi. Astfel, pentru a evidenția și pentru a-și exprima 

preferințele din rândul delicioasele roade ale celui mai bogat anotimp, micii creatori vor realiza 

fructe și legume din hârtie colorată, dezvoltându-și abilitățile practice, vor avea oportunitatea de 

a învăța să realizeze obiecte din hârtie, cu care să se distreze, iar un bun exemplu este crocodilul 

poznaș, care prinde viață sub mânuirea îndemânatică a celor mici sau vor avea la dispoziție 

materiale pentru a-și confecționa un pumpkin reprezentativ pentru marcarea zilei de 

Haloween.  Toate acestea si multe alte surprize ii asteapta pe cei mici la atelierele de creatie 

Golden Party. 



       

 


