
Cand ne jucam cu totii,
e Soare-n Maramures!
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Pe vremuri, ne jucam în voie în curtea bunicilor cu orice prindeam la 
mână, de dimineața până seara. Noi susținem acest obicei la Soare-n 
Maramureș pentru că jocurile tradiționale dezvoltă creativitatea 
copilului, pun în valoare abilitățile acestuia, îi stimulează mintea, 
capacitatea de concentrare, răbdarea și în același timp, îi arată ce 
înseamnă munca în echipă.

Când ne jucăm cu toții, e Soare-n Maramureș!



Activitățile interioare: 
ateliere de pictură, desen și activități practice

Activități exterioare: 
șotron, darts, aruncare la țintă

Jocuri pentru părinți: 
șah, table, badminton, remi, joc de cărți, darts



Pictura și desenul, simple și complexe în același timp. Pe lângă faptul că 
sunt activități relaxante, oferă o modalitate de comunicare și exprimare, 
solidificând creativitatea și capacitatea de concentrare.

Activități interioare
Atelierele de pictură și desen



Atelier de desen

Atelier de pictură



Activități practice
Puzzle

O activitate liniștitoare, captivantă și care în același timp stimulează 
logica celor mici.



Construcții cu nisip

O activitate relaxantă și creativă, care stimulează dorința de modelare 
a propriilor idei. Indiferent de vremea de afară, cei mici cu siguranță vor 
fi încântați!



Activități exterioare
Șotron

Unul dintre jocurile care s-a păstrat de-a lungul timpului și s-a transmis 
din generație în generație este șotronul. Practicarea lui aduce cu 
sine dezvoltarea abilității de concentrare, de coordonare a mișcărilor, 
dezvoltarea atenției și dezvoltarea activităților motorii.



Darts

Deși este un sport competitiv, ușor de praticat, necesită abilități 
de coordonare, acuratețe și o aruncare fermă. Pe lângă faptul că 
este distractiv, stimulează ideea de muncă în echipă, abilitățile de 
coordonare, socializarea și concentrarea. Fain, nu?



Aruncare la țintă

Un joc de îndemânare și concentrare perfect pentru a stimula ambiția 
și perseverența celor mici.



Sportul minții nu are o vârstă prescrisă, fiind adecvat pentru toate 
generațiile. Șahul dezvoltă memoria, concentrarea și logica sau 
inventivitatea, prin strategiile de joc abordate. Ce zici de un joc tată-
fiu?

Jocuri pentru părinți
Șah



Asemenea jocului de șah, cel de table nu este doar o activitate 
competitivă, ci și una strategică. Fii precar și alege-ți cu grijă strategia, 
iar la final, vei observa efectele jocului asupra agilității minții și asupra 
spiritului competitiv.

Table



Cel mai jucat sport cu racheta creează o senzație aparte de bine, 
entuziasm și spirit tânăr. Practicat în aer liber, veți vedea că nu doar 
starea psihică se îmbunătățește, ci și stările de stres sau anxietate.

Badminton



Remi

Un joc amuzant și de echipă, remi este unul dintre jocurile nemuritoare 
care aduce prietenii împreună, indiferent de vremea de afară. Testează 
capacitatea de concentrare, predicție a mișcărilor și eficiența strategiei 
tale.



Joc de cărți

Alege un moment de relaxare și distracție alături de cel puțin un prieten. 
Jocul de cărți pe cât de multe posibilități de joc îți oferă, pe atât de 
multe momente amuzante și memorabile creează.



Darts

Cu toate că jocul de darts este un sport competitiv, care la o primă 
vedere pare ușor de practicat, acesta necesită abilități de coordonare,
acuratețe și o aruncare fermă. Pe lângă faptul că este o activitate 
distractivă, jocul de darts este relaxant, stimulează ideea de muncă în 
echipă, socializarea și concentrarea.





 +40 757 219 419
office@soare-nmaramures.ro
www.soare-nmaramures.ro

Comuna Budești nr. 266 A (la ieșirea spre Cavnic),  
Maramureș, România

GPS: 47.721704 – 23.933568


