
Se redeschide Grădinița TIFF! 

Pentru al patrulea an consecutiv, în curtea Muzeului de Artă din Cluj, pe cei mici îi așteaptă un loc de 

joacă special, Grădinița TIFF. 

Realizată de TIFF în parteneriat cu echipa pegadogi de la Psylife Clinic Cluj și compania Jokee, grădiniţa 

îşi propune să vină în sprijinul părinţilor care se află în imposibilitatea de a-i lăsa pe cei mici în grija unor 

persoane de încredere, pentru a se putea bucura de proiecţiile şi evenimentele din cadrul festivalului. 

În perioada 3-8 iunie, în intervalul orar 14.00 – 20.00, în spațiul special amenajat din curtea Muzeului de 

Artă, copiii cu vârste între  2 și 12 ani vor beneficia de supravegherea atentă a unor cadre didactice cu 

experienţă în domeniu. Astfel, părinţii vor avea mai mult timp la dispoziţie pentru oferta TIFF 2013, 

având siguranţa că cei mici sunt pe mâini bune. 

Serviciul este gratuit şi accesibil părinţilor pe baza biletului de intrare la un film TIFF. 

În această perioadă, echipa de la Playful Learning și Jokee le-au pregătit celor mici o serie de exerciții de 

imaginație, ateliere creative, numere de magie și teatru de păpuși. Grădinița va avea și un Sport Corner 

oferit de Decathlon, unde copiii vor putea face mișcare. Duminica viitoare, cei mici sunt așteptați la 

magazinul Decathlon din Polus, unde vor fi premiați pentru eforturile depuse.  

Program grădiniță: 

LUNI, 3 IUNIE 

14:00 – 16:00 Activități individuale și pe grupuri mici* organizate de PSYLIFE 

16:00 – 17:30 Workshop Playful Learning - Crearea propriilor povești: teatru de păpuși 

Ești pregătit să râzi? Cei mici vor experimenta arta improvizației în crearea unei povești amuzante și 

interactive, împreună cu alți copii. Fiind împărțiți în două echipe, fiecare va scrie o serie de mesaje 

aleatoare pentru ceilalți. Apoi, fiecare echipă va fi nevoită să aranjeze mesajele primite de la echipa 

adversă astfel încât să construiască o poveste și apoi să o pună în scenă. Participanții sunt încurajați să 

scrie mesaje amuzante pentru cealaltă echipă, pentru a stârni cât mai multe râsete. Acest exercițiu de 

grup se vrea a fi o cale de autocunoaștere. Folosind carduri terapeutice ilustrate, cei mici ne vor 

împărtăși cele mai frumoase aventuri ale lor. 

18:00 – 20:00 - Star activity of the day – PSYLIFE –  

„Frica reală? Frica imaginară?” - în cadrul acestei activități se lucrează pe diferențierea între frica reală și 

frica imaginară (pe care ne-o pot crea filmele sau desenele animate), apoi pe identificarea situațiilor cu 

adevărat periculoase. Următorul pas este să identificăm o serie de reacții în corp care ne „anunță” frica 

după care învățăm ce tehnici putem aplica pentru a ne reduce atăt emoțiile / frica, cât și reacțiile fizice. 

Toate aceste tehnici vor fi prezentate atât teoretic, cât și printr-o serie de jocuri și exerciții de grup. 

MARȚI, 4 IUNIE 



14:00 – 16:00 activități individuale si pe grupuri mici* - PSYLIFE 

16:00 – 18:00 Workshop Jokee – Haideți să facem biscuiți! 

Yummy Dough este o jucărie educativă comestibilă, specială pentru copii. Kiturile conţin toate 

ustensilele necesare unor mici bucătari. Copiii pot crea şi pot modela fel de fel de mâncăruri, de la 

burgeri, la legume, pizza, fructe sau sandvişuri, prăjiturele, animăluțe. După ce se fac formele, se coc și 

se mănâncă. 

18:00 – 20:00 Star activity of the day – PSYLIFE  

„Food Revolution la TIFF” – copiii sunt învățați comportamente alimentare sănătoase, sunt învățați să 

descopere gusturi noi și să își aranjeze categorii de alimente pe care le pot consuma, când le pot 

consuma, cum să facă acest lucru corect, etc. Toate principiile prezentate sunt dublate și de imagini și 

filmulețe. 

MIERCURI, 5 IUNIE 

Ziua Maghiară la TIFF 

14:00 – 16:00 activități individuale si pe grupuri mici* - PSYLIFE 

16:00 – 17:30 Workshop Jokee - Zmeul Zmeielor - personalizare de zmee. Zmeele Beleduc sunt 

concepute special pentru copii. Zmeul este alb, iar copii se pot distra folosindu-și imaginația pentru a-l 

colora.  

17:30 – 18:30 Teatru de păpuși ambulant Kelfeljancsi Komédiás Kompánia prezintă – „János Vitéz”/ 

„Ianoș Viteazul” (spectacol în limba maghiară cu un mod inedit de subtitrare în limba română) 

18:30 – 20:00 Star activity of the day – PSYLIFE  

„Dicție la superlativ” – în cadrul acestei sesiuni de workshop pentru copii se vor realiza o serie de 

exerciții și jocuri de dicție, astfel încât cei mici să învețe tehnici de exprimare corectă a unor sunete sau a 

unor cuvinte. Această componentă este extrem de importantă pentru dezvoltarea personală a copiilor, 

le dă mai multă încredere în ei însiși, iar ei sunt mai siguri pe reacțiile lor în diverse situații sociale. În 

plus, nu știm niciodată dacă nu cumva vor deveni actori, așa că trebuie să aibă o dicție impecabilă! 

JOI, 6 IUNIE 

14:00 – 16:00 activități individuale și pe grupuri mici* - PSYLIFE 

16:00 – 17:30 Workshop Playful Learning - Povestea jucăriei mele – atelier de confecționare  de jucării 

din materiale reciclabile. Exemple de jucării pe care le vom crea: păpuși pentru deget, zâne și flori din 

șnururi și panglici de hârtie, păpuși din ouă, animăluțe vesele din hârtie, măști pictate, animale de pluș, 

jucării din carton. 

17:30 – 18:30 Spectacol de magie cu Maestrul Belloni 



18:30 – 20:00 Star activity of the day – PSYLIFE  

„Educație prin teatru” - un workshop care să stimuleze imaginația fiecărui copil și dorința de a se juca, 

de a intra în interacțiune cu ceilalți copii și de a descoperi lucruri noi, fără a le îngrădi vreun instinct 

creator. Jocul „de-a oglinda”, „de-a animalele”, „de-a bila roșie”, „de-a baba oarbă (în altă notă)” au ca 

obiectiv integrarea creativității ludice în jocul copiilor (workshop susținut de actrița Diana Nedescu) 

VINERI, 7 IUNIE 

14:00 – 16:00 activități individuale și pe grupuri mici* - PSYLIFE 

16:00 – 17:30 Workshop Jokee – Prințul Broscoi - miniteatru de păpuși. Prințul broscoi este povestea 

unui prinț răsfățat și plin de sine care a refuzat să-i fie recunoscător vrăjitoarei care l-a salvat de la 

moarte. Ce va face Prințul broscoi, cum se va descurca el cu noua înfățisare, aflăm urmărind mini-teatrul 

de păpuși cu ajutorul marionetelor pe degete. 

18:00 – 19:00 Asociaţia Cabotin prezintă: Restaurantul – spectacol de pantomimă cu: Liviu Matei, 

Camelia Hâncu şi Demeter Ferenc 

19:00 – 20:00 Star activity of the day – PSYLIFE 

„Nu îți fie teamă de tine!” – această activitate își dorește să abordeze problema încrederii în sine a 

copiilor. Pentru a fi bun în orice faci e important să ai încredere în forțele tale, să nu îți fie teamă să 

încerci lucruri noi și, chiar dacă greșești în anumite momente, să accepți că, uneori, se întâmplă să mai și 

greșim, dar asta nu e o problemă și nu te definește pe tine ca persoană... pur și simplu, ai avut un 

comportament greșit. Stima de sine este atuul cu care orice om poate să câștige luptele de zi cu zi! 

SÂMBĂTĂ, 8 IUNIE 

11:00 – 13:00 Atelier de Ikebana pentru copii 

13:00 – 14:30 activități individuale și pe grupuri mici* - PSYLIFE 

14:30 – 16:00 Workshop Jokee - Plenty Play - construcții fără limite - toate elementele de construcție 

PlentyPlay sunt turnate din materiale plastice de înaltă calitate, rezistente și durabile. Jocul dezvoltă 

imaginația, creativitatea, abilitățile motrice și manuale. 

16:00 – 18:00 Workshop Playful Learning - Filmele din viața noastră 

Ești pregătit să realizăm cel mai mare colaj văzut vreodată la TIFF? Vino să pictăm cu mâinile, să lipim, să 

colorăm și în primul rând să fim foarte creativi. Tema colajului pentru copii și părinți: filmele din viața 

noastră. 

18:00 – 20:00 Star activity of the day – PSYLIFE  

„Tu și ceilalalți” – viața socială este un lucru de care nu ne putem lipsi – suntem ființe care ne „hrănim” 

din interacțiunea cu ceilalți. Dar apoi apare o nouă componentă: cum interacționăm? Cum ne facem 



prieteni? Cine sunt, de fapt, prietenii noștri? La workshop vom răspunde la toate aceste întrebări legate 

de prietenie și relațiile cu cei din jur, fie ei adulți sau copii. 

* în această perioadă se vor face fie activități individuale, fie pe grupuri mai mici, abordând teme 

variate. Prin diverse jocuri și exerciții, copiii pot învăța o serie de lucruri despre ei și despre felul în care 

pot fi din ce în ce mai buni în viața de zi cu zi. Toate activitățile vor fi personalizate pentru copiii care vor 

participa la aceste întâlniri. 

 


