HAI SĂ PETRECEM ÎMPREUNĂ!

Echipa CERINO lansează
INVITAŢIE LA DISTRACŢIE
Momentele şi situaţiile haioase ne amuză şi ne fac să
râdem. Însă pentru a le putea recunoaşte trebuie să avem
simţul umorului.
Un om care are un simţ al umorului bine dezvoltat nu
doar că recunoaşte uşor ce este amuzant, dar are şi abilitatea
de a-i distra pe ceilalţi.
Ca şi multe alte abilităţi, şi simţul umorului se
dezvoltă prin educaţie.
Simţul umorului ne ajută să avem o perspectivă
pozitivă asupra vieţii, să ieşim din orice situaţie cu fruntea
sus, să râdem şi de faptele pe care nu ni le-am dorit şi să nu
ne lăsăm afectaţi de faptul că alţii râd de noi.
Toţi cei care au un simţ al umorului dezvoltat sunt
mai fericiţi, mai optimişti, mai împliniţi, mai sănătoşi. Au o
stimă de sine ridicată, au încredere în forţele proprii şi
gestionează mai bine provocările vieţii.
Aşa că HAIDEŢI SĂ PETRECEM ÎMPREUNĂ
şi prin muzică, joc şi mişcare

să-i învăţăm pe copii DISTRACŢIA!
Să-i învăţăm să trăiască viaţa cu zâmbetul pe buze!

Începând cu acest an şcolar, alături de cunoscutele
jocuri cu jucării, introducem în activităţile noastre

jocuri muzicale şi jocuri de actorie, cu scopul să

dezvoltăm copiilor şi simţului umorului.
Vă oferim în continuare o diversitate de activităţi din
care să le alegeţi pe cele care copiii dumneavoastră doresc să
le desfăşoare împreună cu noi.

Petreceri EDUCAţIONALE Cerino:

Campionii distracţiei

ExtraJocuri împreună cu Ina Ştrengăriţa

Zburdălnicii cu Zgrica

MegaDistracţie împreună cu Zgrica Zgripţuroaica

Armonia iernii

DistrActivităţi cu Spiriduşul Cerino

Zâmbete pe Portativ

Jocuri, muzică, dans
pentru copii, mămici şi nu numai…

Petrecerile EDUCAţIONALE Cerino au o durată
de 50 min., se desfăşoară cu grupe de 20-30 copii, cu un minim
de 2-3 grupe consecutive pe zi, iar preţul este de 7 lei/copil.
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EDUCAţIONALĂ Cerino pentru o singură clasă de copii,

preţul porneşte de la 200 lei (în funcţie de perioadă), pentru
maxim 26 de copii în clasă.
Pozele și scurte filmulețe, realizate în timpul
Petrecerilor Cerino, pot fi descărcate de la adresa de
internet primită de către cadrul didactic al clasei.
Din acest an şcolar, la petrecerile de iarnă, prezenţa
lui Moş Crăciun nu mai este inclusă în activitate. Pentru ca
Moş Crăciun să apară şi să împartă daruri se percep costuri
suplimentare.

Jocurile copilăriei

sunt cele pe care nu le uiţi niciodată.
Dorim ca şi JOCURILE CERINO
să fie de neuitat.

ECHIPA CERINO

BIRTHDAY PARTY
Cea mai frumoasă zi de naştere a unui copil este cea
în care invitaţii se simt la fel de bine ca şi el. Există mai
multe modalităţi în ceea ce priveşte organizarea unei
petreceri dedicată acestei zile.
Cerino vă propune o petrecere inedită, unde
sărbătoriţii au ca invitaţi colegii lor de clasă.

Petrecerea se desfăşoară în şcoală, durează 2 ore, preţul
începe de la 220 lei pentru un număr maxim de 15 copii, la
care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare copil mai mult de 15.
Petrecerea va fi cu siguranţă un eveniment de neuitat.
Într-o atmosferă ce va fi pe placul copiilor... …distracţia
va fi la maxim.

BIRTHDAY PARTY cuprinde:
- Jocuri şi concursuri distractive
- Muzică şi dans
- Momente speciale dedicate sărbătoriţilor
Date de contact:
web: www.cerino.ro, e-mail: contact@cerino.ro
telefon: 0745 234 478, 0729 495 558

