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TABĂRA DE ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ PENTRU COPII  

Ediția a III-a (2017) 

PARTENERI:  

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (Baia Mare),  

Muzeul Județean Satu Mare  

Asociaţia Culturală „Omnis Barbaria”. 

PROGRAMUL TABEREI DE ARHEOLOGIE PENTRU COPII  

 

ZIUA 1  

DRAGI COPII, BINE AȚI VENIT  ÎN  ȚARA DE BASM A OAȘULUI! 

După 9.00 Primirea copiilor 

10.00-12.00 Timp liber, prezentarea programului taberei 

12.00-13.00 Prânz 

13.00-14.00 Cazare, program de odihnă 

14.00-19.00 Plimbare în cadrul complexului hotelier, activități și jocuri în aer liber 
(piscină pentru copii, trambulină, tobogan, fotbal) 

19.00-20.00 Cină 

20.00-21.00 Timp liber, jocuri și activități in aer liber  

21.00-23.00 Discotecă 

 

ZIUA 2  

START!!! SĂ DESCOPERIM TAINELE MESERIEI DE ARHEOLOG! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

9.00-10.00 Plecare grup de la Complexul hotelier spre Medieșu Aurit 

10.00-13.00 Vizită la Ruina Castelului din Mediușu Aurit 
Atelierul  ”Micul Arheolog” (partea 1): vizitarea și observarea directă a 
sit-ului arheologic/rezervației arheologice  Cuptoarele Dacice de la 
Medieșu Aurit, prezentarea sit-ului arheologic (activități asigurate de 
coordonatorii de ateliere) 

13.00-14.00 Prânz (la pachet) 

14.00-18.00 Atelierul ”Micul Arheolog” (partea a 2 a): se vor explica metodele prin 

care se identifică, cercetează şi documentează un şantier arheologic 

(acţiunea de cercetare de suprafaţă, sondajul arheologic şi cercetarea 
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sistematică, documentarea prin fotografie şi desen arheologic, 

conservarea şi depozitarea materialelor descoperite, etc.) și se vor face 

săpături arheologice (activități asigurate de coordonatorii de ateliere) 

Atelier de confecţionat ceramică lucrată cu mâna:inițiere în tehnicile de 

modelare, decorare şi arderea ceramicii lucrate cu mâna; atelier de 

modelare forme ceramice după cele găsite pe şantierul arheologic  

Vizită la Pălinicia Zetea (opțional) 

18.00-19.00 Revenire în complexul hotelier,odihnă, timp liber 

19.00-20.00 Cina 

20.00-21.00 Timp liber, jocuri și activități in aer liber  

21.00-23.00 Discotecă  
 

ZIUA 3  

URAAA!!! SĂ NE FAMILIARIZĂM CU CIVILIZAȚIILE ȘI MEȘTEȘUGURILE DACICE! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

9.00-10.00 Plecare grup de la complexul Hotelier spre Muzeul Judeţean Satu Mare 

10.00-13.00 Vizitarea Muzeului și Prezentarea echipamentelor civile și militare: se 
vor vizita expoziţiile de bază ale muzeului; se va realiza familiarizarea, 
prin intermediul unor expoziţii, cu diferite civilizaţii ale antichităţii; 
prezentarea echipamentelor civile și militare (activități asigurate de 
coordonatorii de ateliere). 

13.00-14.00 Prânz 

14.00-18.00 Atelier de demonstrație fierărie dacică (activitate asigurată de 
coordonatorii de ateliere). 

18.00-19.00 Revenire în complexul hotelier, odihnă, timp liber 

19.00-20.00 Cina 

20.00-21.00 Timp liber, jocuri și activități in aer liber  

21.00-23.00 Discotecă 
 

ZIUA 4  

SĂ  CONTINUĂM DESCOPERIREA MEȘTEȘUGURILOR DACICE! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

9.00-10.00 Plecare grup de la complexul Hotelier spre Muzeul Judeţean Satu Mare 

10.00-13.00 Grupa 1: Atelier de ţestut la război vertical (la Muzeul Judeţean Satu 

Mare): vor fi explicate toate metodele de producere, preparare, 

prelucrare a firului de lână, apoi elevii vor testa lucrul la un război de 

ţesut manual de tip antic (vertical)- (activități asigurate de coordonatorii 

de ateliere 
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Grupa 2: Atelier de confecţionat cămaşă din zale din fier- (activități 
asigurate de coordonatorii de ateliere). 

13.00-14.00 Prânz 

14.00-18.00 Grupa 2: Atelier de ţestut la război vertical (activități asigurate de 

coordonatorii de ateliere). 

Grupa 1: Atelier de confecţionat cămaşă din zale din fier (activități 

asigurate de coordonatorii de ateliere). 

18.00-19.00 Revenire în complexul Hotelier, odihnă, timp liber 

19.00-20.00 Cina 

20.00-21.00 Timp liber, jocuri și activități in aer liber  

21.00-23.00 Discotecă 
 

ZIUA 5  

URAAA! AZI NE VOM ÎMPRIETENI CU CAII! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

9.00-10.00 Plecare grup de la complexul Hotelier spre centrul de echitație de la 
Botiz 

10.00-13.00 Vizitarea centrului de echitație de la Botiz;  curs introductiv ( partea 1) 
de interacțiune om-animal (cal)  (activitate asigurată de instructor) 

13.00-14.00 Prânz 

14.00-18.00 Curs introductiv (partea a 2-a) de interacțiune om-animal (cal) (activitate 
asigurată de instructor)  

18.00-19.00 Revenire în complexul Hotelier, odihnă, timp liber 

19.00-20.00 Cină 

20.00-21.00 Timp liber, jocuri și activități in aer liber  

21.00-23.00 Discotecă 
 

ZIUA 6  

URAAA! PLECĂM ÎN DRUMEȚIE! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

9.00-12.00 Jocuri de echipă /individuale și activități  în aer liber (piscină pentru 
copii, trambulină, tobogan, plajă, fotbal) 

12.00-13.00 Prânz 

13.30-18.00 Drumeție în Țara Oașului (stațiunea montană Luna-Șes, Vârful Pietroasa)  

18.00-19.00 Revenire în complexul Hotelier, odihnă, timp liber 

19.00-21.00 Cină  specială cu foc de tabără, jocuri, poze 

21.00-24.00 Discotecă 
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ZIUA 7  

LA REVEDERE, TĂRÂM DE BASM! 

8.00-9.00 Trezire, mic dejun 

09.00-10.00 Pregătirea bagajelor 

10.00-11.00 Decazarea 

11.00-13.00 Timp liber, jocuri in aer liber (piscină pentru copii, trambulină, tobogan, 
fotbal) 

13.00-14.00 Prânz 

14.00-16.00 Timp liber 

16.00... Plecarea spre gară 
 

NOTĂ: 

*** Programul taberei este orientativ și poate suferi modificări la alegerea grupului, a 
organizatorilor taberei sau datorită vremii. 
***În funcție de condițiile meteorologice, ordinea activităților de exterior poate fi 
schimbată în succesiunea zilelor și/sau pot fi introduse activități de interior. 
*** Pentru zilele care includ ateliere sau drumeții mai lungi, prânzul și/sau micul dejun 
(după caz) se vor servi la pachet. 


