
BILINGUAL Kindergarten



Valentina Nafornița

Educația prin artă — 
cea mai frumoasă cale 
de a crește copiii fericiți!
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Despre noi
Grădinița Opera Kids este prima grădiniță 
din Republica Moldova cu predare atât în 
limba română, cât și în limba engleză unde se 
implementează curriculum britanic Early Years 
Foundation Stage. Procesul instructiv în cadrul 
instituției are la bază un concept de educație 
personalizat, fundamentat pe aptitudinile 
individuale ale fiecărui copil.

Scopul primordial al instituției noastre este oferirea 
de oportunități copiilor de a-și dezvolta abilitățile 
și talentele într-un mediu sigur în care se simt 
iubiți și înțeleși, astfel experimentând cel mai fericit 
început posibil în viață.

La grădinița Opera Kids ne propunem să 
promovăm un mediu pozitiv și stimulativ, care să 
permită dezvoltarea multilaterală a fiecărui copil 
aflat în grija noastră. Cadrele didactice sunt pregătite pentru a 

încuraja și a susține copiii să exploreze lumea, să 
învețe să-și cunoască emoțiile și să-și dezvolte 

întregul potențial creativ. 



Concept 
si filizofie,
În procesul de cunoaștere a lumii înconjurătoare 
de către copiii, aplicăm principii de studii eficiente 
inspirate de filosofia britanică, care se bazează 
pe învățarea prin joacă și experimentare. O mare 
parte din activitățile de dezvoltare personală, 
cluburile artistice și sportive se vor desfășura în 
limba engleză, astfel copiii vor învăța de la o vârstă 
fragedă să-și exprime sentimentele și emoțiile 
corect și fluent în ambele limbi. 

La Opera Kids acordăm o atenție deosebită muzicii 
și sportului ca fenomene cu roluri  fundamentale 
în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Includerea diferitelor forme de artă în programul 
zilnic a copiilor va favoriza deschiderea acestora 
spre inventivitate, la întărirea stimei de sine, la 
dezvoltarea perseverenței și a voinței. Prin intermediul artei, copiii vor fi învățați 

să-și exprime opiniile, să-și susțină alegerile 
făcute și să devină adulți de succes, 

responsabili și fericiți.



Echipa

Alexandra Mihailova 
Coach certificat ICF

alexandra.maluda@gmail.com

mihailova.coach

Olga Odobescu
Nutritionist certificat

oonutrition.me

Valentina Nafornița
Ambasador Opera Kids
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Viziune si misiune  ,
La Opera Kids credem că fiecare copil este unic, iar scopul nostru este să aplicăm în 
procesul educațional o abordare individuală pentru fiecare copil în parte, astfel încât 

acesta să-și dezvolte întregul potențial creativ cu care este înzestrat. La grădinița 
noastră copii sunt încurajați să-și cunoască abilitățile practice, să aibă încredere în 

forțele proprii, să se simtă deosebiți și să creeze lucruri frumoase. 
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Invatare prin joc
La Opera Kids promovăm formarea deprinderilor de învățare prin joc. Jocul îi 

învață pe copii abilități de viață, le îmbogățește dezvoltarea emoțională și îi ajută să 
înțeleagă mai bine lumea din jurul lor. Învățarea prin joc în instituția noastră implică 
activități în aer liber, exerciții senzoriale, jocuri de rol etc. Membrii echipei grădiniței 
urmăresc cu atenție implicarea copilului în activitățile propuse și îl încurajează să își 

dezvolte spontaneitatea, motivația creativă și independența gândirii.

,
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Curriculum
Grădiniță Opera Kids respectă curriculumul 

național aprobat de Ministerul Educației 
al Republicii Moldova, iar activitățile de 

dezvoltare personală, dezvoltarea limbajului, 
cluburile artistice și sportive sunt îmbogățite 

cu practici din filosofia învățământului 
britanic pentru educație timpurie.



Procesul educativ
Procesul instructiv-educativ în cadrul instituției se realizează conform standardelor naționale și celor 
stabilite de curriculum britanic Early Years Foundation Stage. Curriculum educațional în cadrul instituției 
promovează principiile învățării prin joacă și experimentare, având la bază următoarele principii: 

1. Unicitatea copilului — fiecare copil este competent și capabil de la naștere și poate crește rezistent și 
sigur de sine oferindui-se îndrumarea potrivită în acest sens. La Opera Kids tratăm toți copii în mod egal, 
indiferent de rasă, religie și prețuim toți copiii și familiile din comunitatea noastră. 

2. Relații pozitive — copiii învață să fie puternici și independenți bazându-se pe relații iubitoare și sigure cu 
părinții, educatorii și colegii săi. În acest sens, apreciem contribuția esențială a părinților pe care o au în 
educația copiilor, considerându-i parteneri în procesul de creștere și dezvoltare a copiilor. La Opera Kids 
Încurajăm dezvoltarea unor relații respectuoase între membrii echipei, părinți și copiii. 

3. Medii favorabile — copiii învață și se dezvoltă armonios în mediile în care ei sunt iubiți, înțeleși și apreciați. 

1. Învățare și dezvoltare — copiii se dezvoltă și învață în moduri diferite, de aceea la grădinița Opera 
Kids conceptul de educație este unul personalizat, bazat pe nevoile și abilitățile individuale ale fiecărui 
copil. Membrii echipei sunt pregătiț pentru a asigura ca primele experiențe educaționale ale copilului 
Dumneavoastră să fie fericite, distractive și sigure, în timp ce necesitățile sale de dezvoltare și îngrijire sunt 
pe deplin satisfăcute. 



Cluburi de activitati,
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La grădinița Opera Kids oferim copiilor o varietate bogată de activități care le permite să își cunoască interesele 
proprii de învățare și explorare a lumii înconjurătoare. Astfel, cluburile propuse în cadrul instituției reflectă 
individualitatea fiecărui copil, iar părinții pot alege domeniile care îi caracterizează cel mai bine pe copiii săi:

1. Micul Mozart (Muzica si Teatru) 
Ghidați de profesori profesioniști, copiii își dezvoltă abilitățile creative naturale. Ei vor 
fi învățați cum să își gestioneze emoțiile pe vibrațiile muzicale. Un copil care iubește 
muzica, nu cunoaște ce e ura, resentimentele și invidia. În timpul orelor de muzică 
și teatru copiii se pot alătura distracței de a cânta la instrumente muzicale, de a face 
exerciții vocale, de a cânta și a face jocuri de rol. 

1. Micul Artist (Arta si Design) 
Conduși de profesorii noștri de artă, copiilor li se va oferi oportunități de a explora 
diferite moduri și medii, care le va scoate în evidență, creativitatea și potențialul artistic. 
Anume arta este cea care participă la dezvoltarea personală și academică armonioasă 
a unui copil. Activitățile creative în care sunt antrenați copiii le permit să își dezvolte 
coordonarea și abilitățile motorii fine. 

1. Micul Lingvist (Arta vorbirii, Retorica si Limbi straine) 
Membrii echipei Opera Kids îi vor încuraja pe copiii să-și exprime emoțiile și 
sentimentele în limbi străine precum limba engleză și limba rusă, ceea ce va încuraja 
dezvoltarea multiculturală a micuțlor. Copiii își vor lărgi bagajul general de cunoștințe și 
vor fi deschiși spre descoperirea obiceiurile culturale ale altor popoare.
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1. Micul Atlet (Sport) 
Instructorii calificați în sport vor încuraja efectuarea de către copiii a exercițiilor fizice de la o vârstă 
fragedă, deoarece practicarea sportului infuențează pozitiv dezvoltarea calităților fizice și psihice 
ale micuților. Anume, mișcarea le întărește și le dezvoltă curajul, le sporește voință, le înfrânge 
temerile și fricile. Un mediu sănătos le permite copiilor să se dezvolte armonios și să nutrească 
emoții pozitive față de tot ce îi înconjoară. 

1. Micul Dansator (Dans si balet) 
Maeștrii în arta dansului vor învăța copiii primele mișcări specifice, care au un rol benefic în 
consolidarea memoriei, creșterea creativității și a coordonării. La orele de dans, copiii își vor 
descoperi limitele personale și vor fi încurajați să se auto depășească. Profesorii vor încuraja copiii 
să își exprime sentimentele, emoțiile pe ritm de dans.  

1. Micul Bucatar (Arta culinara) 
Ghidați de bucătarul nostru profesionist, copiii vor învăța să frământe aluatul, să coacă, să gătească 
delicii culinare, să măsoare și să facă cunoștințe cu diverse produse alimentare. Gătitul, pe lângă 
doza de distracție și buna dispoziție ce o aduce copiilor, are un impact pozitiv în dezvoltarea 
abilităților generale, în dezvoltarea simțurilor și în sporirea încrederii în alegerile făcute.
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În scopul creării unei legături mai strânse între copiii, educatori și părinți, grădinița Opera Kids promovează 
organizarea de evenimente cu diverse tematici. Întreaga comunitate Opera Kids va sărbători prietenia, iubirea 
și arta. Copiii vor fi încurajați de profesorii lor să își depășească propriile limite și să își descopere talentele, iar 

părinții vor fi invitați să se bucure de rezultatul muncii lor.

La finele fiecărui an 
calendaristic, copiii 

se vor bucura de 
magia sărbătorilor 

de iarnă prin 
punerea în scenă 
a spectacolelor de 

dans, muzică 
și teatru.

Această sărbătoare 
le va permite 
copiiilor să se 

distreze alături de 
prietenii lor și să 

celebreze bucuria 
de a-și împărtăși 

sentimentele unui 
amic drag.

Frumusețea 
toamnei va fi 
marcată prin 

organizarea unei 
mari sărbători care 
va aduna întreagă 

comunitate la o 
întâlnire 

de voie bună.

Îmbrăcați în 
costume naționale 
micuții își vor invita 

părinții la o horă 
mare. Copiii vor 

face cunoștință cu 
cele mai frumoase 

obiceiuri ale țării 
noastre.

Сu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, 
întreaga comunitate 

Opera Kids va fi 
implicată în activități 
de binefacere. Copiii 

vor confecționa 
lucrări, vor găti 

biscuiți.

La Opera Kids 
vom marca 

multiculturalismul 
prin organizarea unui 

eveniment frumos 
în care copiii vor fi 

invitați să cunoască 
și obiceiurile altor 

popoare.

În zilele calde de 
vară, întreaga 

comunitate va fi 
invitată la iarbă 

verde să savureze 
o limonadă 

pregătită chiar 
de ei.

Pentru a celebra 
această frumoasă 

sărbătoare, copiii vor 
pregăti momente 

artistice, vor 
confecționa lucrări 

și vor transmite 
mamelor cele mai 

sincere emoții.

Marea familie 
Opera Kids își 
va surprinde 
toți prietenii 

cu o petrecere 
frumoasă în care 

copiii vor cânta, vor 
dansa alături de 

părinții lor.

Grădinița 
Opera Kids 
promovează 

dragostea față de 
mediul înconjurător. 

Întreaga 
comunitate va 
fi implicată în 

activități ecologice. 

În această zi 
magică micuții 

vor sărbători 
copilăria cântând, 

dansând și 
bucurându-se de 
cea mai frumoasă 
perioadă a vieții.

Îmbrăcați în 
costumele eroilor 

preferați din 
povești, copiii 

vor fi invitați să 
se distreze la o 

petrecere veselă și 
distractivă.

Winter Show Mother`s Day

Summer FestivalFriendship Day

Family`s Festival

Cultural 
Celebration Day

Fun Party

National  
Independence Day

Earth Day

Autumn Fairytale

Children`s Day

Winter 
Charity Bazar

Calendarul evenimentelor



Meniu
      La grădinița Opera Kids promovăm un regim alimentar variat și integral bazat pe alimente 

sănătoase, hrănitoare și locale. Instituția noastră susține creșterea armonioasă a copiilor, încurajând 
formarea obiceiurilor alimentare sănătoase pe care le vor urma pe tot parcursul vieții.

Meniul copiilor a fost creat de un nutriționist calificat, care îmbrățișează principiile unei alimentații 
echilibrate și variate. Mesele copiiilor vor fi compuse din alimente bogate în vitamine și minerale, 
care le vor furniza toți nutrienții necesari pentru dezvoltarea cognitivă a acestora. La opera kids 
susținem că o alimentație sănătoasă și adecvată necesităților organismului copiilor este cheia 
asigurării unei creșteri și dezvoltări armonioase somatice, dar și psihice, emoționale și afective.

Olga Odobescu
Nutritionist certificat

oonutrition.me



Meniu
Principiile noastre:
* Meniu variat, creat în dependență de nevoile 

de dezvoltare ale copiilor;
* În alimentația zilnică a copiilor folosim doar 

produse de sezon și eco friendly;
* Gătim zilnic cu dragoste mâncarea în 

cantina proprie;
* Farfuriile copiilor vor fi alcătuite din proteină 

de calitate, grăsimi sănătoase și carbohidrați 
benefici organismelor în creștere;

* Pâinica copiilor va fi produsă pe baza unei 
tehnologii unice;

* Farfuriile copiilor se vor umple de culoare și 
vitamine;

* Modul de gătire a felurilor de mâncare va fi 
la aburi sau copt, astfel păstrând maximul de 
vitamine și minerale;

* Încurajăm micuții să încerce gusturi și texturi noi;
* La spălarea vaselor, fructelor și legumelor 

folosim doar produse ecologice.



Meniu (Primavara - Vara)
Luni

Mic dejun
Ouă nouraș

Salata de 
legume

Supă de pui 
și orez

Salată din 
legume

cu semințe 
de dovleac

Hummus cu
ardei,nuci și

legume

Tortilla de 
cartofi

Salată din 
legume

Quinoa cu 
fructe

de padure

Supă de 
spanac

Paste pui si 
spanac
Salată

de legume

Iaurt de 
avocado

Tartă de pește 
cu piure 

de mazăre 
și mărar

Frittata

Supă de 
pește

Macaroane 
cu avocado 

și brânză

Granola de
portocale +
Smoothie

Wrap cu 
naut/pui

Salată
de legume

Pancakes
cu sfecla

Supă de 
morcov

Lasagna de 
spanac

și curcan

Puding chia 
cu fructe 
de sezon

Quiche cu 
broccoli

Terci cu 
hrișcă

Supă de 
vită

și linte

Salată
de legume

Toast cu 
avocado

Plăcintă cu
zucchini

Cartofi 
la cuptor
cu carne

Supa

Felul doi

Gustare

Cina

Marti Miercuri Joi



Luni

Mic dejun Vafe cu 
avocado

Supă din 
brocoli
și linte

Chiftele 
din pui și
legume

Iaurt cu 
cocos

Orez 
cremos cu
mazăre și 

pui

Sufleu cu 
spanac

Supă de pește 
și legume

Somon și 
salata din

cartof

Curcubeu 
acai
bowl

Polenta 
cu spanac
și ricotta

Clătite cu
scorțișoară 

și ricotta

Supă de 
conopida

Caserolă de 
cartofi

sau dovleac

Prăjitură 
cu brânză şi 

seminţe de chia, 
Smoothie

Pizza din 
făină de

migdale cu
pui/somon

Quiche 
cu brocoli

Supă cu 
chifteluțe

Pireu din batat
Salată

de legume

Gustare din 
spanac

și quinoa +
Smoothie

Lasagna de 
spanac

cu ricotta

Brânzoaice 
de

vanilie

Supă 
cremă de
legume

Hrișcă cu 
carne de
vită/pui

Fulgi de ovăz 
la cuptor cu 

banană și tahini 
+ Smoothie

Ardei 
impluti cu

quinoa

Supa

Felul doi

Gustare

Cina

Marti Miercuri Joi Vineri

Meniu (Primavara - Vara)



Meniu (Toamna - Iarna)
Luni

Mic dejun
Bol de mei 

cu
ochiuri

Supă 
de linte

Paste cu 
carne
iepure

Cupcakes 
de

dovlecel +
Smoothie

Sufleu cu 
spanac

Tocana de 
legume

Clătite cu 
morcov

Supă cu sfecla
rosie

Cartofi cu 
carne la
cuptor

Caserolă cu
banane +
Smoothie

Chiftele de pui 
și legume în sos 

dulce și acru

Omletă 
cu rosii

Supă de 
dovleac

Lasagna 
de spanac

și vită

Mere 
umplute 

+ Smoothie

Peste si 
caserola
de orez

Clatite cu
scorțișoară și

stafide

Supă de 
vită cu

linte

Pizza din 
făină de
migdale

Iaurt 
de cocos

Hrișcă cu 
tocana

de legume 
cu carne

Fulgi de ovăz 
cu

dovleac 
(bostan)

Supă 
ministrone

Paste 
pui si 

spanac

Pâine cu 
dovlecel +
Smoothie

Frittata de 
cartofi
dulci

Supa

Felul doi

Gustare

Cina

Marti Miercuri Joi Vineri



Luni

Mic dejun Terci din 
Zucchini

Supă de 
pui și cu

taitei

Ardei 
impluti cu

quinoa

Clatite cu
scorțișoară și

stafide

Orez 
cremos cu
mazăre si 

pui

Srob cu 
spanac

Supă de 
morcovi și 
dovlecei

Lasagna de 
spanac

și vită cu 
ricotta

Pâine cu 
dovlecel +
Smoothie

Pireu din 
batat

Tocană de 
legume

Fulgi de 
ovăz

Supă de 
pește și
legume

Polenta cu 
spanac

și ricotta

Caserolă de 
cartofi

sau dovleac

Quinoa cu 
avocado

Pui/Somon

Clătite cu 
dovleac

Supă 
cremă de
legume

Hrișcă și carne 
de vită

Gogoși 
cu ovaz + 
Smoothie

Lasagna de 
spanac

și curcan

Brânzoaice 
cu

mere

Supă 
de vita

Tortilla
Tocană de 

legume

Biluțe de 
naut si caco +

Smoothie

Tartă de pește 
cu piure 

de mazăre 
și mărar

Supa

Felul doi

Gustare

Cina

Marti Miercuri Joi Vineri

Meniu (Toamna - Iarna)



Pre-Sale
Astăzi, 1 Iunie dăm start pentru înscrierea copiilor în cadrul grădiniței Opera Kids! Cu această ocazie, aveți 
posibilitatea să beneficiați de un preț promoțional pentru primele înscrieri în cadrul instituției. Astfel, doar 
pentru perioada 1 iunie - 3 august 2022 la încheierea contractului vă puteți bucura de cea mai specială oferta!

Oferta financiară promoțională propune o taxă lunară de 600 euro  și va include un program variat de activități 
de dezvoltare socială, intelectuală, sportivă și emoțională asigurat de supraveghere medicală zilnică și un meniu 
alimentar sănătos. De asemenea, la înscrierea copilului în cadrul grădiniței, se va achita o taxă de accedere în 
valoare de 300 euro

Taxa se poate achita astfel: trimestrial, semestrial cu un discount de 5% sau anual cu un discount de 7%
Alte discounturi: 10% pentru doi frați înscriși și 15% pentru trei sau mai mulți frați înscriși în cadrul instituției 
Opera Kids.

Grădiniță Opera Kids este o unitate de învățământ preșcolar cu predare bilingvă română, rusă/engleză și 
funcționează de luni până vineri în intervalul orar 8:00 - 18:00

Ce oferim la Opera Kids:
* Abordare unică a copilului: un mediu de învățare stimulativ și individualizat;
* Învățarea prin joc a limbii engleze conform Programului britanic Early Years Foundation Stage;
* Materiale didactice performante și dotări conform standardelor internaționale;
* O varietate bogată de activități co-curriculare în limba engleză;
* Săli de clasă și joacă spațioase, modern amenajate și sigure pentru curiozitățile copiilor;
* Personal calificat, de încredere și grijuliu, cu cunoștințe vaste privind dezvoltarea copiilor;
* Meniu variat și bogat creat de un nutriționist certificat.

Vă așteptăm la Opera Kids să oferim împreună copiilor cea mai frumoasă experiență pentru o creștere și 
dezvoltare armonioasă.
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Contacte
067 777 778 operakids.md


