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CLASA I
INTRODUCERE
y Ce elemente din natură recunoaşteţi în desenele de mai jos? Daţi şi alte exemple.

NATURA

y Coloraţi numai desenele cu care sunteţi de acord. Motivaţi-vă alegerea.
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y Calendarul naturii

¶ ·º ¼»À
Observaţi cum este vremea şi completaţi calendarul naturii pentru următoarele
zece zile (folosiţi simbolurile de mai sus).
Data

Cum este vremea?

Alte observaţii

y Ce pot face eu? Întocmiţi şi alte tabele asemănătoare celui de mai sus şi
completaţi calendarul naturii pe o perioadă cât mai îndelungată.
6

HAI LA PLIMBARE!
y Faceţi o plimbare în jurul şcolii. Observaţi natura din jurul vostru.
Notaţi cu X elementele pe care le-aţi întâlnit în plimbarea făcută.
Coloraţi numai desenele care au o influenţă pozitivă asupra vieţii oamenilor.

Purtaţi discuţii despre toate elementele de mai sus.
7

y Imaginaţi-vă că în desenul de mai jos este şcoala voastră. Completaţi desenul astfel
încât şcoala voastră să fie cât mai frumoasă.

y Activitate pe grupe
Confecţionaţi diferite figurine folosind materiale din natură: castane, ghindă,
fructe, legume, beţe de chibrituri, etc.
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NATURA DIN JURUL MEU (I)
y Joc: Unde trăieşte fiecare vieţuitoare?
Aşezaţi numărul corespunzător fiecărei vieţuitoare în mediul al acelei vieţuitoare.

1

2

3

6
7
8
y Reţineţi!
Fiecare vieţuitoare se simte bine în mediul său de viaţă!
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4

9

5
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y Memoraţi poezia, apoi coloraţi desenele!
Ionuţ şi vrăbiuţa
- Cip-cip! E zăpada mare
Şi nu am fir de mâncare!
- Uite colea bob de mei.
Vrăbiuţă, ia cât vrei,
Dar la vară tu să zbori
Şi omida s-o omori.
Vrăbiuţa se –nvoieşte,
Grăuncioare ciuguleşte,
Iar când vine primăvara,
Zboară ziua, până seara.
Pomul are umbra deasă,
De omidă nu îi pasă
Şi pe ramură mai are
Dulci cireşe roşioare.
- Ciuguleste, vrăbiuţă,
Că doar ai muncit, drăguţă!
y Discută cu colegul de bancă ce legătură este între Ionuţ – pomişor - vrăbiuţă.
y Reţineţi!
Elementele din natură depind unele de altele!
y Activitate practică
Decupaţi din carton o formă de talpă. Desenaţi pe ea ce vieţuitoare puteţi călca şi
gândiţi-vă la urmări.
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NATURA DIN JURUL MEU (II)
Aţi fost vreodată într-o pădure? Ce aţi văzut acolo?
y Coloraţi numai desenele care reprezintă elemente întâlnite în pădure.

y Desenaţi ce v-a plăcut mai mult în pădure.
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y Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos. Discutaţi cu colegii despre urmările pe care
le au acţiunile persoanelor din aceste imagini.
y Formulaţi concluzii despre modul cum trebuie să ne comportăm în pădure.

y Activitate pe grupe
Realizaţi o lucrare colectivă cu titlul “PĂDUREA”. Frunzele copacilor le puteţi
realiza cu ajutorul palmelor (desenaţi pe hârtie verde coturul palmei, decupaţi şi
alcătuiţi coroana copacilor din aceste palme).
12

PUTEM TRĂI FĂRĂ AER?

• Închideţi gura, ţineţi-vă de nas şi nu
respiraţi câteva momente.
• Ce aţi constatat?
y Reţineţi!
Nu putem trăi fără aer!
y Numai oamenii respiră?
Desenaţi şi alte vieţuitoare care au nevoie de aer pentru a trăi.

y Reţineţi!
Toate vieţuitoarele respiră.
y Cum trebuie să fie aerul pe care îl respirăm pentru a fi sănătoşi?
y Coloraţi în tabloul de mai jos elementele din natură care ne dau aer curat (oxigen).
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y De ce credeţi că tuşeşte copilul din imagine?

y Ştiaţi că…
- un automobil consumă pe 1000 km tot atâta oxigen cât consumă un om întrun an?
- un avion modern degajă fum şi poluanţi cât 24 de camioane?
y Ce pot face eu?
- să fac plimbări în natură;
- să ocrotesc spaţiile verzi;
- să plantez un pomişor;
- să aerisesc cât mai des încăperea în care stau.
y Activitate practică:
- Construiţi o giruetă (moară de hârtie).
- Suflaţi cât puteţi de tare pentru a o pune în mişcare.
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SOLUL
• Observaţi!

sol arat

sol nearat

• Lucraţi în echipă!

Observaţi mostre de sol aduse în clasă. Fiecare echipă va avea mănuşi de
protecţie şi lupe. Se discută în echipă ce s-a observat, apoi fiecare echipă prezintă
observaţiile făcute.
• Experimente!
¾ Pe o mostră de sol se toarnă apă. Ce se va întâmpla cu apa? De ce?
¾ Se aduce o plantă într-un ghiveci. Se scoate planta din pământ.
De ce are nevoie o plantă pentru a creşte?
Cine mai are nevoie de sol?
• Cunoaşte-ţi vieţuitoare care trăiesc în sol?
Desenaţi-le sau căutaţi imagini şi lipiţi-le mai jos.

• Ce puteţi face voi!
* Când mergeţi în excursie, curăţaţi locul unde aţi stat!
* Afânaţi solul din jurul copacilor şi din straturile de flori,
din grădina şcolii!
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• Ştiaţi că…?
¾

Râmele sapă galerii adânci de 1,5 – 2metri, unde
iernează izolat sau în grupuri mari?
¾ Râmele sunt vieţuitoare care afânează solul prin săparea
galeriilor?
•

Completaţi desenul. Există o legătură între sol şi ce aţi desenat?

• Care din imaginile de mai jos prezintă un sol poluat şi care un sol nepoluat?
Discută cu colegul de bancă părerile tale.
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PUTEM TRĂI FĂRĂ APĂ?
y Observaţi imaginile şi descoperiţi ce element din natură se regăseşte în toate.

y Reţineţi!
Pe planeta noastră, nici o fiinţă nu poate trăi fără apă!
y Experiment
Alegeţi două plante care au crescut în ghiveci. Încercaţi să le desenaţi!

Timp de două săptămâni, udaţi planta dintr-un ghiveci şi pe cealaltă lăsaţi-o neudată.
Desenaţi cele două plante după două săptămâni!
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y Memoraţi!
APA
Apa nu are culoare
Dar nici gust deloc nu are
Apa ia ce formă vrea
Şi tot curge, uite-aşa.

Este bună de băut
Când e rece, doar atât,
Iar când fierbe la foc mic,
Aburi scoate câte-un pic.

Ne spălăm de dimineaţă
Şi pe ochi, pe dinţi, pe faţă,
Preparăm mâncare bună
Cu apa rece din fântână.

Apa mereu ne păzeşte
Şi de microbi ne fereşte
Eu atent mereu voi fi
Şi curat între copii.

y Ştiaţi că …
- de la ploaie, plantele se înviorează?
- înainte de ploaie albinele joacă în aer şi vin grăbite la stup?
- murdăria din râuri poate ajunge şi la robinet şi apoi în paharul tău?

y Ce pot face eu?
-NU arunc mizerii în apă!
-NU risipesc apa!
-NU beau apă punând gura pe robinet!
-NU uit să mă spăl pe mâini înainte de a mânca!

y Activitate pe grupe
Realizaţi un colaj cu titlul „Acvariul” (se pot decupa imagini din cărţi, reviste ,etc.)
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IGIENA LOCUINŢEI
• Desenaţi
locuinţa
voastră sau
încăperea
care vă place
cel mai mult.

• Coloraţi bulina din dreptul cerinţelor minimale de igienă pe care le
îndeplineşte locuinţa voastră şi discutaţi importanţa fiecărui aspect.

{ are camere de locuit

{ are bucătărie

{ are baie

{ are hol

{

{

{

{

este iluminată cu
ajutorul curentului electric

căldura este asigurată
de centrală termică

•
-

apa potabilă este
deservită
din
reţeaua
comunitară

apa reziduală este
colectată de un canal
colector de ape uzate

Ce pot face eu?
aerisesc cât mai des încăperea în care stau!
îmi ajut părinţii la curăţenia casei!
păstrez curăţenia în casă!
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IGIENA CLASEI
• Realizaţi schiţa clasei voastre!

• Coloraţi bulina din dreptul cerinţelor pe care le îndeplineşte clasa voastră:
{ este proiectată pentru 25-30 de elevi
{ duşumeaua nu prezintă pericol de alunecare şi accidentare
{ este iluminată natural şi artificial în mod corespunzător
{ elevii primesc lumina din partea stângă
{ are încălzire centrală
{ mobilierul este ergonomic
{ tabla este netedă, mată şi la o distanţă potrivită de bănci
• Desenaţi
voastră!

colţul

viu

din

clasa

• Ce pot face eu?
- aerisesc clasa cât mai des!
- ajut la amenajarea unui colţ viu în clasă!
- păstrez curăţenia clasei!
- o anunţ pe doamna învăţătoare despre
orice aspect sesizat în clasă care cred că
pune în pericol sănătatea mea sau a colegilor
mei!.
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PRIETENĂ NE E NATURA
de Marcela Peneş
E o fiinţă şi copacul ,
Şi floarea gingaşă făptură,
O doare dacă vii spre dânsa
Cu ne-nţelegere şi ură .

Şi apa curge unduioasă
E limpede ca o vioară,
Privind în ea te oglindeşte
Şi fapta singur îţi măsoară.

Se sperie adânc pădurea
Vuind de teama unui foc
Nu te grăbi s-arunci gunoaie!
Respectă fiecare loc!

Prietenă ne e natura ,
Pădurea , cristaline ape ,
Să îi descoperim făptura,
Să o iubim, să-i fim aproape!

Ce mândru cântă păsărele!
De ce să le ucizi? Se poate?
Ascultă-le şi le-nţelege!
Prietene tu le socoate.
Reţineţi!
Prietenii naturii iubesc şi ocrotesc natura !

Aplicaţii
• Coloraţi imaginile care ilustrează fapte care au legătură cu poezia!
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• Recunoaşte-ţi prietenii naturii şi marcaţi cu cerculeţ verde acţiunea
cu care sunteţide acord.

Ce e bine şi ce e rău ?
Alegeţi câte două imagini din şirul de mai sus: două acţiuni pozitive şi două
acţiuni dăunătoare mediului. Precizaţi ce e bine sau ce e rău în fiecare dintre ele.
y

Joc de rol
Imaginaţi-vă un dialog copil –ramură frântă.

y Activitate practică
Cuiburi pentru păsărele
Confecţionaţi din benzi de hârtie glasată un cuib pentru păsărele, cuib pe care îl
puteţi aşeza pe o ramură. Realizaţi un dialog cu pasărea din cuib.
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NATURA VESELĂ SAU TRISTĂ?
• Observaţi cu atenţie imaginea şi continuaţi povestea astfel încât întâmplarea să
corespundă ilustraţiei de mai jos.
Era o frumoasă zi de vară. Spiriduşul Pădurii se plimba visător pe cărarea din
pădure, când deodată auzi voci zgomotoase. Se apropie cu grijă şi…

Spiriduşul Pădurii e trist. De ce oare ?
• Găsiţi cel puţin cinci motive de supărare pentru cel ce iubeşte cu adevărat
aceste locuri.
•

Realizaţi un desen în care să ilustraţi cum credeţi că arată locul de popas al
familiei după plecarea acesteia.
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Joc de rol
• Imaginaţi-vă că la Spiriduşul Pădurii s-au strâns să se plângă câteva dintre
vieţuitoarele acelor locuri: păsările, căprioarele, iepuraşul, stejarul ş.a.
Ce probleme au din cauza acelui picnic?
Faceţi un cerc şi discutaţi problemele fiecăreia din vieţuitoare.

Care este părerea voastră?
Este bine sau rău?
• Marcaţi cu X numai faptele bune.

Reţineţi!
• Sfaturi pentru turişti:
- Nu rupeţi plante sau crengi!
- Când sunteţi în pădure, închideţi aparatele de radio!
- Nu tulburaţi liniştea animalelor!
- Aruncaţi resturile în locuri special amenajate!
- Iubiţi şi respectaţi natura!
Ce pot face eu?
• Fă piticul să zâmbească! Pune fiecare obiect la locul potrivit.
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SĂ OCROTIM NATURA!

• Coloraţi diferit drumul animalelor spre căsuţa lor!

• Aţi învăţat literele alfabetului? Completaţi cu atenţie.

● Care dintre aceste flori vă place?
Desenaţi-o şi spuneţi colegilor ce ştiţi despre ea.
N______

N__ __

G______
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• Recunoşte-ţi animalele? Discutaţi cu colegul de bancă şi realizaţi corespondenţa
între imagine şi numele lor. Motivaţi alegerea făcută.

vultur

râs

broasca

capra neagră

vultur

râs

broasca

capra neagră

• Uniţi punctele şi descoperiţi ce plantă ocrotită se ascunde în spatele numerelor.
Coloraţi desenul.

• Ghici, ghicitoarea mea!
Stau pe baltă ouă sparte
Între frunze mari şi late!
( …………….)

Mândru şi încoronat
Prin poieni este-mpărat!
( ……………)
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Umblă moşul prin pădure
După zmeură şi mure!
(……………..)

ECO-ŞCOALA
ECOŞCOALA

y Priviţi cu atenţie imaginea şi observaţi :
Ce activităţi desfăşoară copiii din imagine?
Ce credeţi că doresc să realizeze?
Care dintre aceste activităţi le-aţi putea realiza şi voi împreună cu ceilaţi
colegi ai voştri ?
Doriţi să participaţi la astfel de acţiuni? Coloraţi activitatea pe care aţi dori să
o realizaţi voi.
y Reţineţi!
y Să adoptăm curtea şcolii
Pentru a avea o şcoală frumoasă, avem nevoie de o curte îngrijită. Putem şi noi
contribui la înfrumuseţarea ei! Să chemăm şi colegii din alte clase să ni se alăture în
activităţile noastre. Am putea avea cea mai frumoasă şcoală!
• Curtea şcolii, aşa cum mi-o doresc !
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Ce pot face eu …

• Semaforul verde
La acest afişier putem expune fotografii, colaje cu aspecte de la
activităţile de înfrumuseţare sau de îngrijire a spaţiului verde , a curţii dar şi
imagini cu plante distruse, coşuri de gunoi răsturnate, bănci stricate, hârtii
aruncate la întâmplare în curte.

Campania “Nouă ne pasă!”
y Pregătiţi COLŢUL PRIETENILOR NATURII şi invitaţi cât mai mulţi
colegi din şcoală să-l viziteze. Expuneţi materialele pe care le-aţi realizat în
cadrul orelor de opţional, precum şi SEMAFORUL VERDE.
y Împărţiţi în şcoală fluturaşi cu mesaje care să conţină îndemnuri la
păstrarea curăţeniei în curtea şcolii, la respectarea spaţiului verde, la
protejarea naturii.
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CE SUNT DEŞEURILE?
y Coloraţi fiecare tomberon cu culoarea indicată

y Sunteţi voluntari. Participaţi la o acţiune de colectare a deşeurilor. Marcaţi cu „x”
echipamentul de care aveţi nevoie în această situaţie.

y Împreună cu colegii participaţi la jocul „Transportă deşeul prin labirint la
tomberonul potrivit”

29

DE CE ESTE TRIST PĂRCULEŢUL?
y Parcul pe care îl vedeţi este foarte trist. Locuitorii din preajma lui nu îl
iubesc şi nu îl îngrijesc. Vreţi să-l facem să zâmbească?
Descoperiţi obiectele care nu-şi au locul în parc şi marcaţi-le cu o bulină
roşie. Angajaţii de la firma de salubritate vor veni să le ridice.

y
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Scrieţi în careul de mai jos câte
deşeuri aţi găsit. Luaţi-vă la întrecere,
cine găseşte mai multe?

ŞI TU POŢI FI DE FOLOS !
y Realizaţi împreună cu doamna învăţătoare o vizită în parcul din apropierea şcolii.
Luaţi cu voi:

y Dotaţi cu echipamentul potrivit ajutaţi la înlăturarea deşeurilor din parc.
În următoarea zi parcul vă va răsplăti cu un zâmbet.

y Voi vă veţi simţi mulţumiti pentru că aţi putut fi de folos.

y Ca să vă amintiţi această zi, desenaţi deşeurile pe care le-aţi colectat.
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NE CONFECŢIONĂM SINGURI JUCĂRII
1. Adunaţi, timp de o săptămână ziare, reviste, reclame care nu mai sunt de folos.
Mărunţiţi-le cât puteţi de mult.
2. Luaţi un vas în care, peste hârtia mărunţită, turnaţi apă.

3. După ce hârtia s-a umezit bine, scurgeţi apa care a rămas la suprafaţă.
4. Turnaţi peste hârtia umezită aracet şi amestecaţi energic, până când hârtia
devine o pastă.
5. Puteţi modela din pasta de hârtie diferite obiecte utile:
• capul unei marionete

• o farfurioară care, după uscare, poate fi colorată şi decorată.

• un suport pentru creioane

Folosiţi-vă imaginaţia! Confecţionaţi un alt obiect decât cele propuse.
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CLASA a II-a
INTRODUCERE
y Activitate pe grupe: scrieţi sau desenaţi pe o coală mare de hârtie elemente care fac
parte din natură. Desenaţi câteva în chenarele de mai jos.

y Completaţi enunţurile:
Din pământ a răsărit o …………………………….

Din ou a ieşit un …………………………………..

Dacă nu ar fi udată, floarea s-ar ………………….

Dacă nu s-ar hrăni, animalele ar ……………………

Omul se hrăneşte cu …………………………………………….

Uneori, prin intervenţiile şi acţiunile sale, omul …………………
mediul înconjurător.
y Reţineţi!
− Plantele, animalele, omul fac parte din lumea vie!
− Calitatea vieţii depinde de modul cum ocrotim natura!
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y Calendarul naturii

¶ ·º ¼»À
Observaţi cum este vremea şi completţiă calendarul naturii pentru următoarele
zece zile (folosiţi simbolurile de mai sus).
Data

Cum este vremea?

Alte observaţii

y Ce poţi face tu? Întocmeşte şi alte tabele asemănătoare celui de mai sus şi
completează calendarul naturii pe o perioadă cât mai îndelungată.
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CE VĂD ÎN JURUL MEU?
y Faceţi o plimbare în parcul din apropierea şcolii.
Observaţi natura din jurul vostru! Adunaţi diferite frunze.
y Desenaţi aspecte care v-au plăcut în plimbarea voastră.

y Desenaţi aspecte care nu v-au plăcut în plimbarea voastră.

y Ce acţiuni ar trebui să facceţi voi pentru a schimba aspectele care nu v-au plăcut?
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y Joc
Desenele de mai jos sunt aproape identice. Există însă câteva diferenţe. Găsiţi-le şi
discutaţi despre ele cu ceilalţi colegi.

y Activitate practică
a) Faceţi un aluat din făină, sare şi oţet (în cantităţi egale). Modelaţi o frunză şi apoi
lăsaţi pe frunza-aluat amprentele unei frunze adevărate. Lăsaţi-le să se usuce
(câteva zile) apoi pictaţi-le.
b) Realizaţi un desen cu amprentele lăsate de frunze (întindeţi culori potrivite de
acuarelă pe suprafaţa unei frunze, apoi aşezaţi partea colorată a frunzei pe foaia de
hârtie). Ce observaţi?
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NATURA, PRIETENA MEA (I)
y Ghici!
1. Peste ape şi pământ
Plutesc munţi purtaţi de vânt.
…………………….

2. Harnică, folositoare,
Vizitează orice floare,
În stup face miere dulce.
Fii atent, că te împunge!
……………….
4. În cojoc întors pe dos
Mormăind morocănos
Umblă pustnic prin pădure
După miere, după mure.
………………..

3. Are floare mândră tare
Cu parfum şi cu culoare
Te înţepi când rupi un fir
Că e fir de …………………
5. Peste tot se află
Şi ne ţine-n viaţă
Dac-ar dispărea
N-am mai respira.
……………………

6. Dacă n-ar fi
Lumea ar pieri;
Dacă multă este
Lumea prăpădeşte.
………………..

y Scrieţi răspunsurile în pătrăţelele de mai jos.
A
1.
FFFFF
Ce cuvânt aţi obţinut pe verticala A-B ?
2.
FFFFFF
3.
FFFFFFFFF
4.
FFF
Discutaţi cu ceilalţi elevi despre legătura
5. FFF
dintre cuvântul obţinut pe verticală
6.
FFF
şi răspunsurile ghicitorilor.
B
y Reţineţi!
Fiecare element din natură îşi are rostul său.
y Desenaţi un tablou în care să introduceţi elementele din natură menţionate în
rebusul de mai sus.

37

y Memoraţi!
Gândăcelul
de Elena Farago
- De ce m-ai prins în pumnul tău,
Copil frumos, tu nu ştii oare
Că-s mic şi eu şi că mă doare?
De ce mă strângi aşa de rău?

Aşa plângea un gândăcel
În pumnul ce-l strângea să-l rupă.
Şi l-a deschis copilul după
Ce n-a mai fost nimic de el.

Copil ca tine sunt şi eu
Şi-mi place să mă joc şi mie
Şi milă trebuie să-ţi fie
De spaima şi de plânsul meu.

A încercat să-l mai învie
Suflându-i aripile-n vânt,
Dar a căzut în ţărnă frânt
Şi-nţepenit pentru vecie.

De ce vrei să mă omori?
Că am şi eu părinţi ca tine,
Şi-ar plânge mama după mine
Şi-ar plânge bietele surori.

Scârbit de fapta ta cea rea
Degeaba plângi acum, copile,
Ci du-te-n casă-acum şi zi-le
Părinţilor isprava ta.

Şi-ar plânge tata mult de tot,
Căci am trăit abia trei zile
Îndură-te de ei, copile,
Şi lasă-mă, că nu mai pot.

Şi zi-le că de-acum ai vrea
Să ocroteşti cu bunătate,
Oricât de făr-de-nsemnătate
Şi-oricât de mică ar fi ea!

y Joc de rol
Formaţi perechi. Imaginează-ţi că lângă tine este copilul din poezie.
Spune-i tot ce gândeşti. Purtaţi un dialog.
Schimbaţi rolurile.
y Activitate pe grupe
Realizaţi diferite colaje utilizând frunze, flori de diferite forme şi culori.
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NATURA, PRIETENA MEA (II)
y Ce frumos este în pădure! Sunteţi de acord?
y Gândiţi-vă la elementele pe care le-aţi întâlnit într-o pădure şi întocmiţi
Alfabetul pădurii (găsiţi câte un cuvânt legat de pădure care să înceapă cu litera
indicată).
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y Continuaţi povestea!

Vasile este un băieţel în clasa a II-a. Duminică a făcut
o mică plimbare în pădurea din aprorierea casei bunicilor.
Totul era frumos şi liniştit. Deodată, a văzut lângă un
tufiş un pui de căprioară care zăcea acolo pentru că avea
un picior rănit. Vasile …

y Formulaţi enunţuri în care să precizaţi motive datorită cărora puiul de căprioară
este rănit.
y Joc de rol
Imaginaţi-vă că un om a rănit puiul de caprioară. Realizaţi în perechi, un dialog
vorbit cu persoana care a rănit puiul de căprioară.
y Ce poţi face tu?
- îngrijeşte animalele care au nevoie de ajutor!
- comportă-te civilizat în pădure!
- plantează un pom sau orice altă plantă!.
y Activitate pe grupe - concurs
Colectaţi frunze din diferiţi copaci, presaţi-le şi confecţionaţi ierbare.
Grupa care va avea cel mai reuşit ierbar va fi câştigătoare.
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AVEM NEVOIE DE AER
y Împodobiţi-vă clasa cu baloane colorate. Urmăriţi mişcarea pieptului colegului
vostru în timp ce umflă balonul.
Completaţi:
Când tragi aer în piept ……….,
iar când elimini aerul ……….
Într-un cuvânt ………………. .

y V-aţi întrebat vreodată ce este aerul şi unde se găseşte el?
y Activitate pe grupe: discutaţi în perechi despre aer; spuneţi fiecare ce ştiţi despre
aer
Formaţi apoi grupe de câte 2 perechi, împărtăşiţi-vă ideile şi treceţi-le pe o
coală de hârtie. Câte un reprezentant din fiecare grupă să comunice concluziile
la care aţi ajuns.
y Completaţi şi reţineţi!
Aerul este un amestec de …………. dintre care numai ……. întreţine viaţa.
Aerul se află . .. . . ….. . .. în jurul nostru, chiar şi în apă, în sol.
Aerul îmbracă pământul într-un înveliş invizibil numit ……… .
y Realizaţi un desen despre cea mai importantă sursă generatoare de aer curat.
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y Scrieţi câteva aspecte din mediul înconjurător pe care credeţi că le-a întâlnit o
pasăre veselă şi câteva aspecte din mediul înconjurător pe care le-a întâlnit o
pasăre tristă.
Pasăre veselă

Pasăre tristă

y Ştiaţi că…
- în 24 de ore, omul inhalează aproximativ 15 kg aer, în timp ce consumul de
apă este în jur de 2,5 kg, iar de alimente 1,5 kg ?
- dacă atmosfera ar dispărea, ziua ar fi o temperatură de 100 C0 , razele soarelui
ar pârjoli suprafaţa uscatului, iar apa mărilor ar fierbe; noaptea ar fi ger până la
100 C0?
- pădurea este numită „plămânul verde al planetei”?
y Ce pot face eu?
- petrec cât mai mult timp în aer liber şi curat!
- mă asigur că am în casă/clasă, plante care îţi dau oxigen!
- plantez flori, copaci!.

y Activitatea pe grupe
– în grupe de câte 4 – 5 copii realizaţi câte un zmeu folosind diferite
materiale (hârtie, beţe subţiri, lipici, etc.).
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SOLUL ŞI NOI
• Observaţi rocile!

•

Discutaţi cu ceilalţi şcolari din grupul vostru
despre roci.
Realizaţi o colecţie de roci a clasei.
• Ştiaţi că…?
- sarea naturală este o rocă care se găseşte în
subsol, sub formă de straturi fie curată şi atunci
este albă şi transparentă, fie amestecată cu alte
corpuri, şi atunci este albă-cenuşie?

• Experiment!
Într-o eprubetă puneţi pământ din grădina şcolii.
Arătaţi ce conţine solul.
Discutaţi cu ceilalţi elevi ceea ce aţi observat.
• Ce poţi face tu?
Enumeră activităţile pe care ai putea să le desfăşori într-o
grădină .…………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Cu mâna îl ţin
Şi-i dau cu piciorul,
El muşcă din plin
Cu gura, ogorul.
………………

• Ghici ghicitoarea mea!
Găleata cu găurele
A cuprins-o-n mâini Petruş
Şi plimbând-o peste straturi
Florilor le face duş.
……………………
Deşi-i slabă, nu se-ndoaie
Şi cu dinţii strânge paie.
………………..

y Căutaţi şi alte ghicitori despre uneltele de grădinărit. Realizaţi un mini-concurs.
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y Alcătuiţi propoziţii după imaginile următoare:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
• Solul curat, nepoluat este folositor atât plantelor cât şi animalelor. Ştiţi de ce?
Completaţi, desenaţi şi motivaţi fiecare răspuns.

…………………
………
………………….
…. ………………
……………….
…………………
• Ajutaţi-o pe Sara să găsească rezolvarea labirintului. Desenaţi şi voi o floare
din clasa voastră.
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APA, SURSĂ DE VIAŢĂ
y Ghici!
Dacă n-ar fi
Viaţa ar pieri;
Dacă multă este
Lumea prăpădeşte.
…………………..
Comentaţi cu colegii versurile ghicitorii.
y Reţineţi!
Apa şi aerul trebuie să fie ………………………………………………………….!
y Descoperiţi cuvântul care lipseşte, completând aritmograful următor:

A

1.

1. FFFFF
2. FFF
6.
3. FFF
4. FFFF
5. FFFF
6. FFFFFFFF
B

2.

5.
3.

4.

y Reţineţi!
Vieţuitoarele au nevoie de apă pentru a trăi!
Nu poluaţi apele!
Păstraţi-le curate!
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y Experiment
Plantaţi în 4 ghivece câte un bob de fasole. După ce au crescut puţin plantele, udaţi-le
diferit:
- pe prima cu apă;
- pe a doua cu o soluţie de apă şi benzină;
- pe a treia cu o soluţie de apă cu detergent;
- pe a patra nu o uda.
Desenaţi plantele după 2-3 săptămâni (scrieţi sub fiecare desen cu ce aţi udat planta
respectivă)

……………..

………………

…………………

…………………

Trageţi concluziile!
y Ştiaţi că …
- omul poate supravieţui fără hrană aproximativ 30 de zile, dar fără să bea apă între
3 şi 7 zile?
- apa, dacă nu este curată, poate provoca diferite boli?
y
-

Ce pot face eu?
ud florile!
închid robinetul când îmi perii dinţii!
discut cu părinţii mei despre urmările provocate de spălarea maşinilor şi a
covoarelor în apele curgătoare!.

y Activitate pe grupe
a) Amenajaţi în clasă un acvariu dacă aveţi posibilitatea.
b) Realizaţi un colaj cu titlul “Viaţa în mări şi oceane”.
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IGIENA ŞCOLII
• Desenaţi şcoala voastră.
• Enumeraţi cele mai importante spaţii
din şcoala voastră.
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
• Discutaţi cu colegii apoi completaţi aspecte referitoare la:
- iluminarea sălilor de clasă
......................................................................................................................................
- încălzirea în şcoală
.......................................................................................................................................
- apa potabilă
........................................................................................................................................
- canalizarea şi evacuarea gunoaielor
........................................................................................................................................
- prevenirea accidentelor
........................................................................................................................................
- zone verzi
.........................................................................................................................................
• Ce pot face eu?
- contribui la starea de disciplină în şcoală şi evitarea zgomotului inutil!
- contribui la stoparea risipei de apă!
- contribui la păstrarea curăţeniei în sălile de clasă, pe holuri, în curtea şcolii!
- ajut la amenajarea şi întreţinerea curţii şcolii, terenului de sport şi spaţiului verde!
- folosesc în curtea şcolii pentru igienizare: coşuri, mături, lopeţi, saci şi mănuşi
ecologice!
- depozitez deşeurile în pubele!
- selecţionez hârtia şi pet-urile!
- contribui la acţiunea de colectare şi selectare a hârtiei!
- observ terenul de sport pentru a preveni accidentele!
- ajut la realizarea unei grădini cu flori în scopul relaxării în urma orelor de curs.
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IGIENA CARTIERULUI
• Cum se numeşte cartierul în care locuiţi?
..........................................................................................................................................
• Enumeraţi principalele clădiri existente în cartierul vostru.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
• Coloraţi bulina din dreptul cerinţelor pe care le îndeplineşte cartierul vostru:
{ locuinţele sunt amplasate departe de surse de poluare (fabrici, uzine)
{ străzile sunt în stare bună, iluminate corespunzător pe timpul nopţii
{ circulaţia vehiculelor se desfăşoară în condiţii bune
{ există suficiente spaţii verzi
{ există şcoli, spitale, magazine
{ există spaţii de joacă pentru copii
{ există zone de depozitare a deşeurilor
• Realizaţi un desen care să reprezinte strada pe care locuiţi.

• Ce pot face eu?
- păstrez curăţenia în orice loc!
- îngrijesc spaţiile verzi, ajut la amenajarea lor!
- mă ofer voluntar la acţiuni de igienizare a diferitelor zone!.
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OMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
y Ştiaţi că…
− în urmă cu peste 200 de ani o bună parte din suprafaţa ţării noastre (80%) era
acoperită de păduri ?
− supravieţuirea noastră depinde de arbori? Pentru a curăţa aerul poluat de maşini şi
de fabrici omenirea are nevoie de o pătură de arbori de mărimea Statelor Unite.
• Priviţi imaginile şi observaţi cum a modificat omul mediul înconjurător. De ce
credeţi că a făcut-o?

• Enumeraţi câteva acţiuni ale omului care au adus transformări mediului:
- în sens pozitiv
- în sens negativ

Reţineţi!
Omul face parte din natură, asemeni plantelor şi animalelor. Spre deosebire de ele,
acesta acţionează neobosit pentru a modifica mediul în care trăieşte. Observând că
unele acţiuni ale sale au efecte negative şi-a dat seama că planeta trebuie apărată cu
orice preţ.
• Ce acţiuni negative caută să „corecteze” prietenii naturii?
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Care este părerea ta?
• Eşti de acord cu acţiunile ilustrate?
• Ce le-ai spune celor care distrug natura?

• Stabileşte relaţia cauză – efect şi uneşte perechile identificate. Colorează cu
roşu cauza şi cu galben efectul acţiunilor enumerate.
Alunecări
de teren
Poluare

Defrişare

Sănătatea
omului este în
pericol

Incendii
Vânatul
excesiv

Activitate practică - Copiii crează lumea plantelor
• Confecţionaţi tot felul de plante folosind
hârtie glasată, creponată, deşeuri textile,
crenguţe. Cu cele mai reuşite lucrărări
decoraţi-vă clasa.
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Viaţa plantelor şi
a animalelor este
în pericol

Dispariţia
unor specii de
animale

PĂDUREA PLÂNGE, PĂDUREA RÂDE…
• Observaţi imaginea, citiţi apoi cu atenţie textul alăturat.
-Ce s-a întâmplat cu pădurea, mică
viorea? întrebă speriat băiatul.
- Pasărea de foc, murmură vioreaua,
distruge totul în calea ei. Nu peste mult
timp pădurea va dispărea şi totul se va
preface într-un pustiu. Dacă aş avea
puterea, aş striga să răsune pământul:
„Oameni, ocrotiţi cerul înalt, apele,
munţii,pădurile cu păsări minunate,
cerbii şi celelalte vieţuitoare!”
Oamenii au uitat că în frumuseţea
vieţuitoarelor se oglindeşte frumuseţea
pădurii...
În vieţuitoarele ei, pădurea se vede pe
sine. Dacă pădurile dispar, nimeni nu se
va mai îmbăta de aroma florilor, de
foşnetul ierbii presărate de paşii puilor
• Încercaţi să vă imaginaţi ce s-a întâmplat
veniriiizvoarelor.
băiatului.
de cerb şi înaintea
de murmurul
(Pădurea? plânge, pădurea râde, după Cella A. Sârbu)
• Care sunt motivele tristeţii viorelei
• Ce înţelegeţi prin cuvintele: „în frumuseţea vieţuitoarelor se oglindeşte
frumuseţea pădurii...”?
y Reţineţi: Frumuseţea naturii este dată de varietatea plantelor şi a animalelor!
y Activitate pe grupe
Completaţi:

Pădurea
veselă

Pădurea
tristă
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Activitate practică
•
Dioramă : Pădure veselă sau Pădure tristă
Îndoiţi pe jumătate coli de carton pe care să conturaţi
copăcei, păsări şi alte animale. Puteţi să vă orientaţi după
modelul dat.
Decupaţi şi coloraţi copăceii, animalele.
Aşezaţi vertical piesele obţinute şi vă puteţi bucura de
pădurea voastră.
Dacă aţi ales să confecţionaţi diorama „Pădure tristă”, modificaţi forma copacilor,
puneţi elemente care au influenţă negativă asupra plantelor, animalelor.
Explicaţi colegilor voştri de ce pădurea voastră este veselă sau tristă.
Aplicaţii
• Scrieţi câteva sfaturi pentru turişti.
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

•

Ce pot face eu?
Realizez panouri de avertizare pentru acţiunile interzise în pădure!.

…………………..

……………………….

…………………………

………………………

………………………………

…………………….
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IUBEŞTE NATURA!
Activitate concurs: Rebus cu ghicitori
ORIZONTAL
1.“Sprintenă şi delicată
Se adapă-nfiorată.”
2. “Ciocoi lacom şi hapsân
Se vrea-n turmă stăpân.”
3. “Mândru şi-ncoronat
Prin poieni este împărat.”
4. “Tuş, ghiduş, coadă roşcată
Peste cetini aruncată.”
5.“Vara umblă după miere,
Iarna doarme să prindă putere.”
6.“Suntem patru surioare
Omului folositoare,
Îi aducem daruri mii,
Bucurii pentru copii.”
7.“Duce veste ca-n poveste
Şi oricui el ştie-a spune
Că e semnul păcii-n lume.

8. “Ciocan ce-a învăţat să zboare
Bătând cuie…imaginare.”
9. “Bate-n loc din aripioare
Şi cântă peste ogoare.”
10. ”Falnic şade în furtună,
Iar în nopţile cu lună
Cântăreţi vestiţi adună.”
11.“Cumetriţa cea sireată
Vine-adesea prin vecini
Şi-amatoare se arată
De a cumpăra găini.”
12. ”Gât înalt, cu lungi picioare,
Pene negre pe aripioare,
Peste broaşte e mai mare.”
13. ”Prichindel cu haine sure
Roade-n câmp spicele bune”.
VERTICAL : A- B
Un sfat înţelept

A
1.FFFFFFFFF
2.FFFFF
3.FFFFFF
4.FFFFFFFF
5.FFFFF
6.FFFFFFFFFFFF
7.FFFFFFFFFF
8.FFFFFFFFFFFFF
9.FFFFFFFFF
10.FFFFFFFF
11.FFFFFF
12.FFFFF
13.FFFFFFFFF
B
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• Să învăţăm un cântecel:
Micul ecologist
Versuri : Mirela Moş

Muzica : Steliana Cârciumaru

Vrei ecologist s-ajungi?
Pomişorul să nu-l frângi!
Cel mai bine-ar fi, măi frate,
Să-i tai crengile uscate.
Dă-i apă la rădăcină
Şi sapă lângă tulpină,
Iar el te va răsplăti
Fructe îţi va dărui.
Activitate practică
• Căsuţa păsărelelor
Multe păsărele stau pe pervazul
ferestrei voastree, semn că sunt înfometate şi
au nevoie de prietenia voastră. Cum le puteţi
ajuta?
Confecţionaţi o căsuţă pentru ele şi
oferiţi-le zilnic câteva firimituri sau grăunţe,
alături de dragostea voastră.
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OCROTIM PLANTELE ŞI ANIMALELE
• Observaţi frumuseţea acestor flori! Le cunoaşteţi?
râ

………………

.. ………………
………………
………………
………………..
………………
………………
• Discutaţi cu colegii voştri despre aceste flori ocrotite. Faceţi, pe grupe, câte un
poster despre o floare şi arătaţi-le şi colegilor! Sigur veţi afla lucruri noi şi
interesante.
• Alegeţi, apoi scrieţi doar animalele care sunt ocrotite de lege. Lucraţi pe grupe apoi
confruntaţi alegerile făcute.

cal, urs, capra neagră, porc, vacă, veveriţă, râs, pelican, cerb, lup,
câine, iepure, cocoşul de munte, arici, vulpe
………………………………………………………………………………………….
• Completaţi dacă aţi recunoscut animalele:
B______

________

R__
P______
C____ __ _____
A_____
C____ ______
• Ştiaţi că….
o râsul ajunge la lungimea de 130 cm şi poate atinge 30 kg?
o el se adăposteşte în cele mai retrase şi sălbatice locuri muntoase de la
noi?
o este protejat de legile ţării, cu toate că este dăunător pentru cerbi,
căprioare, vite?
o este cunoscută dibăcia sa în capturarea prăzii?
55

• Citiţi:
Capra neagră
de Florin Iordăchescu
………………………
S-a ivit pe vârf de munte,
Cu corniţele pe frunte
Şi , de jos privită pare
Mai curând o arătare.
Când se suie, când coboară,
Parcă fuge, parcă zboară,
Când rămâne nemişcată
Pe o creastă colţurată,
Când o prinde dor de ducă
Dispărând ca o nălucă.
……………………….
• Încercaţi să o desenezi şi voi.
• Colecţionaţi imagini despre o plantă sau un animal ocrotit. Realizaţi o fişă de
portofoliu şi prezentaţi-o colegilor voştri.
• Povestiţi părinţilor voştri ce aţi aflat despre plantele şi animalele ocrotite din ţara
noastră.
• Recompuneţi imaginea!
Alegeţi din imaginile calendarelor vechi care ilustrează plante sau animale
ocrotite. Imaginea aleasă tăiaţi-o în opt bucăţi. Apoi recompuneţi imaginea.
• Ştiaţi că…
Pelicanul este o pasăre migratoare, care se
cuibăreşte în Delta Dunării unde mai sunt ocrotite şi
egreta mică, lebăda?
• Daţi viaţă desenului, colorându-l.
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STRADA
Reţineţi!
• Şcoala noastră este mult mai frumoasă dacă imprejurimile ei sunt îngrijite!
Să adoptăm împrejurimile şcolii
•
•
•

•
•
•

Să pregătim nişte plăcuţe pe care scriem;
Să ieşim o dată pe săptămână la o acţiune
de curăţenie;
Să verificăm dacă există suficiente coşuri de
gunoi în jurul şcolii. Să rugăm direcţiunea
şcolii să ne ajute în procurarea lor;
Să cerem sprijinul părinţilor pentru a planta
copăcei, a vopsi băncuţele, a vărui pomii;
Să refacem spaţiul verde;
Să verificăm şi eventual să completăm
gardul viu.

Patrula ecologică
y Pentru a întreţine curăţenia în jurul şcolii, putem forma „patrule ecologice” care să
atragă atenţia elevilor să nu distrugă spaţiul verde, să nu arunce ambalaje, hârtii pe
stradă.
y Din patrula ecologică vor face parte, în grupe de câte 2 – 3, toţi elevii clasei care
au o comportare ireproşabilă faţă de mediul înconjurător.
y Să ne confecţionăm ecusoane sau banderole, pentru a ne deosebi de ceilalţi elevi.
Activitate practică
• Să confecţionăm plăcuţe cu mesaje.
Iată câteva exemple de mesaje:
Un copil răutăcios
A rupt pomul cel frumos.
Colegii s-au întrebat:
-Oare este educat?
Băieţelul mofturos
Aruncă gunoi pe jos
- Oare vine cineva
Gunoiul de jos să-l ia?
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Joc de rol

• „De-a reporterul”
Interpretaţi rolul unui reporter. Adresaţi întrebări colegilor voştri pentru a
obţine informaţii despre modul în care reuşesc să îngrijească împrejurimile şcolii,
despre dificultăţile pe care le întâmpină.
Cereţi-le să dea exemple de elevi care iubesc natura şi să-i numească pe cei care
nu o respectă.
• Prezentaţi acest joc la serbarea şcolară, folosind exemple din clasa voastră sau
din şcoală.

Joc
Descoperă drumul spre coşul de gunoi!
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DEŞEURILE
y Observaţi cu atenţie următoarele imagini. Ce reprezintă ele ?

y Sub deşeurile pe care le consideraţi reciclabile desenaţi simbolul:
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y Observaţi pe parcursul unei săptămâni deşeurile care s-au aruncat în gospodăria
voastră. Consemnaţi observaţiile într-un tabel.

TIPURI DE
DEŞEURI

LUNI

MARŢI

ZILELE SĂPTĂMÂNII
MIERCURI
JOI
VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ

RESTURI
VEGETALE
RESTURI
ANIMALE
AMBALAJE
DE HÂRTIE
AMBALAJE
DE PLASTIC
RESTURI
TEXTILE
RESTURI DE
STICLĂ,
FAIANŢĂ
RESTURI
METALICE
CENUŞĂ

y Cereţi ajutorul părinţilor pentru a estima cantitatea de deşeuri (în grame sau
kilograme). Folosiţi datele obţinute pentru a realiza grafice sau pentru a compune
diferite probleme de matematică.
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ŞI DEŞEURILE POT FI DE FOLOS
y Cu siguranţă aveţi în spatele şcolii un spaţiu mai puţin folosit. Rugaţi o persoană
adultă să sape o groapă, nu prea mare. Aduceţi la şcoală toate resturile de alimente
care au rămas de la masa voastră pe parcursul unei săptămâni. Aruncaţi-le în
groapa săpată! Adunaţi deşeuri de hârtie, crenguţe rupte, frunze veştede, pe care le
presăraţi deasupra.
Rugaţi persoana adultă care v-a ajutat, să acopere groapa cu pământ.
y Ca să nu uitaţi, desenaţi deşeurile aduse de fiecare dintre voi.

y Peste câteva luni, în groapa săpată, se va forma un îngrăşământ tocmai bun
pentru flori.
y Desenaţi câteva flori care vă zâmbesc pentru că le-aţi ajutat să crească mai
frumoase.

y Dacă locuiţi la casă particulară, spuneţi părinţilor să vă ajute să transformaţi
deşeurile menajere în îngrăşământ.
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CLASA a III- A
INTRODUCERE
•

Completaţi şi descoperiţi cuvântul de pe verticala A – B:

1
2
3
4
5
6

A
1. Copacul, ghiocelul, cartoful, prunul sunt _ _ _ _ _
2. Ursul, cerbul, ariciul, iepurele sunt _ _ _ _ _ _ _
3. Solul, aerul, apa sunt _ _ _ _ _ _ _ de mediu fără de
care viaţa nu ar exista.

4. Din lumea vie fac parte plantele, animalele şi _ _ _ _
5. Pentru o viaţă sănătoasă trebuie să _ _ _ _ _ _ _ natura.
6. Murdărirea, infectarea aerului, apelor, solului se numeşte _ _ _ _ _ _ _
Discutaţi despre legăturile care există între fiinţele, lucrurile şi acţiunile denumite
de cuvintele din rebus.
y Reţineţi!
Viaţa depinde de natura înconjurătoare!
Tăiaţi cu o linie imaginile pe care nu le consideraţi potrivite mediului înconjurător
şi coloraţi-le pe acelea pe care le aprobaţi.
Motivaţi-vă alegerea.

• Reţineţi!
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Ocrotiţi natura din jurul vostru! Fiţi ecologişti !
• Căutaţi în dicţionar explicaţia cuvintelor „ecologie”, „ecologist”.
•

Calendarul naturii

Observaţi cum este vremea şi completaţi calendarul naturii pentru următoarele
zece zile.
DATA

CUM ESTE VREMEA ?

ALTE OBSERVAŢII

• Ce poţi face tu ?
Întocmeşte şi alte tabele asemănătoare celui de mai sus şi completează
calendarul naturii pe o perioadă cât mai îndelungată.
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ÎMI PASĂ !
• Faceţi o mică plimbare prin cartier. Observaţi natura din jurul vostru.
Completaţi în tabelul de mai jos impresiile voastre.
Mi-a plăcut

Nu mi-a plăcut

• Dacă ai fi primarul oraşului pentru o zi, ce ai face pentru a schimba
aspectele care nu ţi-au plăcut în plimbarea ta ?

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
• Din păcate, nu eşti primarul oraşului.
Ce poţi face tu, ca elev în clasa a III-a pentru a schimba aspectele neplăcute?

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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• Desenaţi cartierul vostru aşa cum aţi dori voi să arate.

• Eco-chestionar (e nevoie de o doză mare de sinceritate).
Răspundeţi cu DA sau NU la următoarele întrebări:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Când mergi pe stradă, ridici o hârtie căzută pe trotuar ?
Ai plantat vreodată o floare, un pom ?
Ai sau ai vrea să ai un animal de casă pe care să-l îngrijeşti ?
Asculţi la radio sau TV ştirile legate de poluarea mediului ?
Preferi să te plimbi cu bicicleta în locul maşinii ?
Discuţi cu elevii din clasa ta, prietenii tăi, despre probleme legate de
mediul înconjurător ?
7. Te ocupi de îngrijirea plantelor din casă ?
8. Arunci biletul de tramvai compostat în coşul de gunoi ?
9. Ai adus vreodată maculatură la şcoală ?
Total:

Interpretare: Însumează câte răspunsuri DA ai dat şi vezi unde te încadrezi.
7–9
Eşti un
ecologist
convins. Ţine-o
tot aşa ! Eşti
preocupat de
sănătatea ta şi a
mediului în care
trăieşti.

4–6
Iubeşti natura,
dar ai grijă s-o
ocroteşti numai
când ţi se atrage
atenţia. Câteodată
mai scapi câte-o
hârtiuţă pe jos,
nu-i aşa ?
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1–3
Comportamentul
tău lasă de dorit.
Încearcă să fii
mai atent la
natura din jurul
tău până nu este
prea târziu.

NATURA, O MARE FAMILIE (I)
• Observaţi desenul de mai jos şi gândiţi-vă unde se găsesc toate elementele
ilustrate. Ce reprezintă elementele din cele patru colţuri ?

• Reţineţi!
Plantele, animalele şi omul alcătuiesc lumea vie.
Vieţuitoarele au nevoie de: aer, apă, sol, căldură.
• Observaţi acelaşi desen. De ce credeţi că figura din centru este tristă ?
Ce reprezintă imaginile din cele patru colţuri ?

• Reţineţi!
Factorii poluanţi pun în pericol viaţa! Ce poţi face tu ? Nu polua natura !
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• Memoraţi!
Omul şi pasărea
de Ion Creangă

Omul treiera grăunţe
Păsărica mi-l zări
Şi, zburând pe lângă dânsul,
Începu a ciripi:
- Omule, tu ai grăunţe
Cu grămada-n şura ta.
Dă-mi vreo câteva şi mie,
Ca să ies din iarna grea.
- Păsărică, zise omul,
Hai, culege cât pofteşti,
Dar apoi la primăvară
Tu cu munca să-mi plăteşti.
Când omizile-n grădină
Vor mânca frunze şi flori,
Tu să zbori din creangă-n creangă,
Să le strângi, să le omori.
Astfel zise gospodarul,
Păsărica se-nvoi,
El îi dete grăuncioare
Ea omizile stârpi.
• Ce elemente din natură apar în poezie ?
• Ce legătură există între ele ?
• Activitate pe grupe
b) Realizaţi un colaj cu materiale din natură (frunze, flori presate, seminţe,
beţişoare etc.)
c) Realizaţi un poster cu titlul „Ce pot face eu ?” în care să ilustraţi cum puteţi
contribui la ocrotirea naturii.
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NATURA, O MARE FAMILIE (II)
y Citiţi cu atenţie!
Un cerb, zărind nişte vânători, s-a ascuns întrun tufiş în pădure. Când crezu că scăpă de
primejdie, începu să mănânce frunzele tufişului.
Vânătorii văzură că frunzele se mişcă şi ziseră:
- Oare nu se ascunde ceva sub frunze?
Prinseră cerbul. Acesta zise cu amărăciune:
- Aşa mi se cade să păţesc. Am vrut să mănânc
frunzele care m-au protejat.
y Ce învăţătură desprindem din această povestire?
y Reţineţi!
Pădurea oferă adăpost unei mari varietăţi de animale! Daţi câteva exemple:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
În pădure se găsesc şi foarte multe plante. Daţi câteva exemple:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
y Activitate pe grupe
Discutaţi în perechi ce importanţă are pădurea pentru om. Notaţi apoi câteva idei.
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y Aşa cum oamenii au drepturi, toate vietăţile pădurii au şi ele drepturile lor.
Întocmiţi o declaraţie a drepturilor vietăţilor pădurii (imaginaţi-vă că sunteţi
purtătorul lor de cuvânt).

y Ce poţi face tu?
Respectă drepturile vietăţilor pădurii!
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AERUL ÎN NATURĂ
• Completaţi propoziţiile:
- Aerul este………. ……………………………………….
…………..….. din aer întreţine viaţa.
- Aerul este poluat de ….. ….. . ….. ………………………
- Aerul poluat duce la ……………………. …………. …..
……………………………………………………………… .
- Aerul curat este asigurat în mare măsură de ……………..
• Activitate pe grupe
Imaginaţi-vă că pădurea din apropierea localităţii voastre este în pericol. Va
fi tăiată pentru ca pe acel teren să se construiască un oraş cu multe blocuri,
fabrici, străzi, şcoli, spitale, etc.
Împărţiţi-vă în două grupe: una va căuta argumente şi va susţine construirea
oraşului, iar cealaltă va susţine păstrarea pădurii. După câteva minute, formaţi
perechi ( pro-oraş şi pro-pădure) şi convingeţi-vă unii pe alţii.
La ce rezultat aţi ajuns?
• Menţionaţi soluţii posibile pentru a rezolva convenabil situaţia.
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• Experiment:
Pregătiţi două bucăţi de pânză albă. Ţineţi o bucată de pânză la toba de
eşapament a unei maşini mai vechi, iar cealaltă la o maşină nouă. Ce observaţi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
• Activitate pe grupe
– realizaţi postere prin care să convingeţi lumea să nu polueze aerul
înlocuind maşinile cu role, biciclete, mersul pe jos, etc.
• Ştiaţi că…
- razele Soarelui străbat atmosfera fără a o încălzi. Razele Soarelui
încălzesc suprafaţa Pământului (uscat, mări, oceane), de la care se
încălzeşte aerul de jos cel mai apropiat de scoarţa terestră, apoi
straturile de aer care se află deasupra?
- atmosfera se încălzeşte de jos în sus?
- fumatul pasiv este la fel de periculos ca şi cel activ?
- lipsa de oxigen poate provoca dureri de cap?
• Ce pot face eu?
- nu stau în preajma persoanelor care fumează!
- protejez pădurea, „plămânul verde” al planetei!
- respect tâlcul proverbului: „Dacă nu intră soarele pe geam, intră doctorul
pe uşă”!.
• Activitate practică
– realizaţi un desen sau o compunere cu titlul „Oraşul viitorului”, astfel încât
în acel oraş să existe cât mai puţine surse de poluare.

71

CE ŞTIM DESPRE SOL?
• Experimentaţi şi completaţi!
Cântăriţi o mostră de sol, apoi încălziţi-o. Apa se ……….…
…….. din sol. Cântăriţi mostra din nou. Acum solul este mult
mai ………. . Ce aţi descoperit? Ce există în sol?
………………………………………………………………..
• Căutaţi următoarele cuvinte ascunse:
roci fărmiţate, resturi organice, fiinţe vii, apă, aer
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Dacă le-ai găsit,
acum ştii ce conţine
solul!

• Activitate de grup!
Luaţi două probe de sol: una luată de pe o potecă bătătorită, iar alta alcătuită
din sol negru de grădină. Faceţi comparaţia între cele doua tipuri de sol şi spuneţi ce
constataţi. Realizaţi o colecţie de soluri. Invitaţi un biolog (specialist) şi discutaţi
despre observaţiile voastre.
• Ştiaţi că …?
….solul conţine 45% - roci
25% - apă
25% - aer
5% - resturi organice
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• Reţineţi!
Solul cu umezeală îndestulătoare, bogat în substanţe hrănitoare necesare
plantelor dă roade bogate. El se numeşte sol …………………
Veţi afla răspunsul folosindu-vă de litera iniţială a animalelor din imaginile de mai
jos.

1.

3.
5.
2.

4.
6.

• Completaţi cu desene, prin care să ilustraţi cum este „murdărit” solul.

SOLUL

• Ce poţi face tu?
Discută cu ceilalţi şcolari despre acţiunile pe care le-aţi făcut pentru a
contribui la curăţarea solului şi despre activităţile pe care le-ati putea face voi
copiii, în acest sesns. Realizaţi un poster.
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APA ÎN NATURĂ
Completaţi ciorchinele (puteţi lucra pe grupe).

Apa se găseşte în

• Completaţi tabelul:
Apa, prietena mea

Apa, duşmanul meu

• Reţineţi!
Apa se găseşte peste tot în natură!
Ea este indispensabilă vieţii, dar poate produce şi pagube!
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• Necazurile unei picături de ploaie
Observaţi desenul de mai jos. Gândiţi-vă şi desenţi un peisaj care ar putea
exista în vecinătatea picăturilor vesele şi altul în vecinătatea picăturilor triste.
Explicaţi.

• Ştiaţi că:
- dacă toată apa de pe Terra ar încăpea într-o sticlă de 1 litru, apa dulce
ar încăpea într-o linguriţă ?
- un copac consumă zilnic aproximativ 100 litri apă ?
- deoarece apa se găseşte din belşug pe planeta noastră, energia
electrică pe care o poate produce este mult mai ieftină faţă de cea
produsă cu lemn, cărbuni, gaze naturale sau petrol ?
• Ce pot face eu ?
- învăţ să înot!
- nu fac baie în ape murdare, infectate!
- nu pescuiesc în perioada în care pescuitul este interzis!.
• Activitate în grup
Căutaţi şi apoi discutaţi articole din ziare, reviste în care se scrie despre
poluarea apelor.
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IGIENA HABITATULUI LOCALITĂŢII
• Completaţi enunţurile astfel încât ele să fie adevărate:
Localitatea în care locuiesc eu se numeşte ...................................... Ea se află în
mediul ........................
Zona de locuit cuprinde ...................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zona industrială cuprinde ................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zona verde cuprinde ........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zona transporturilor cuprinde ........................................................................................
.........................................................................................................................................
• Discutaţi cu elevii din clasa voastră, cu părinţii sau prietenii voştri, fceţi
plimbări prin localitatea voastrăşi exprimaţi-vă părerea despre:
Curăţenia pe străzi

.........................................................................................................................
Poluarea sonoră

.........................................................................................................................
Starea clădirilor din localitatea ta

.........................................................................................................................
Spaţiile verzi din localitatea ta

.........................................................................................................................
Depozitarea gunoaielor, deşeurilor

.........................................................................................................................
Iluminarea pe străzi

.........................................................................................................................
• Activitate practică
Realizaţi un portofoliu cu titlul „Localitatea mea”, pe care apoi să îl prezentaţi
colegilor, părinţilor, reprezentanţilor autorităţilor locale etc. Iată câteva idei care s-ar
putea regăsi în portofoliul vostru
- imagini, poze
- scurt istoric al localităţii
- harta, planul localităţii
- prezentarea principalelor clădiri
- puncte turistice
- obiceiuri, tradiţii
- propuneri, sugestii, compuneri, poezii.
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OMUL ŞI NATURA
Din cele mai vechi timpuri, omul a căutat să transforme mediul de la suprafaţa
Pământului în propriul său ,,mediu încojurător”.
Ca să-şi procure hrana, a arat pământul, a săpat terase pe coastele dealurilor şi
chiar ale munţilor creându-şi pământ roditor. Pentru a uşura transportul a construit
drumuri, căi ferate, a săpat tunele în munţi, tunele pentru metrouri sub oraşe iar sub
strâmtorile mărilor, canale pentru navigaţie. Ca să apere pământul de valurile
năprasnice ale mărilor, a ridicat diguri. Cu timpul a schimbat faţa Pământului după
voinţa lui. A produs tot felul de maşini, străbate mări şi oceane, zboară în Cosmos…
• Recunoaşteţi acţiunile pozitive ale omului pentru remodelarea naturii. În ce fel
credeţi că au afectat acestea viaţa plantelor sau cea a animalelor?
• Continuaţi şirul de transformări pe care le-a produs omul în mediul
înconjurător. Pecizaţi ce efecte au avut acestea asupra lumii vii.
Reţineţi!
Omul transformă necontenit mediul înconjurător în funcţie de nevoile sale . O
parte dintre activităţile umane au efecte pozitive asupra mediului, alte acţiuni însă, au
urmări grave asupra sănătăţii plantelor, animalelor şi chiar asupra sănătăţii omului.
Acţiunea negativă a omului asupra mediului se numeşte deteriorare
(degradare).
• Comentaţi imaginile care surprind aceste acţiuni şi identificaţi-le pe cele care
prezintă efectul lor.

• Precizaţi ce măsuri iau oamenii pentru a diminua efectele
activităţilor ilustrate ?
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• Grupaţi activităţile umane astfel încât cercul verde să cuprindă acţiuni cu efecte
pozitive asupra mediului, iar cel negru, activităţi umane cu efecte negative.

Activitate pe grupe
• Redactaţi în grup, un afiş în care să ilustraţi efectele unei activităţi umane, la
alegere.
Joc de rol
Imaginează-ţi că eşti avocatul unui stejar care
urmează să fie tăiat pentru a face loc unei şosele.
Nu uita câte vieţuitoare se bucură de existenţa lui.
Un coleg va lupta pentru apărarea intereselor
oamenilor, iar clasa va juca rolul judecătorilor.
Activitate practică
Organizaţi o drumeţie (în cartier sau în jurul localităţii)
cu scopul de a observa şi de a nota intervenţia omului asupra
mediului.
Fotografiaţi natura! Căutaţi să surprindeţi aspecte
care prezintă intervenţia omului asupra mediului.
Ce puteţi face voi ?
• Confecţionaţi fluturaşi pe care să-i distribuiţi prin localitatea voastră agenţilor
economici, locuitorilor, elevilor. Prin conţinutul lor, atrageţi-le atenţia asupra
pericolului poluării şi al distrugerii mediului.
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SPAŢIUL VERDE

Cu toţii preferăm un mediu curat, sănătos, cu spaţii verzi şi poluare redusă.
Aici este locul vostru de joacă, un loc de relaxare pentru tine, pentru părinţii
şi bunicii voştri.
Aici este locul unde trebuie să înţelegeţi că verdele nu este doar culoarea
speranţei...

Adoptaţi un parc şi asiguraţi-vă că este bine întreţinut !
Activitate practică
Activitatea I
1. Hotărâţi care este parcul pe care urmează
să-l adoptaţi.
2. Pregătiţi câteva afişe cu mesaje care îndeamnă
locuitorii la păstrarea curăţeniei şi câteva plăcuţe cu
inscripţia „Parc adoptat de elevii clasei a III-a de la
Şcoala.........”.
3. Pregătiţi cele necesare pentru o acţiune de igienizare.
Activitatea II
Activitate de igienizare a parcului
Necesar: pungi sau saci de plastic, mănuşi
de plastic.
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Activitate pe grupe
• Împărţiţi pe grupe, urmăriţi câte un aspect şi completaţi fişa de observaţii.
Centralizaţi apoi datele şi discutaţi observaţiile voastre.
Fişă de observaţii
existente

necesare

stare
bună

deteriorate

observaţii

Coşuri de gunoi
Bănci
Alei
Aparate de joc
Plante – flori
-copaci
- gard viu
- gazon
Cine ne poate ajuta?
Cui ne putem adresa?
y Invitaţi un reprezentant al Primăriei sau al Agenţiei
de Protecţie a Mediului pentru a-i prezenta aspectele
constatate.
y Păstraţi legătura cu acesta, informându-l periodic
despre starea parcului şi rezultatele muncii voastre.

¾
¾
¾
¾
¾

Ce putem face noi?
să plantăm de copaci, gard viu, flori, iarbă!
să întreţinem spaţiul! verde
să vopsim băncile!
să montăm panouri de atenţionare!
să semnalăm neregulile şi să informăm Primăria!.

Să ne bucurăm de munca noastră!
• Să ne invităm prietenii sau familia în parcul nostru pentru a petrece cât mai
mult timp în aer liber.
• Cu ocazia Zilei Pământului sau de 1 Iunie să organizăm concursuri în aer
liber în parcul adoptat de noi. Putem invita toţi copiii din şcoală să se bucure
de frumuseţea acestui loc.
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CUM OCROTIM NATURA
• Scrieţi ce plante ocrotite cunoaşteţi!

OCROTIŢI –LE!

• Lecturaţi descrierea florii unice în lume care creşte doar în România:
„Petalele răsfrânte larg sunt de un roş de cârmâz şters.
Pe ele sunt trase dungi, în lung de un roşu mai închis, iar
spre centrul florii, o rotiţă de dantelă fină cu ochiri mici de
aceeaşi culoare mai închisă. Urmează apoi un cerc alb, cu
raze iarăşi roşii, iar la mijloc un joc de verde şi alb
neîntrecut”. Ion Simionescu
Ea este……………………………….
Creşte………………………………
• Ce poţi face tu?
Ai grijă când mergi în excursii, dacă le întâlneşti, ocroteşte-le!

81

● Ajutaţi-o pe fetiţă să ajungă la desenul ales.
Citiţi ce curiozităţi a găsit despre ursul carpatin.
● Ştiaţi că …
- un urs puternic poate să măsoare 2 m
şi jumătate şi să depăşească 400 kg?
- poate trăi până la vârsta de 30 de ani?
- la naştere, puii de urs sunt aproape
de 100 de ori mai uşori decât mama
lor, pe lângă care rămân timp de 2 ani
şi se hrănesc cu lapte?

● Care dintre animalele următoare sunt ocrotite de lege? Mai cunoaşteţi şi altele?
……………….
……………….
……………….

● Activitate pe grupe
Alegeţi- vă o vieţuitoare pe cale de dispariţie.
Realizaţi o prezentare pe o coală de hârtie, A3, sub forma unui afiş care să-i
determine pe cei care-l privesc să îndrăgească planta/animalul! Întrebări ajutătoare:
- Care este numele plantei/animalului ales?
- Care este mediul său de viaţă?
- Care sunt caracteristicile componentelor corpului său?
- Ce nevoi are pentru a supravieţui?
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S.O.S. ! PLANETA PĂMÂNT!
y Scrieţi consecinţele care pot să apară în urma acţiunilor omului.
•
•
•
•
•

ACTIVITĂŢI
aruncarea gunoaielor în
pădure
ruperea crengilor
spălarea covoarelor, maşinilor
în râuri
aprinderea focului în pădure
zgomotul de la muzică dată la
maximum

URMĂRI
-

y Din ce cauză:
a) se subţiază stratul de ozon?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) apar ploile acide?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c) are loc fenomenul de încălzire globală?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
d) sunt poluate unele ape, aerul, solul?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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y Întocmiţi un „cod al bunelor maniere” al omului faţă de plante şi animale.
ex: Sunt dator să respect dreptul la viaţă al plantelor şi animalelor.

1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………
y Enumeraţi produse din propria gospodărie care se pot reutiliza.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
y Reţineţi!
Păstraţi natura curată! (apa, aerul, solul)

1.

Floarea soarelui din imagine este palidă şi supărată. Notaţi în figurile de mai jos
cinci acţiuni dăunătoare ale omului.

1. ………..
…………….
..…………

5. ..………
………… …...
…………..

2. ………….
……………….
…………….

4. …………..
……………….
………………
3. ……………
………………..
……………..

•
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DRUMUL HÂRTIEI
Hârtia este foarte importantă în activitatea unui şcolar.
y Desenaţi câteva obiecte pe care le folosiţi şi care sunt confecţionate din hârtie.

y Ştiaţi că pentru confecţionarea hârtiei se foloseşte lemnul copacilor?
Desenaţi un copăcel şi citiţi ce foloase vă poate aduce vouă, personal, atunci când
este viu:
o îţi încântă privirea cu verdele frunzelor, cu
frumuseţea florilor;
o împrospătează aerul pe care îl respiri;
o oferă adăpost atât păsărelelor care te încântă cu
trilurile lor, cât şi zecilor de familii de insecte.

y Ştiţi cum puteţi salva un copăcel?
• Adună, tu şi colegii tăi, cât mai multă maculatură (adică ziare şi
reviste vechi, caiete folosite, hârtie provenită din ambalaje).
• Această maculatură dusă la fabricile de hârtie înlocuieşte substanţa
obţinută din copacii tăiaţi şi astfel le salvaţi viaţa.
y V-aţi gândit cum puteţi economisi hârtia pe care o aveţi la dispoziţie? Iată câteva
sfaturi pe care să le discutaţi cu prietenii voştri:
Scrieţi pe ambele părţi ale foii!
Nu lăsaţi mai mult de două rânduri goale între o temă şi alta!
Concentraţi-vă şi faceţi cât mai puţine greşeli (nu veţi fi nevoiţi să rupeţi foi din
caiet).
Completaţi cu alte idei:
y ……………………………………………………………………….
y ………………………………………………………………………
y ………………………………………………………………………
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VENIŢI CU NOI !
y Hârtia este nelipsită în activităţile noastre. Dar ştiţi cum s-a născut ea ?
¾ La început, cam în anul 500 î.Hr., oamenii scriau pe un produs asemănător
hârtiei, numit papirus, descoperit de sumerieni.
¾ Cam în anul 60 î.Hr., chinezii au descoperit procesul fabricării unei hârtii foarte
asemănătoare cu cea produsă astăzi. Pentru fabricarea ei foloseau: lemnul de
dud, fibra de rafie, haine vechi, zdrenţuite. Le amestecau cu apă, le mărunţeau,
le presau şi le uscau.
¾ Secretul fabricării hârtiei a trecut mai întâi în Orientul Mijlociu, apoi în
Orientul Apropiat şi în Africa de Nord. De aici a trecut în Spania unde în anul
1150 s-a fabricat pentru prima dată hârtia.
¾ În Europa Centrală prima papetărie a fost construită la Nürenberg în anul 1360.
Astăzi hârtia se fabrică având la bază pasta mecanică şi celuloza. Iată procesul de
reciclare a hârtiei:
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...şi instalaţia care transformă hârtia reciclată in hârtie de calitate:

y Ştiaţi că:
¾ Colectarea unei tone de maculatură salvează viaţa a 17 arbori, economiseşte
7000 litri de apă şi 4200 kw/h ?
¾ Astăzi în lume se fabrică 650 000 tone de hârtie zilnic ?
Folosiţi informaţiile de mai sus şi cele adunate de voi în portofoliul despre hârtie,
pentru a realiza un afiş prin care să vă îndemnaţi colegii din celelalte clase să adune
maculatură şi să o predea la centrele specializate.
Alegeţi cele mai sugestive afişe (pliante), împărţiţi-vă în echipe şi prezentaţi
colegilor ideile voastre.
Stabiliţi o zi pe lună când veţi aduce la şcoală maculatura colectată pentru a fi
transportată la centrele specializate.
Ce vă propuneţi să faceţi cu banii obţinuţi? Notaţi câteva priorităţi
¾

………………………………………………………………………………

¾

……………………………………………………………………………..

¾

……………………………………………………………………………….
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CLASA a IV-a
INTRODUCERE
• Citiţi cu atenţie următoarea poezie:
Învaţă
(din lirica norvegiană)

Învaţă de la apă să ai statornic drum,
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum,
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să şezi.
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui,
Învaţa de la piatră cât trebuie sa spui,
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.
Învaţă de la toate căci toate-ţi sunt surori,
Cum treci frumos prin viaţă,
Cum poţi frumos să mori.
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti,
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti,
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat,
Învaţă de la greier când singur eşti să cânţi,
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi, Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi.
Învaţă de la ape să nu dai înapoi,
Învaţă de la vultur când umerii ţi-s grei
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Şi du-te la furnică să vezi povara ei,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la miel să ai blândeţea sa,
Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor,
Învaţă de la toate că totu-i trecător.
Ia seama fiu al jertfei,
Prin lumea-n care treci,
Să-nveţi din tot ce piere
Cum să trăieşti în veci.
• Ce elemente din natură recunoaşte-ţi în poezie?
• Care credeţi că este tâlcul acestei poezii?
y Reţineţi!
Omul trebuie să fie prieten cu natura!
Încearcă să te comporţi ca un adevărat ecologist.
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y Activitate pe grupe
Realizaţi câte un poster care să ilustreze (prin cuvinte sau desen) acţiuni ale omului
în calitate de prieten al naturii.
y Calendarul naturii

¶·º ¼»À
Observaţi cum este vremea şi completaţi calendarul naturii pentru următoarele
zece zile (folosiţi simbolurile de mai sus).
Data
Cum este vremea?
Alte observaţii

Ce poţi face tu? Întocmeşte şi alte tabele asemănătoare celui de mai sus şi
completează calendarul naturii pe o perioadă cât mai îndelungată.
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SĂ OBSERVĂM ÎMPREJURIMILE!
y Faceţi o plimbare prin localitatea voastră. Observaţi tot ce este în jurul vostru şi
completaţi fişa de observare.
Zona observată
Forma de relief
Data
Vremea
Curăţenia străzilor
Spaţii verzi
Coşuri de gunoi
Surse de poluare
Spaţii de joacă
special amenajate
Impresii
Sugestii, propuneri
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y În timpul drumeţiei, colaboraţi cu doamna învăţătoare sau cu părinţii voştri şi
realizaţi fotografii. Lipiţi fotografia preferată în chenarul de mai jos.

y Activitate pe grupe
- Lucraţi în grup macheta traseului
parcurs. Folosiţi diferite materiale:
plastilină, beţişoare, hârtie, carton, jucării
mici, polistiren, fire, acuarele, semne
convenţionale sau alte
materiale
refolosibile.
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RELAŢII: PLANTE – ANIMALE – OM (I)
y Citiţi legenda următoare:
,, Cu mult timp în urmă, vieţuitoarele au hotărât să-şi aleagă un împărat.
Adunate în apele mării au zis:
- Cine va ajunge primul în vârful cel mai înalt al munţilor acela va fi stăpânul
nostru.
La răsăritul soarelui, vieţuitoarele au pornit spre muntele din depărtare. Multe
au rămas însă în apele mării: scoici, meduze, căluţi de mare, peşti mai mari sau mai
mici. Altele au reuşit să iasă pe uscat: raci, crabi, broaşte, şerpi. Mai harnici, şoarecii
şi şopârlele au ajuns în câmpii. Puternicii urşi şi cerbi, dar şi râşii cei iuţi, au ajuns la
poalele munţilor şi acolo au rămas.
Numai omul a reuşit să ajungă în vârful munţilor, devenind stăpânul lumii.”
y Eşti de acord că omul este stăpânul lumii ? De ce ?
y Scrie câteva urmări pozitive şi negative ale acţiunii omului.
Pozitive

Negative
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y Activitate pe grupe
- Împărţiţi clasa în două grupe. Timp de cinci minute, una din grupe va găsi
argumente că acţiunile omului sunt pozitive, cealaltă grupă va găsi argumente
convingătoare că acţiunile omului sunt negative.
Formaţi apoi echipe de câte doi (unul din grupa cu argumente pozitive şi unul
din grupa cu argumente negative) şi convingeţi-vă unul pe altul.
La ce rezultat aţi ajuns ?
y Reţineţi !
Toate acţiunile omului trebuie bine gândite.
y Joc - Piramida vieţii
Fiecare elev va primi o cutie de carton pe care o va înveli în hârtie albă şi va
scrie sau va desena o plantă sau un animal care trăieşte în ţara noastră.
Încercaţi să ridicaţi o piramidă. Plantele vor forma baza piramidei (pentru că în
general, depindem de plante atunci când ne hrănim). Cutiile cu animale erbivore se
vor aşeza deasupra, cele carnivore, răpitoare mai sus, iar în vârf- omul.
Fiţi atenţi! Dacă aveţi prea puţine cutii cu plante, piramida nu va avea
stabilitate. Ce deduceţi de aici ? Scrieţi câteva concluzii.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
y
-

Ştiaţi că …
Zilnic dispar specii de animale ?
Cele mai numeroase animale sunt insectele ?
Cel mai mare mamifer este elefantul ?
Cel mai mare carnivor este ursul polar ?
Cel mai rapid animal este ghepardul ?
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RELAŢII: PLANTE – ANIMALE – OM (II)
y Ştiaţi că …
Pădurea este denumită “aurul verde al planetei”?
Căutaţi câteva motive pentru a explica această denumire.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………
y Pregătiţi-vă să faceţii o excursie în pădure (măcar imaginară). Care sunt lucrurile
de care aveţi nevoie? (notaţi-le cu X)

y Gândiţi-vă şi la alte lucruri de care s-ar putea să aveţi nevoie.
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y Activitate pe grupe
Aţi ajuns în pădure. Acum stabiliţi împreună nişte reguli de comportare.
…………………………………………………..

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
y Ştiaţi că …
- rădăcinile copacilor întăresc solul, împiedicând alunecările de teren?
- putem afla vârsta unui copac, măsurându-i grosimea în centimetri şi împărţind la
2,5 deoarece trunchiul arborelui creşte cu 2,5 cm pe an; vârsta unui arbore tăiat o
putem afla observând şi numărând inelele vizibile pe secţiune?
- cel mai bătrân copac din lume se găseşte în Mexico; acesta este un cedru, cu
grosimea de 16 m şi vechimea de aproximativ 5000 de ani?
y Întâlnire cu specialiştii
Împreună cu doamna învăţătoare, redactaţi o invitaţie către o
instituţie care se ocupă de soarta pădurilor (Ocolul Sivic,
Direcţia Silvică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Primărie,
etc.), prin care să chemaţi un specialist (inginer silvic,
pădurar, etc.) care să vă informeze despre situaţia pădurilor,
pericolele care există şi alte probleme care vă preocupă.
y Scrieţi câteva concluzii care v-au rămas în minte după
această întâlnire.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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AERUL
• Activitatea pe grupe
– fiecare grupă va completa pe o coală de hârtie cele două coloane: Ştim despre
… .. . , Vreau să ştiu despre aer …. .. .
După ce fiecare grup îşi prezintă gândurile, centralizaţi ideile în tabelul următor
(ultima coloană se va completa la sfârşitul activităţii legate de aer)
Ştiu despre aer …..

Vreau să ştiu despre aer Am învăţat despre aer
….
…. .

• Reţineţi!
Viaţa şi sănătatea noastră depind de calitatea aerului!
• Numiţi fenomenele descrise mai jos şi spuneţi ce ştiţi despre ele:
- Stratul de gaz superior (între 11 – 50 km) care are proprietatea de a absorbi
radiaţiile ultraviolete emise de Soare, protejând vieţuitoarele de efectul nociv al
acestora se numeşte ….. … ..
- Poluarea aerului duce la …… .. ….. .stratului de ….. ……
- Unele gaze din atmosferă (dioxidul de carbon, vaporii de apă) împiedică
răspândirea căldurii în spaţiu. Sunt gaze cu …………..
- Poluarea duce la …………… efectului de ………………….. ….
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• Activitate pe grupe:
- daţi note de la 1 la 10 după ce discutaţi în grup care fenomene sunt mai
periculoase pentru Pământ (cel mai periculos va primi 10)
•
•
•
•
•

Efectul de seră
Subţierea stratului de ozon
Ploi acide
Poluarea cu uleiuri
Scăderea cantităţii apei potabile

•
•
•
•
•

Suprapopulaţie
Distrugerea pădurilor
Dispariţia unor plante şi animale
Poluarea pământului arabil
Munţi de reziduuri

Afişaţi posterele şi faceţi turul galeriei.
• Ştiaţi că…
- în lume există 16 000 de instalaţii care transformă forţa vântului în energie
eoliană (cele mai numeroase sunt în SUA şi Danemarca)?
- orice megawatt produs de o centrală eoliană poate economisi circa 200 000 t de
păcură şi poate micşora emisiile de CO2 în atmosferă cu 500 t?
- în viitor, dacă încălzirea plantei noastre continuă în acest ritm, din oraşul New
York nu se vor vedea decât vârfurile zgârie–norilor, restul va fi înghiţit de oceanul
planetar?
• Ce pot face eu?
- sesizez autorităţilor dacă observ cazuri de poluare a aerului!
- mă înscriu voluntar la diferite acţiuni de protecţie a mediului!
- realizez afişe, broşuri împotriva fumatului!.
• Activitate practică:
Activitate de voluntariat – înscrieţi-vă întro campanie împotriva fumatului în
colaborare cu medicul din localitate, cu
părinţii şi prietenii.
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SOLUL – O ENIGMĂ PENTRU NOI?
• Experiment!
Aşezaţi diferite tipuri de sol într-un
recipient de sticlă: sol brun, nisipos, argilos, cernoziom.
Introduceţi câteva vietăţi (râme) în acvariu.
Peste câteva ore……..
Spuneţi-vă părerea despre ce crezi că se va întâmpla!
Ce rol au vietăţile care trăiesc în sol?
……………………………………………………….
• Cunoaşteţi vietăţi care trăiesc în pământ?
CÂRTIŢA
Cârtiţa este un mamifer, a cărui mediu de trai este cel
subteran.
• Auz, miros şi simţ tactil foarte dezvoltate;
• Absenţa urechii externe;
• Ochi mici şi văz nedezvoltat;
• Membre anterioare mici, musculoase şi cu formă de lopată;
• Dinţi incisivi dezvoltaţi, specializaţi în săpare;
• Lungime a corpului de până la 17-19 cm;
• Blană de culoare întunecată.
Ariciul şi cârtiţa – de A. Donici
— Sunt liberă, am dreptul,
O cârtiţă zicea,
Pe sub pământ cu-ncetul,
Să scurm cât mi-ar plăcea.
Şi cine poate oare de mine să se lege,
Când eu mă cred în lege?
Prefac în ţărnă neagră pământul sănătos
Şi-l fac moşinoios...
— Eu! i-a răspuns ariciul, eu am de la natură,
Neîmpăcată ură
Asupra tuturor ca tine vietăţi,
Ce zac în răutăţi.
……………………………………………
Citiţi şi restul fabulei!
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• Realizaţi şi voi o astfel de
prezentare. Lucraţi pe grupe!

• Discutaţi şi comentaţi imaginile!

POLUAREA
SOLULUI

Cunoaşteţi şi alte surse de poluare?..................................................................................
• Cărui tip de sol se datorează faptul că apa turnată într-un ghiveci, va ajunge în
partea de jos, la rădăcina plantei?
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B

SOL _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pe malul apei avem sol……… → _ _ _ _ _ _ _
Apa ……..……prin sol. → _ _ _ _ _
Cel mai fertil este solul…………→ _ _ _ _ _
Vieţuitoare care trăiesc în sol → _ _ _ _
Solul conţine …… → _ _ _
Sol calcaros sau ………… → _ _ _ _ _ _ _ _
Solul argilos are culoarea……. → _ _ _ _ _ _ _
În sol plantele îşi …………rădăcinile. → _ _ _ _ _ _
Cel care modelează argila → _ _ _ _
• Ce poţi face tu…? Povesteşte şi părinţilor ce ai aflat despre sol, despre
importanţa protejării solului!
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APA
y Joc- Cubul
Împărţiţi-vă în şase echipe şi lucraţi câte un poster cu titlul:
,,Apa în natură”
,,Foloasele apei”
,,Viaţa acvatică”
,,Surse de poluare a apei”
,,Sfaturi practice- ce pot face eu?”
,,Circuitul apei în natură”
Prezentaţi-vă posterele în faţa clasei.
Lipiţi-le apoi pe feţele unei cutii mari de carton.
Păstraţi cubul în clasă.
y Puteţi întocmi şi un portofoliu despre apă, pornind de la temele propuse.
y Apă curată pentru toţi- până să ajungă la robinet şi apoi în paharul tău, apa din
natură este supusă unor procedee costisitoare şi complicate, în mari instalaţii de
epurare.

1. Rezervor de colectare a apei - conţine argilă, alge, bacterii.
2. Saturator - fierul dizolvat este oxidat, formând un precipitat.
3. Bazin de amestec - se adaugă sulfat de aluminiu pentru a precipita argila şi clor
pentru a distruge bacteriile.
4. Bazin de sedimentare - particulele de argilă se depun.
5. Filtrare - apa este filtrată prin straturi de nisip fin.
6. Bazin de clorurare - se adaugă din nou clor pentru distrugerea bacteriilor. Clorul
este un agent oxidant puternic şi reacţionează cu bacteriile.
7. Bazin de stocare.
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8. Toalete 33%; Chiuvete şi baie 48%; Curăţenie 10%; Gătit şi băut 1%.
y Ce ştiţi despre ploile acide?
Discutaţi cu ceilalţi colegi şi cu doamna învăţătoare despre ele.
Căutaţi în diferite surse imagini care să ilustreze urmările dezastruoase ale
ploilor acide şi lipiţi câteva în chenarul de mai jos.

y Ştiaţi că …
- Suprafaţa Pământului este acoperită în proporţie de 71% de apă şi numai 21%
uscat?
- Repartizată întregului uscat, unui centimetru pătrat îi revin 300 kg de apă?
- Pierderi de apă la robinet de 10 picături în 10 secunde înseamnă aproape un litru
pe oră, aproape 17 litri pe zi?
y Ce pot face eu?
- ajut la acţiuni de curăţire a apelor sau a zonelor dimprejurul apelor!
- sesizez specialiştii când observi cazuri de poluare a apelor!.
y Activitate în grup
Realizaţi un album cu imagini care să reprezinte opera apelor în natură
(peşteri, cascade, lacuri etc.)
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CUM ÎMBUNĂTĂŢIM CALITATEA MEDIULUI
y Discutaţi despre sursele de poluare din tabelul următor:
MEDIU

AER

SURSE DE POLUARE
NATURALE
DIN ACTIVITATEA
UMANĂ
- gaze rezultate din transport,
- gaze: - din activitatea vulcanilor
industrie
- din descompunerea resturilor
vegetale şi animale
- pulberi: praf, polen, vapori
- pulberi: fum, praf de
cărbune, ciment

APĂ

- substanţe minerale

apă industrială, detergenţi,
petrol, apă menajeră

SOL

- praf, cenuşă vulcanică

var, îngrăşăminte chimice,
insecticide, substanţe
radioactive

y Pentru o zi eşti ministrul mediului; stabileşte măsuri concrete de protejare a naturii

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
y Imaginează-ţi că ai putea să-i şopteşti ceva la ureche planetei noastre. Ce i-ai
spune?
…………………………………………………………

…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
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y Realizaţi corespondenţa între elementele reprezentate în desen şi termenii daţi.
Discutaţi apoi ce ştiţi despre fiecare.
ozon

pădure
poluare
defrişări

energie

ecosistem
risipă
ocean
y Activitate pe grupe
Confecţionaţi afişe cu slogane ecologice şi popularizaţi-le.

SLOGANE

• Folosiţi cât mai rar maşinile, circulaţi cu bicicleta sau pe jos!
• Reciclează cât mai mult posibil!
• Foloseşte aparatura casnică care nu consumă multă energie!
• Economiseşte APA, ENERGIA, HÂRTIA !
• Creşteţi impozitele şi taxele pentru poluare!
• Cibernetizarea informaţiei (în format CD-ROM sau Internet; facturile trimise
prin email).
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OMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Activitate pe grupe
• Împărţiţi pe trei grupe, comentaţi următoarele afirmaţii:
Omul cercetează natura.
Omul foloseşte natura.
Omul protejează natura.
• Pe parcursul lecţiei îmbogăţiţi-vă cunoştinţele şi apoi organizaţi-vă informaţiile
după schema dată:

• Prezentaţi colegilor voştri, pe coli mari de hârtie, informaţiile găsite.
Ştiaţi că...
9 Unele gaze emanate de maşini sau fabrici se amestecă cu norii şi formează
ploi acide, care ucid plantele?
9 Prin arderea cărbunelui, se eliberează fum cu cenuşă şi gaze
otrăvitoare? Pentru a nu afecta mediul înconjurător, se folosesc
echipamente de filtrare?
9 Bioxidul de carbon captează căldura soarelui, ceea ce duce la
încălzirea planetei? Anumite gaze , numite CFC-uri distrug
ozonul, bariera care blochează radiaţiile dăunătoare ale soarelui?
9 Zgomotele maşinilor şi avioanelor pot fi o sursă de poluare,
înrăutăţind calitatea vieţii?
9 Reziduurile industriale deversate în râuri distrug viaţa acvatică?
9 Fertilizatorii duc la creşterea algelor care absorb oxigenul din apă,
ucigând peştii şi plantele acvatice? De aceea s-au stabilit convenţii
internaţionale pentru a stopa deversarea deşeurilor în mări şi
pentru a reduce poluarea apelor.
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Reţineţi
• Acţiunea negativă a omului asupra mediului se numeşte deteriorare
(degradare )!
Căile majore de deteriorare a mediului, ca rezultat al activităţii umane, sunt:
poluarea, supraexploatarea bogăţiilor subsolului, a pădurilor, a păşunilor, a solului, a
speciilor de plante şi animale, realizarea de mari amenajări de teritorii cum ar fi:
lucrări miniere de suprafaţă, lucrări hidrotehnice (baraje de acumulare, canale, sisteme
de irigaţii), toate acestea ducând la distrugerea mediilor natural .
Care este părerea ta ?
• Grupaţi-vă în două tabere : PRO şi CONTRA.
Analizaţi afirmaţiile următoare şi căutaţi argumente pentru a vă susţine poziţia.
Formaţi apoi perechi PRO – CONTRA şi covingeţi-vă adversarul că aveţi dreptate.
1. Lemnul are o mulţime de întrebuinţări, deci exploatarea lui este justificată.
2. Peştele este un aliment sănătos şi de aceea pescuitul ar trebui intensificat.
3. Animalele sălbatice care produc pagube agriculturii ar trebui distruse în
totalitate.
4. Pentru a obţine recolte bogate ar trebui să se utilizeze mai multe îngrăşăminte
chimice.
5. Omul modern are nevoie de maşini şi de aceea numărul acestora trebuie să
crească necontenit.
Căutaţi soluţii pentru a mulţumi ambele tabere.
Informaţi-vă in legătură cu soluţiile găsite de cercetători pentru a proteja mediul.
Joc : „Cercetătorii naturii”
• Declaraţi-vă „cercetători” într-un domeniu legat de protejarea mediului.
Documentaţi-vă şi pregătiţi câte o expunere pentru a vă putea prezenta la
Forumul cu tema „ Omul şi mediul înconjurător” . Organizaţi-vă materialul
într-un mod cât mai captivant – afişe, pliante, referate .
Pregătiţi proiecte pentru ecusoane dedicate Forumului.

Campanie publicitară
• Redactaţi mesaje prin care să îndemnaţi oamenii să iubească şi să ocrotească
natura. Mesajele pot fi simple ,ilustrate sau chiar şi în versuri.
Activitate practică
• Confecţionaţi o machetă pe tema „Omul şi natura”.
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Eco-turism ...în 10 paşi
1. Organizaţi-vă
pentru o ieşire în
natură (excursie,
expediţie, tabără).
2. Stabiliţi itinerarul
pentru fiecare zi,
împreună cu adultul
care vă însoţeşte
(părinte, frate mai
mare, învăţător,
profesor).

3. Informaţi-vă în
legătură cu plantele şi
animalele rare care
trăiesc în zona
respectivă,
monumentele naturii,
fenomenele carstice
etc.

4. Luaţi cu voi
un atlas botanic
pentru a putea
identifica
speciile de plante
existente în zonă

5. În timpul
excursiei nu uitaţi
nici o clipă că
6. Întocmiţi un jurnal sunteţi eco-turişti,
de călătorie în care să comportaţi-vă ca
7. Nu uitaţi să consemnaţi itinerariul atare!
zilei respective,
8. După întoarcere
fotografiaţi
situaţia ecologică
prelucraţi informaţiile şi natura!!!
existentă în zonă,
organizaţi o expoziţie
plantele şi animalele
pentru colegii din
identificate, aspecte
şcoală.
pozitive şi aspecte
9. În
negative constatate,
eventualitatea că
ce măsuri ecologice
aţi constatat
aţi luat şi ce măsuri
numeroase
credeţi că se impun a
aspecte negative,
fi luate pentru a
puteţi organiza
îmbunătăţi situaţia din
chiar un protest
zonă.
public faţă de
barbariile comise
împotriva
10. Dacă aveţi posibilitatea, reveniţi în zonă sau
monumentelor
încercaţi să vă informaţi dacă demersurile
naturii.
voastre pentru a îmbunătăţi situaţia au avut efect.
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MICII ECOLOGIŞTI
În urmă cu multe decenii au apărut semne de
îmbolnăvire a planetei. Oamenii au început să
înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament
responsabil faţă de natură.
Trebuie să înţelegem că Pământul nu e o
moştenire de la părinţi, ci un împrumut de la copii!
E timpul să-ţi pese! E nevoie de tine!
Şi tu poţi contribui la ocrotirea mediului!
Adoptaţi o zonă şi asiguraţi-vă că este bine întreţinută !
• Pregătirea activităţii
¾ stabiliţi zona adoptată (zonă turistică, grădină zoologică, cartier, comună )
¾ împărţiţi-vă pe grupe pentru a lucra mai eficient:
 grupa responsabilă cu acţiunile de ecologizare
(sarcină : procurarea de materiale necesare pentru acţiuni de ecologizare;
planificarea acţiunilor)
 grupa foto
(sarcină: procurarea de aparate foto şi fotografierea aspectelor pozitive şi
negative)
 grupa redactorilor
(sarcină: redactarea materialelor informative , fluturaşi, afişe , scrisori)
• Realizaţi afişe pe care să le plasaţi în zona adoptată.:
¾ „Nu rupeţi florile!”
¾ „Ocrotiţi natura!”
¾ „Natura – prietena omului”
¾ „Respectă natura! Trăieşte sănătos!”
Activitate practică
• Deplasarea în zonă, consemnarea observaţiilor
şi fotografierea aspectelor semnalate (activitate lunară)
• Activitate de ecologizare (lunar)
• Plantare de pomi, arbuşti ornamentali, flori
Realizaţi această activitate în colaborare cu Agenţia
de Protecţie a Mediului.
. Implicaţi şi familia voastră. Căutaţi sponsori care
asigură puieţi, seminţe, flori.
107

Fişă de observaţii
Factori poluanţi

Specii de plante
sau animale aflate
în pericol sau
afectate de
activităţile omului

Activităţi pozitive
ale omului

Măsuri luate
pentru ocrotirea
naturii

CAMPANIA CU TEMA „Nouă ne pasă!”
Exprimă-ţi părerea!
• Redactaţi regulat scrisori despre starea mediului în zona adoptată şi trimiteţi-le
Primăriei, Gărzii de Mediu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Anexaţi
fotografii.
• Realizaţi colaje utilizând fotografii sau imagini cu efectele poluării în zona
adoptată. Implicaţi şi presa locală în această campanie căutând jurnalişti
interesaţi să publice materialele realizate.
• Scrieţi un jurnal al acţiunilor voastre. Trimiteţi-l unor organizaţii de mediu.
• Compuneţi cântece pe teme legate de mediu . Încercaţi să regizaţi şi o piesă de
teatru pe tema protecţiei mediului. Prezentaţi-le la serbarea şcolară.
Caravana Ecologică
•
Asociaţi-vă cu elevi din mai multe şcoli şi
colaboraţi pentru a populariza acţiunea voastră şi
pentru a vă deplasa în cât mai multe locaţii.
• Iniţiaţi o acţiune de protest împotriva celor care
nu respectă natura.
Ce pot face eu?
¾ contribui la refacerea naturii!
¾ particip la acţiuni de ecologizare a mediului în care trăiesc!
¾ informez pe cei responsabili despre problemele mediului!.
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PLANTE ŞI ANIMALE OCROTITE
• Vizitaţi Grădina Zoologică. Aţi identificat vreun animal ocrotit de lege?
• Căutaţi informaţii despre cât mai multe animale ocrotite. Realizaţi un panou în
clasă cu imagini şi informaţii despre acestea.

• Cum am putea ocroti viaţa naturii?....
Amenajând rezervaţii naturale
unde oamenii nu au voie să intervină în nici un fel.
În lume există multe asemenea rezervaţii.
În ţara noastră cea mai mare rezervaţie naturală este
Parcul Naţional Retezat.
Aici se pot admira cerbi, căprioare,capre negre,jderi,
urşi, râşi, păsări răpitoare, cocoşul de munte.
Fără grija oamenilo, plantele şi animalele ocrotite ar fi dispărut de mult!
• Ştiaţi că…
- Parcul Naţional Retezat a fost creat in 1935, fiind primul parc
naţional din România?
- Altitudinile sale variază între 794m şi 2.509m (vf.Peleaga)
- Parcul este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind aproape
1.190 specii de plante superioare din cele peste 3.450 cunoscute în
România?
• Ai recunoscut pasărea?
Unde trăieşte….

în deltă

sau

la munte?
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• Reţineţi!
Delta Dunării este declarată „Rezervaţie a Biosferei”, din 1990, fiind unul din
cele mai interesante şi complexe medii de viaţă din lume. Delta este protejată şi
conservată pentru bogăţia de specii, pentru importanţa ştiinţifică, estetică şi turistică.
Delta este paradisul păsărilor şi al peştilor.
• Daţi viaţă desenului! Cunoaşteţi şi
alte păsări ocrotite din Delta Dunării?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
• Discută cu grupul tău!
Dacă ai avea pentru o zi bagheta
magică ce-ai vrea să faci pentru
plante şi animale?
• Imaginează-ţi că eşti o plantă pe
cale de dispariţie. Scrie o scurtă
scrisoare oamenilor.

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
•

Ţi-ar placea să fii reporter? Ce întrebări ai pune interlocutorilor tăi dacă ai fi
”ECO-REPORTER” pentru o zi?

• Corespondeţi cu alţi copii din alte judeţe. Invitaţi-i să vă cunoască judeţul.
Realizaţi un ghid pentru o excursie.

110

DEŞEURILE, SURSĂ DE POLUARE A MEDIULUI
Din ce în ce mai mult, la marginea oraşelor, ba chiar şi pe străzi şi în parcuri, se
adună mormane de gunoaie. Ne deranjează. Sunt inestetice şi urât mirositoare.
De unde provin? Ce sunt aceste deşeuri?
Vă propunem o activitate pe grupe în urma căreia să găsiţi răspuns la aceste
întrebări.
y Formaţi 5 grupe aproximativ egale.
y Trageţi la sorţi unul din cele 5 bileţele pe care sunt notate următoarele categorii de
deşeuri:
- Deşeuri rezultate în urma activităţilor desfăşurate în gospodărie
(resturi vegetale, resturi animale)
- Deşeuri rezultate în urma activităţilor desfăşurate în gospodărie
(ambalaje, părţi ale unor aparate şi instalaţii defecte)
- Deşeuri industriale
Deşeuri agro-zootehnice
- Deşeuri din construcţii
y Discutaţi şi descoperiţi cât mai multe deşeuri care fac parte din aceste categorii.
y Utilizând imaginile puse la dispoziţie şi textul, alcătuiţi fiecare grupă, un poster în
care să prezentaţi categoria de deşeuri.
y Scrieţi cum credeţi că ar fi posibil să fie redusă cantitatea de deşeuri. Ce s-ar putea
face cu ele ?
Expuneţi posterele obţinute şi faceţi turul „galeriei”. Dacă aveţi idei valoroase
în legătură cu tematica posterelor colegilor voştri, nu ezitaţi să le scrieţi.
FELICITĂRI! Astăzi aţi devenit activişti ai mediului! Continuaţi!
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NU ARUNCA! ÎŢI POATE FI DE FOLOS !
Deşeurile de plastic sunt cele mai numeroase şi au o perioadă îndelungată de
degradare. Există diferite metode de reciclare a lor. Dar şi voi puteţi obţine din ele, cu
puţină imaginaţie şi efort, obiecte care să vă fie utile.
Cele mai la îndemână deşeuri de plastic sunt PET-urile.
Vă propunem câteva obiecte care se pot realiza foarte uşor:
¾ Vaza pentru flori- Tăiaţi partea superioară a sticlei şi decoraţi
exteriorul, fie lipind diferite benzi sau forme din hârtie colorată, fie
realizând desene cu vopsele de ulei.
¾ Suport de creioane– Tăiaţi partea superioară a două sau mai multe sticle
astfel încât părţile inferioare să aibă înălţimi diferite, le lipiţi una de
cealaltă, apoi le decoraţi.
¾ Lampioane- Se foloseşte partea din mijloc a sticlelor (se înlătură atât
partea superioară cât şi cea inferioară). Se decorează abordând o anumită
tematică (de ex. „Anotimpuri”, „Acvariu”, „Flori”...).Se confecţionează
un suport din sârmă şi se atârnă în faţa ferestrei.

.
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ŞI PARCUL ESTE AL NOSTRU!
Pentru a trăi într-un mediu sănătos, o soluţie ar fi „adoptarea ” spaţiilor verzi
din preajma sau incinta şcolii.
y Concepeţi textul unei scrisori adresată conducerii instituţiei care are în
administrare aceste spaţii şi motivaţi-vă intenţia de „adoptare ” a lor.

y Concepeţi câteva mesaje pozitive pentru a-i sensibiliza pe cei care frecventează
spaţiile verzi să contribuie la menţinerea curăţeniei şi eventual la
înfrumuseţarea lor.

y Împreună cu învăţătoarea concepeţi un plan de îngrijire a spaţiilor verzi pe tot
parcursul anului.
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Calendarul evenimentelor ecologice
DATA
02 - Februarie

EVENIMENTUL ANIVERSAT
Ziua Mondială a Zonelor Umede,
Conventia Ramsar

15 Martie- 15
Aprilie

Luna Pădurii

22 Martie

Ziua Mondială a Apei

23 Martie

Ziua Mondială a Meteorologiei

01 Aprilie

Ziua Păsărilor

17 Aprilie

Ziua Mondială a Sănătăţii

22 Aprilie

Ziua Pământului

24 Aprilie

Ziua Mondială a Protecţiei
Animalelor de Laborator

10 Mai

Ziua Păsărilor şi Arborilor

15 Mai

Ziua Internaţională
de Acţiune pentru Climă
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24 Mai

Ziua Europeană a Păsărilor

05 Iunie

Ziua Mediului

08 Iunie

Ziua Mondială a Oceanelor

17 Iunie

Ziua Mondială pentru Combaterea
Deşertificării

21 Iunie

Ziua Soarelui

11 Iulie

Ziua Mondială a Populaţiei

09 August

Ziua Internaţională a Grădinilor
Zoologice şi Parcurilor

16 Septembrie

Ziua Internaţională a Stratului de
Ozon

18 Septembrie

Ziua Mondială a Geologilor

23 Septembrie

Ziua Mondială a Curăţeniei

25 Septembrie

Ziua Internaţională a Mediului
Marin
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26 Septembrie

Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi

01 Octombrie

Ziua Mondială a Habitatului

04 Octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 Octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea
Dezastrelor Naturale

16 Octombrie

Ziua Internaţională a Alimentaţiei

17 Octombrie

Ziua Internaţională pentru
Eradicarea Sărăciei

31 Octombrie

Ziua Internaţionlă a Mării Negre

08 Noiembrie

Ziua Internaţională a Zonelor
Urbane

10 Decembrie

Ziua Mondială Drepturilor Omului

14 Decembrie

Ziua Internaţională de Protest
Împotriva Reactoarelor Nucleare

29 Decembrie

Ziua Internatională a Biodiversităţii
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Mic dicţionar de ecologie şi protecţie a mediului
• Ambalaj - mijloc de conservare şi acoperire a produselor de
consumaţie, folosindu-se hârtia, plasticul, aluminiul şi sticla;
ambalajele sunt dăunătoare mediului, mai ales cele de plastic,
diminuează permeabilitatea solului (nu mai permit aerului să intre
la rădăcinile plantelor).
• Antropic - rezultat în urma activităţii omului.
• Apă reziduală - apa uzată, care provine din procesele industriale şi activităţile
menajere; conţine diferite substanţe chimice nocive, microorganisme cum ar fi
virusuri, bacterii, ouă sau larve de insecte, etc.
• Areal – spaţiu pe care sunt răspândiţi indivizii unei specii, a unui gen de plante
sau animale.
• Biodegradare - proces complex de acţiune a vieţuitoarelor asupra diferitelor
elemente de mediu, cu consecinţe nefaste: descompunerea masei organice
nevii, prin acţiunea organismelor vii (bacterii, ciuperci); modificare nedorită a
unor ecosisteme, prin dezvoltarea rapiă a unor plante sau animale (păşunat
excesiv); poluarea aerului, apei, solului, prin descompunerea reziduurilor
industriale, sau din complexe agrozootehnice; alterarea biochimică a rocilor.
• Biodiversitate - diversitatea de organisme vii provenite din ecosistemele
acvatice şi terestre, precum şi din complexele ecologice din care acestea fac
parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi dintre
ecosisteme.
• Compost - amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere,
biodegradabile, folosit ca îngrăşământ natural în agricultură.
• Confort - totalitatea condiţiilor care asigură o existenţă comodă, plăcută,
civilizată.
• Conservarea naturii - ansamblu de măsuri care au scopul de a
asigura păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în regiunile
afectate de activităţi ale omului.
• Contaminare - acţiunea de infectare a unui organism sau
materie cu un agent de infecţie (virus, bacterie, substanţă
radioactivă
sau
toxică);
reprezintă
o
acţiune
distrugătoare asupra vieţii şi a mediului în general.
• Deşeuri (reziduuri) - resturi dintr-un material rezultat într-un
proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi
utilizat direct pentru realizarea produsului.
• Dezechilibru ecologic - perturbarea, modificarea relaţiilor dintre organisme
şi mediul lor de viaţă, datorită acţiunilor omului (braconaj, poluare,
supraexploatare a terenurilor, urbanizare etc.).
• Deversare - scurgerea unor substanţe în apă prin conducte subterane sau de
suprafaţă; este principala cauză a poluării apelor, datorită reziduurilor urbane şi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

industriale cât şi substanţelor aruncate din navele maritime şi platformele
petroliere marine.
Disconfort – lipsă de confort.
Echilibru natural - starea la care ajung factorii de mediu, în lipsa unei
influenţe exterioare şi păstrarea în condiţii normale a acestora.
Ecologie - ştiinţă care se ocupă cu studierea relaţiilor organismelor ori
grupurilor de organisme cu mediul lor; se ocupă cu studierea interrelaţiilor
organismelor vii cu mediul lor.
Ecosistem - unitate funcţională în care se manifestă şi se evidenţiază toate
interacţiunile dintre specii şi mediul lor de viaţă ca şi acelea dintre ele.
Epurarea apei - operaţie de îndepărtare din apele potabile, industriale, de
canal a substanţelor care le fac improprii anumitor întrebuinţări, pentru a obţine
o
calitate bună în vederea folosirii.
Factor abiotic - element al mediului lipsitde viaţă (rocă, forme de relief,
temperatură, substanţe minerale din apă, aer, sol).
Habitat - suprafaţă locuită de o populaţie, de o specie de plante sau de animale
care oferă condiţii naturale în care îşi pot desfăşura normal activităţile esenţiale
pentru viaţă.
Igienă - studiul mijloacelor, regulilor de păstrare a sănătăţii; ansamblul acestor
reguli;
Împădurire - plantarea arborilor pe suprafeţe despădurite, degradate pentru a
forma o pădure şi pentru prevenirea alunecărilor de teren.
Încălzire globală - proces de încălzire, în timp, a temperaturii aerului, datorat
subţierii stratului de ozon şi a efectului de seră; datorită încălzirii globale,
temperatura medie globală a crescut secolul trecut cu aproximativ o jumătate
de grad, iar până la mijlocul acestui secol va creşte cu 1,5 - 3,5 grade Celsius.
Lanţ trofic - totalitatea legăturilor ce se stabilesc între diferite animale, în
procesul căutării şi obţinerii hranei, prin care circulă substanţa organică, fiecare
organism constituind o verigă ce reprezintă hrana pentru organismul situat mai
sus în lanţ; exemplu: lăcustă-şopârlă-bufniţă.
Ozon- gaz de culoare albăstruie, cu miros caracteristic, a cărui moleculă se
compune din trei atomi de oxigen, care se găseşte în natură sau se poate obţine
prin descărcări electrice în aer şi care absoarbe radiaţiile ultraviolete emise de
Soare.
Parc naţional- teritoriu cu o suprafaţă întinsă, de peste 500 hectare, păzit şi
îngrijit, în care plantele, animalele şi mediul natural sunt protejate de acţiunile
distructive ale omului (vânătoare, silvicultură etc.).
Ploi acide- ploi a căror apă se combină cu substanţele toxice acide emise de
unităţi industriale în atmosferă, care provoacă distrugeri mediului înconjurător;
au un caracter acid, coroziv.
Pluviometru – aparat pentru stabilirea cantităţii de apă căzută în timpul ploii.
Poluare – introducerea unui factor nedorit într-un mediu ( o substanţă, miros,
zgomot, căldură, radiaţii, etc.)
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• Poluator - factor care generează substanţe toxice, nocive pentru mediul natural
(exemple: unităţi industriale, mijloace de transport, ferme agro-zootehnice etc.).
• Pubelă- recipient destinat pentru depozitarea gunoiului menajer.
• Rampă de gunoi (de deşeuri) - loc amenajat pentru descărcarea şi depozitarea
controlată a deşeurilor organice şi anorganice.
• Reciclare - operaţiunea de prelucrare (mărunţire, topire) a anumitor deşeuri
(hârtie, sticlă, fier, cupru, plumb, plastic, textile, cauciuc) în vederea
reintroducerii materialului în circuitul economic.
• Rezervaţie naturală - suprafaţă terestră sau acvatică, bine delimitată care
cuprinde monumente ale naturii ocrotite prin lege (plante, animale etc.); au rol
ştiinţific, educativ şi turistic.
• Salubrizare - acţiunea de colectare a deşeurilor menajere de la sursa lor de
producere;
• Sursă de poluare - locul unde se generează, unde se pot găsi sau de unde se
dispersează substanţele poluante; generator de poluare; poate fi naturală
(erupţie vulcanică, torent, vânt puternic etc.) sau artificială (legată de activitatea
omului).
• Toxicitate - proprietate a unei substanţe, a unui mediu de a fi toxic;
reziduurile toxice conţin substanţe care contaminează plantele, animalele şi
omul.
• Valorificarea deşeurilor (reziduurilor) - operaţie prin care se recuperează,
total sau parţial, din deşeuri diferite, substanţe care, după o prelucrare
corespunzătoare, pot fi reutilizate în diferite ramuri de activitate; această
activitate duce la reducerea suprafeţelor de teren necesare pentru depozitarea
deşeurilor, obţinerea de energie termică, îngrăşăminte agricole, materiale de
construcţie, materiale refolosibile (metale, sticlă, hârtie, textile, etc.).
• Zonă poluată - regiune bine delimitată în care se înregistrează concentraţii
mari de poluanţi, peste limitele admisibile.
• Zonă protejată - parte dintr-un teritoriu care cuprinde valori ştiinţifice,
ecologice sau peisagistice, supusă unui regim de protecţie.
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