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Cu ne-nțelegere și ură. 

 

Se sperie adânc pădurea 
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Să îi descoperim făptura, 

Să o iubim, să-i fim aproape!” 
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ARGUMENT 

Interesul și dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În plus, comportamentele și 

convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată 

viața. Viitorul se referă la caracterul preventiv al acțiunilor, propunându-ne cu toții să asigurăm o lume mai 

curată, în care copilul să știe ca fiecare gest contează, atât al său, personal, cât și ca parte a unui grup în 

cadrul comunității. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Explorarea mediului prin stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

• apropierea de mediul înconjurător; 

• familiarizarea cu aspecte legate de viața păsărilor, plantelor; 

• însușirea unor norme de comportament eco-civic; 

• formarea unei atitudini dezaprobatoare față de cei care încalcă aceste norme; 

• stimularea imaginației și a creativității. 

 

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL: 

• școlari din clasele preg. - IV  

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

• Activitatea nr: 1   

Titlul activităţii: Lansarea proiectului; încheierea parteneriatelor de colaborare între școli 

Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2017 

Locul desfăşurării: cercuri pedagogice ale învăţătorilor; școlile partenerilor de proiect 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.): cele 3 cadre didactice coor-

donatoare ale proiectului 

Descrieţi pe scurt activitatea: Regulamentul proiectului va fi popularizat cadrelor didactice, în cadrul 

cercurilor pedagogice din luna noiembrie.  Se vor semna parteneriatele de colaborare între școli. 

 

• Activitatea nr. 2  

Titlul activităţii: „Prietenii naturii” 

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2017 

Locul desfăşurării: sălile de clasă 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.): 30 de cadre didactice, 700 

de elevi 

Descrierea pe scurt a activității: în fiecare clasă se vor realiza creații literare (în versuri/proză), pe tema 

„Prietenii naturii”. Textele selectate vor fi tehnoredactate și trimise pe adresa de mail a responsabilu-

lui activității, până la sfârșitul lunii. 

proiectului.  

 

• Activitatea nr. 3  

Titlul activităţii: Activitate de ecologizare și amenajare a spațiului verde din curtea școlii   

Data/perioada de desfăşurare:  martie 2017 

Locul desfăşurării: în curtea școlii a fiecărei unități şcolare  

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.): 30 de cadre didactice, 700 

de elevi, părinți ai elevilor. 

Descrieţi pe scurt activitatea: Elevii, însoțiți de cadrele didactice și părinți, vor ecologiza și planta 

speciide flori, arbori și arbuști în curtea școlii.  
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• Activitatea nr 4 
Titlul activităţii: Sărbătoarea păsărilor 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2017 

Locul desfăşurării: sălile de clasă 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.): 30 de cadre didactice, 700 

de elevi 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : În fiecare clasă se vor desfășura activități, cum 

ar fi: amplasare de siluete a unor păsări pe geamuri, lectura unor legende despre păsări, realizare de 

afișe cu titlul „De ce să iubim și să ocrotim  păsările?”, pliante cu informații/curiozități despre 

diverse specii de păsări, confecționarea unor desene/colaje cu păsări etc.  

 

• Activitatea nr 5  

Titlul activităţii: Simpozion județean „Mai aproape de natură”  

Data/perioada de desfăşurare: mai 2017 

Locul desfăşurării: Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” 

Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.): cadre didactice 

 Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: cadrele didactice implicate în proiect vor 

prezenta materiale de specialitate pe tema simpozionului (programe pentru discipline opționale, 

proiecte de lecție, proiecte educaționale, fișe de lucru, auxiliare realizate personal etc.) 

 

• Activitatea nr 6 

Titlul activităţii: Ziua Mediului Înconjurător; Acordarea diplomelor, realizarea revistei „Copiii și natu-

ra” 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2017 

Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei, secția Științe ale Naturii; Liceul Pedagogic  

Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): cele 30 de cadre didactice 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : Lucrările selectate vor fi expuse la Muzeul Bră-

ilei, secția Științe ale Naturii, în ziua de 5 iunie, de Ziua Mediului Înconjurător; se vor acorda ade-

verințe de participare la simpozionul județean și diplome de implicare în activitățile proiectului. 
 

 REZULTATE CALITATIVE șI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

• deschiderea unui câmp vast de documentare, descoperire şi autocunoaştere, de cunoaştere şi in-

terrelaţionare umană; 

• desfășurarea de activități cu caracter practic care să contribuie la menținerea mediului în care 

trăiesc; 

• creșterea implicării elevilor și părinților în acțiunile promovate în școală pentru crearea unui mediu 

sănătos. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  

Cadrele didactice partenere în proiect vor  realiza în fiecare lună activitățile propuse de coordona-

tori și vor trimite în termenul comunicat materialele realizate.  

Responsabilii fiecărei activități vor prelua aceste meteriale și le vor utiliza în realizarea expoziți-

ei/revistei electronice a proiectului. 

Organizatorii vor distribui, conform graficului proiectului, adeverințele și diplomele de implicare 

în activitățile desfășurate, precum și revista electronică, produs final al proiectului. 

 

ORGANIZATORI: 

Prof. Rodica BIANU, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Angela BURTEA, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Ecaterina ENE, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Anica FRIGIOIU, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Fănica LUPEA, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Mariana MIRCIOI, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Dumitrica NEDELCU, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Iuliana PĂTRAȘCU, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 

Prof. Iuliana SASU, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila 
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DAȚI O ȘANSĂ MEDIULUI ! 

 

Inv. TĂNASE GEORGICA 

Școala Gimnazială V. Alecsandri Brăila 

 

 

 Poluarea mediului este o problema fara granite, o problema a intregii lumi. Apele murdare, aerul 

plin de gaze toxice, solul incarcat cu reziduri nocive, iata tot atatea pericole pentru viata de pe Terra. Pre-

judiciile pe care le aduc plantelor, animalelor sunt adesea evidente si pot fi recunoscute cu usurinta ; alta-

data insa – si in cazurile cele mai numeroase – ele actioneaza insiduos, pe nesimtite, incetul cu incetul, 

aproape invizibil. 

 În lupta contra poluării, noţiunea de frontieră nu-şi mai are sensul, poluarea afectând calitatea vieţii 

la scară planetară. 

 Colectarea selectiva ramane, practic, piatra de incercare a curatarii Romaniei de deseuri. Cel putin 

pe termen scurt, e greu de crezut ca se va introduce, ca in Germania, spre exemplu, sistemul depozit, in 

care se plateste sticla de plastic, aceasta devenind returnabila. Aceasta inseamna, in primul rand, costuri 

pentru comercianti. La noi, de-abia functioneaza in marile centre comerciale sistemul de primire a amba-

lajelor returnabile din sticla "de sticla". 

 Reducerea cantitatii de deseuri trebuie sa fie o raspundere generala pentru toti cetatenii ! 

           Scopul reducerii deseurilor : 

        -Scad costurile de colectare si transport deseuri, implicit, tariful platit de populatie si agentii econo-

mici 

        -Scad costurile de depozitare ; in prezent construirea unui nou depozit ecologic de deseuri de ridica 

la suma de 11 milioane de euro 

         -Se elimina materialele periculoase/toxice din volumul deseurilor, si implicit, se reduce poluarea 

mediului ambiant. 

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ 

         Elevii clasei a IV –a si-au propus sa identifice tipurile de poluanti si resursele poluarii din zona in 

care locuisc precum si sa depisteze efectele poluarii mediului. 

             Am invitat presa să ne însoţească şi am vizitat mai multe obiective; prin aceasta actiune încercăm 

să avertizăm cât mai multă lume despre ce înseamnă depozitarea amestecată a deşeurilor şi cât de polu-

antă este o rampă plină cu PET-uri. 

         Metode şi tehnici de lucru:                             Resurse materiale 

   - observarea spontană şi dirijată;                - fluturasi 

   - explicaţia;                                                  - aparat de fotografiat 

   - demonstraţia; 

   - investigaţia; 

   - povestirea; 

   - dialogul 

   - exerciţiul practic; 

         Durata de degradare naturala a diferitelor categorii de deseuri : 

           Hartie si carton:3-12 luni 

               Cotor mar (biodegradabile): 3 luni 

               Chibrituri-6 luni 

               Sticlă-4000 de ani 

               Peturi-100-1000 de ani 

DEȘEURILE DE ZI CU ZI 

         O privire aruncata intr-un recipient de deseuri confirma de fiecare data ca multe lucruri nu trebuie 

sa ajunga acolo. In urma unei vizite la rampa de gunoi se pot trage urmatoarele concluzii : excesul de ma-

teriale refolosibile si o mentalitate gresita a aruncarii. Hartii, cartoane, sticle, metale, plastic, jucarii, im-

bracaminte, ustensile gospodaresti inca folosibile si alimente. Totul dovedeste ca traim intr-o « societate a 

risipei ». 

Cat timp sa ne permitem acest lucru ? 

 Nivelul de trai, gradul de educare al populatiei, gradul de urbanizare si de industrializare sunt di-
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 rect proportionale cu cantitatile de deseuri generate. Fiecare cetatean al orasului « contribuie » la cresterea 

stratului de gunoi cu circa 350-400 kg/persoana/an ! 

SUGESTII PENTRU     REDUCEREA DESEURILOR 

       Hartia veche este foarte valoroasa ! O tona de hartie recuperata inlocuieste 4 metri cubi de masa lem-

noasa. 

 Dintr-o tona de hartie se poate produce 2500 caiete scolare sau 12500 de ziare ! 

Dintr-o tona de cioburi de sticla se pot fabrica circa 3500 de borcane sau 200 de sticle diferite, economi-

sind 630 kg nisip, 115 kg calcar, 180 kg de soda calcinata si 700 de metri cubi de gaz metan. 

          Prin colaborarea cu A.P.M. Braila si Eco Sistem SRL Braila se realizează o relaţie de parteneriat 

între elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai protecţiei mediului, urmărindu-se continuarea proiectului 

prin atragerea de noi parteneri. 
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SĂ ADUCEM NATURA MAI APROAPE DE COPII 

PRIN INTERMEDIUL  

LECŢIILOR ÎN AER LIBER ŞI AL EXCURSIILOR ! 

 

                                      Profesor învăţămân primar CODREANU MAGDALENA 

                              Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila 

 

 Natura, prin caracterul său viu şi dinamic trezeşte interesul copiilor, indisolubil legat de dorinţa de a 

cunoaşte şi de curiozitatea specifică vârstei. 

 Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi posibilităţi de cunoaştere a 

unor aspecte, a legăturilor dintre acestea, a cauzelor pe care le determină şi urmările pe care le au. Astfel, 

sub îndrumarea cadrului didactic, copiii sunt îndrumaţi cu cunoştinţe precise, lărgindu-le orizontul intelec-

tual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene. Acest lucru se reali-

zează cu un real succes şi prin intermediul activităţii desfăşurate în afara clasei. Prin caracterul lor practic, 

activităţile în afară de clasă şi şcoală contribuie la formarea priceperilor şi deprinderilor şi la o strânsă legă-

tură între teorie şi practică. 

 Rolul cadrului didactic în cadrul acestor tipuri de activităţi este extrem de important. El este cel care 

trebuie să-i facă pe copii să-şi facă timp să privească, să asculte susurul apei, şoapta vântului, ciripitul păsă-

relelor. De asemenea, copiii trebuie să petreacă mult timp liber relaxându-se, să cunoască oamenii la ei aca-

să, la lucrul câmpului, la culesul roadelor. Doar la o plimbare, copiii pot respira aerul curat şi se pot lăsa 

conduşi de potecile munţilor, plimbându-se, jucându-se, căutând să aibă aproape în călătoria făcută colegii 

şi prietenii. 

 Astfel, luând ca exemplu o plimbare în natură, trebuie să urmărim ca obiective generale însuşirea 

unor cunoştinţe ecologice prin contactul nemijlocit cu mediul înconjurător, precum şi formarea şi îmbogăţi-

rea proceselor de cunoaştere prin educarea în spiritul observării, depistării factorilor poluanţi din zona vizi-

tată. De asemenea, trebuie insistat asupra dezvoltării intereselor copiilor pentru starea de sănătate a mediu-

lui. 

 Pentru reuşita activităţii trebuie asigurate în primul rând condiţiile efectuării plimbării, respectiv tra-

seul, alegând drumul cel mai scurt, perioada de timp, precum şi materialele necesare (pungi de plastic dacă 

este o acţiune de ecologizare, cărţi vechi pentru presarea plantelor, aparat de fotografiat sau cameră de luat 

vederi). 

 Printr-o astfel de plimbare, copiii explorează mediul înconjurător satisfăcându-şi setea de cunoaştere, 

nevoia de joc şi mişcare, oferindu-le prilejul de a contempla şi observa direct locul pentru a descoperi sin-

guri fenomene şi elemente noi, îmbogăţindu-le cunoştinţele despre vegetaţia şi fauna zonei respective, des-

pre rolul şi utilitatea acestora în menţinere echilibrului ecologic. De asemenea, li se atrage atenţia asupra 

elementelor şi factorilor poluanţi din jur. 

 Copiii vor fi antrenaţi în elaborarea concluziilor privind cele observate şi descoperite în zonă. Ei sunt 

ajutaţi să-şi structureze cunoştinţele acumulate prin observare directă („Ce vieţuitoare aţi văzut?”; „Cu ce 

se hrănesc?”; „Deşeurile din material plastic pe care le-aţi văzut poluează apa?”; „Care sunt sursele poluă-

rii?”; etc). 

 Într-o astfel de activitate, copiii sunt nevoiţi să-şi asume şi responsabilităţi. Trebuie sugerat să obser-

ve şi să spună care obiecte predomină şi prin observaţii imediate se va stabili efectul asupra mediului – mi-

ros neplăcut, aspect urât, atrag insecte, muşte, ţânţari, gândaci, etc. Se va iniţia astfel o acţiune de colectare 

a deşeurilor şi se vor schimba păreri şi idei despre prezenţa şi rolul omului în asigurarea unui mediu curat şi 

sănătos. 

 O metodă foarte importantă în cadrul activităţilor în aer liber este studiul de caz, care reprezintă de 

fapt un caz particular căruia i se găsesc soluţii ce sunt mai întâi dezbătute, apoi verificate şi apreciate. 

Această metodă oferă posibilitatea afirmării libere a opiniilor, dar şi alegerea soluţiei optime după dezbate-

rea lor. Luând ca exemplu „Piersicul din curtea şcolii” observarea pomului pe parcursul celor patru anotim-

puri în scopul recunoaşterii şi descrierii anumitor schimbări şi transformări survenite în funcţie de anotimp 

a permis găsirea cazului şi prelucrarea datelor esenţiale (prezenţa crengilor uscate, a frunzelor bolnave). 

Apoi se trece la prezentarea orală a situaţiei de analiză detaliată, argumentată şi descoperirea cauzelor şi a 

variantelor de soluţionare („Din ce cauză este bolnav?”; „Cum l-am îngrijit până acum?”; „Cum putem aju-

ta copacul?”). 

Copiii și natura  - Iulie 2017 



8 

 

 Dacă acţiunile practice de îngrijire i-au pus pe copii în situaţia de a exersa deprinderile, acum ei tre-

buie să ia atitudine în vederea soluţionării cazului. Mediul de acţiune la început este apropiat copiilor 

(copii, cadru didactic), apoi spaţiul poate fi lărgit implicând părinţi, prieteni, specialişti în domeniu.  

 Ca metodă de învăţare activă, studiul de caz prilejuieşte înţelegerea rolului pe care îl au copiii în 

menţinerea unui mediu sănătos, iar datorită elementelor concrete duce la formarea conduitei proprii. 

 Mediul natural şi social din afara clasei le oferă copiilor posibilităţi multiple de cunoaştere. În felul 

acesta atmosfera din sala de clasă devine mai puţin artificială, studiul mediului concret constituind un mij-

loc de cunoaştere a elementelor componente ale lumii înconjurătoare şi de apropiere a şcolii de viaţa socia-

lă. 

 Cunoaşterea unor aspecte ale realităţii concrete la care copiii nu au acces se realizează ca un 

exerciţiu complementar prin intermediul unor persoane care să le explice concret în ce constă un serviciu, o 

meserie. Astfel, un angajat al unei ferme, al poştei, un pompier, etc. va putea veni să explice copiilor as-

pecte specifice ale activităţii, să prezinte echipamente, unelte şi să le detalieze  modul de folosire şi alte 

aspecte concrete despre munca sa.  

 Explorarea se poate realiza prin „lecţii plimbare” şi „lecţii despre lucruri” aşa cum precizează Emil 

Planchard în „Pedagogia  şcolară contemporană”. Se numesc „lecţii plimbare” pentru că ele trebuie să fie 

mai mult lecţie decât plimbare. Învăţătorul nu trebuie să uite când îşi planifică o lecţie plimbare care trebu-

ie să aibă un scop posibil de realizat şi un demers conceput minuţios. Subiectele pot fi foarte variate. O 

fotografie, o ilustraţie frumos colorată nu pot înlocui observarea directă a unui obiectiv socio-cultural, a 

unui animal, a unui fenomen ce trebuie studiat în cadrul diferitelor discipline de învăţământ (matematică şi 

explorarea mediului, ştiinţe ale naturii, geografie). 

 Poate că situaţiile problemă, neprevăzute care apar dau culoare lecţiei plimbare, deoarece este posi-

bil să fie sesizate de copii aspecte la care nu ne-am gândit sau să adreseze întrebări la care nu putem răs-

punde şi trebuie să ne adresăm unei alte persoane. Uneori, intenţionat procedăm aşa pentru a colora lecţia, 

fără însă a ne abate de la obiectivele urmărite. Este cel mai greu lucru. Trebuie neapărat să stabilim regulile 

precise,  precizându-le obiectivele (Ex.: „Ne plimbăm pentru a observa pădurea de foioase” etc.). 

Se va organiza şi o activitate în sala de clasă prin intermediul căreia cadrul didactic trebuie să dea 

posibilitatea copiilor să vorbească între ei, dar legat de subiectul observat. Chiar vor fi încurajate discuţiile 

în perechi prin repetare pentru a le da siguranţă şi încredere în capacităţile lor de observare. Se stabilesc 

anumite semne: ridicarea unui deget, mişcarea capului pentru disciplinare şi acceptarea ideilor celorlalţi 

copii; indicarea cu mâna a direcţie de mers: înainte, la dreapta, prin oprire cu faţa spre copii şi indicarea cu 

mâna dreaptă a direcţiei, înlăturând astfel verbalismul care poate fi necivilizat, supărător pentru trecători. 

Dacă învăţătorul se opreşte şi copiii se opresc. Este semnalul că vor primi o sarcină de observare. 

Acest instructaj se face prealabil în sala de clasă, apoi se aplică treptat, la început în cadrul unei lecţii plim-

bare organizată în apropierea şcolii, când pot fi date şi explicaţii. Repetându-se cu consecvenţă şi sistema-

tic, copiii vor reţine şi vor respecta aceste reguli. 

În timpul observării, cadrul didactic dă explicaţii, reţine aspecte esenţiale pentru a le fixa, comenta 

în clasă. În timpul lecţiei plimbare se pot face fotografii. Prin intermediul lor, copiii trebuie să descopere 

noi caracteristici identificând pe cele deja cunoscute, descriind aspectele generale ale materialului fotogra-

fiat. Lecţia plimbare trebuie adaptată condiţiilor locale. Subiectele trebuie să corespundă mediului concret 

şi obiectivelor programei. 

Spre deosebire de lecţia în aer liber, excursia este o activitate mai complexă, care presupune o pre-

gătire prealabilă. Astfel, mai întâi trebuie stabilite traseul, scopul, durata şi data excursiei. 

Trebuie căutate punctele de atracţie (peisaje, muzee). De asemenea, copiii trebuie să aibă echipa-

mentul necesar, potrivit locului şi anotimpului. Din rucsac nu trebuie să lipsească trusa sanitară, lanterna, 

harta şi, de ce nu, un carneţel în care să se noteze ceea ce este observat. 

Unde putem pleca în excursie? Prin întreaga ţară, de la ţărmul Mării Negre şi până sus pe înălţimile 

munţilor, unde ne aşteaptă adevărate comori de frumuseţe. 

În tren sau în autocar, la cabană, în camping, în orice loc ne-am afla, trebuie să ne comportăm cu 

civilizat, să manifestăm respect şi dragoste faţă de natură şi faţă de oamenii din jur. 

Excursia este mai mult decât o lecţie. Ea ne oferă prilejul, după cum spunea Nicolae Iorga „să stră-

batem cu piciorul şi să înţelegem cu gândul şi cu sufletul”. 

La înapoiere din excursie, copiii pot folosi informaţiile culese şi notate în carneţele pentru a realiza 

albume, colecţii, expoziţii cu materiale adunate. 

Copiii și natura  - Iulie 2017 



9 

 

Călătorind vom constata că nu e altă ţară mai frumoasă decât ţara în care ne-am născut, nu există 

nicăieri păduri atât de umbroase, văi atât de tăinuite şi de adânci, râuri atât de limpezi, fâneţe atât de dese, 

de înalte şi de înflorite, aer atât de îmbălsămat, „oameni atât de minunaţi, încât sufletul cel mai zglobiu se 

simte înmuiet de o dulce melancolie” (Calistrat Hogaş). 

În concluzie, putem spune că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică, ci prin toate 

activităţile ce le desfăşurăm în şcoli, copiii îşi pot însuşi numeroase noţiuni şi cunoştinţe. Curiozitatea lor 

duce la acumulare de cunoştinţe multiple despre mediul înconjurător, despre protecţia lui, contribuind la 

dezvoltarea capacităţii de a gândi logic şi a interpreta concret anumite aspecte din jurul lor. 

În activităţile desfăşurate în afara sălii de clasă trebuie să luăm ca motto afirmaţia lui Piaget: 

„Copilul trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul acţionând în mod practic deoarece scopul şcolii este 

de a forma creatori, inventatori şi nu de a forma indivizi care să respecte ceea ce au învăţat generaţiile pre-

cedente”. 

„Învăţaţi-i pe copiii voştri, ceea ce i-am învăţat noi pe-ai noştri: că pământul este mama noastră. 

Tot ceea ce i se întâmplă pământului, va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ. Noi ştim cel 

puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii 

şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi”. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Joiţa Elena – ”Eficienţa instruirii”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2003 

Dumitru Stoica, Liubovia Buşe – „Metodica predării geografiei la clasele I-IV”, Bucureşti, Editura Didacti-

că şi Pedagogică, 1985 

Tomescu Nastasia, Meiroşu Emili, Băzăvan Larisa, Petre Cristina  - „Ştiinţe ale naturii”, Ploieşti, Editura 

LVS Crepuscul, 2005      

 

 

Copiii și natura  - Iulie 2017 



10 

 

ROLUL PĂSĂRILOR ÎN GRĂDINA ECOLOGICĂ 

 

                                                                      Profesor pentru înv.primar:ARICI IOANA 

                                                                   Școala Gimnazială Nedelcu Chercea,Brăila 

 

         Dacă doriți o grădină ecologică trebuie să atrageți păsările, acestea își hrănesc puii cu insecte, omizi, 

larve, ouă de insecte, fluturi etc. De exemplu, o pereche de pițigoi care produce și hrănește într-o vară două 

generații de 10-13 pui, culege chiar și 70 kg de insecte, larve, ouă de insecte din pomi, iarbă sau de pe 

plantele din grădină. Vrăbiile clocesc de trei ori pe sezon, căutând hrană pentru hrănirea puilor în 

pomi (omizi, larve) hrănindu-se inclusiv cu afide. 

         De asemenea, mai ales pe timp de iarnă, dacă un pițigoi nu se hrănește timp de 24 de ore acesta moa-

re.   

        Căsuțele pentru păsări în grădină sunt un motiv de bucurie ale micilor înaripate, acestea le oferă hrană 

și adăpost pe timpul iernii, când hrana lor de bază, insectele, intră în hibernare.                   Pentru ca să vă 

bucurați de prezența păsărilor primăvara și vara, instalați aceste căsuțe în grădină încă de la sfârșitul toam-

nei, pentru ca acestea să se obișnuiască cu locul lor înainte de venirea gerului. Ca hrană puteți să le oferiți 

boabe și semințe oleaginoase, cum ar cele de floarea soarelui, in, cânepă, mei etc. 

        Căsuțele pentru păsări trebuie să fie amplasate la cel puțin 1 m deasupra solului pentru a le feri de pră-

dători, cum ar fi pisica. Materialele din care sunt confecționate să fie rezistente la intemperii. 

        Chiar dacă unele păsări, cum ar fi mierlele sau graurii, uneori ne mai mănâncă din fructe, un grădinar 

care înțelege rolul acestora în echilibrul naturii precum și bucuria trăită în simfonia sunetelor din diminețile 

de primăvară, le oferă cu plăcere o parte mică din recoltă. 

        Din păcate utilizarea tratamentelor chimice în grădină alungă păsările, iar uneori acestea hrănindu-se 

cu semințe otrăvite sau diferite granule pentru melci și limacși, găsim pui sau păsări moarte. 

        Un alt avantaj al păsărilor, pe lângă cel de insectivore prin care mențin echilibrul natural al populații-

lor de insecte în grădină, au și un rol important în polenizarea plantelor din grădină. 

        Prezenţa păsărilor ne spune că într-un anumit loc se găsesc artropode de dimensiuni mai mari, viermi 

şi larve – aşadar dacă observaţi păsări ţopăind prin grădină sau pe gazon e semn că acolo există o reţea tro-

fică funcţională. Păsările participă la menținerea acestei rețele trofice prin răspândirea de protozoare pe 

care le poartă pe picioare sau prin scăparea unui vierme luat dintr-o zonă în alta. Multe păsări mănâncă 

seminţele, reducând numărul buruienilor, ele produc în schimb un îngrăşământ de calitate. 

        Pe lângă rolul de sanitari din grădina ecologică, cântecul și veselia lor, munca pe care o depun pentru 

construirea cuiburilor, coloritul acestora care ne încântă privirea, devotamentul cu care își hrănesc puii, 

trebuie să ne stârnească admirație și respect față de aceste făpturi minunate. 
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DISCIPLINA OPȚIONALĂ 

 „ECOLOGIA PE ÎNȚELESUL TUTUROR” 

 

Prof. înv. primar Alina Geluța GRIGORIȚĂ 

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila 

 

 

TIPUL:TRANSCURRICULAR 

DURATA: 1 AN 

CLASA : a III-a  

ARII CURRICULARE VIZATE: 

Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Limbă şi comunicare 

Consiliere şi orientare 

Arte 

Tehnologii 

 

ARGUMENT 

 

  Natura ne surprinde mereu prin diversitate, sălbăticie şi perfecţiune. Din păcate, sunt din ce în ce 

mai puţine locurile în care omul încă nu a pătruns şi totul este exact aşa cum era odinioară, pur şi nealte-

rat. Ţine numai de noi să învăţăm să respectăm şi să ocrotim ceea ce am moştenit de la precursori. 

Natura nu este numai în jurul nostru, ci este parte integrantă din noi, iar atunci când suntem în 

mijlocul ei, ne redescoperim la fiecare pas. 

Curriculum pentru opţionalul “Ecologia pe înțelesul tuturor” a fost realizat pornind de la 

necesitatea formării unor deprinderi de investigare, înţelegere şi ocrotire a mediului înconjurător. Temele 

cuprinse în programă propun o cale de cunoaştere activă, prin acţiune asupra lumii înconjurătoare, 

valorificând experienţa de viaţă a elevilor. 

Descoperind şi înţelegând tainele naturii, copiii vor învăţa s-o prețuiască. Vor învăţa să îngrijeas-

că plantele, să ocrotească animalele, să respecte mediul înconjurător. Prin exemplul lor, vor putea arăta că 

planeta şi omenirea pot fi salvate. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1. Utilizarea achizițiilor științifice (noțiuni, legi, principii) specifice ecologiei și protecției mediu-

lui ambiant;  

2. Explorarea/investigarea stării ecologice a mediului ambiant; 

3. Manifestarea unui comportament favorabil echilibrului ecologic. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE   ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI 

DE ÎNVĂŢARE 

1. 

să descrie caracteristici ale medi-

ului natural şi socio-cultural; 

  

Efectuarea unor excursii, drumeţii; 

Activităţi de descoperire a unor realităţi ştiinţifice şi 

istorice 

Recunoaşterea şi denumirea unor obiective ştiinţifice 

din reviste sau lecturi recomandate; 

Utilizarea internetului pentru descoperirea unor 

curiozităţi ştiinţifice; 

Realizarea unor schiţe în creion sau carioca a compo-

nentelor naturale pe care le observă. 
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2. 

să acţioneze în crearea, menţinerea 

şi îngrijirea mediului, dezvoltându-

şi deprinderi, comportamente, atitu-

dini; 

Jocuri de rol: atitudini faţă de componentele mediului; 

Plantare de arbori, flori, îngrijirea plantelor de la colţul 

viu al clasei; 

Concursuri pe diferite teme din “lumea celor care nu 

cuvântă”; 

Realizarea unor povestiri referitoare la relaţiile dintre 

plante şi animale. 

3. 

să identifice caracteristici ale 

corpurilor fizice şi organismelor vii 

în corelaţie cu mediul de existenţă; 

Descrierea caracteristicilor observabile; 

Gruparea obiectelor în funcţie de caracteristicile lor; 

Observarea plantelor şi animalelor în mediul lor de 

viaţă; 

Îngrijirea unor plante şi animale observând trans-

formările lor în legătură cu schimbările mediului de 

viaţă. 

4. 

să descrie fenomene ale naturii şi 

modificările aduse de acestea medi-

ului înconjurător; 

Excursii, drumeţii; 

Utilizarea unor variate mijloace audio-vizuale; 

Redarea caracteristicilor naturale prin diverse mijlo-

ace: desene, modelaje, lucrari practice. 

5. 

să identifice acţiunile omului asupra 

mediului natural în care-şi des-

făşoară activitatea; 

Vizite la muzee, obiective economice şi culturale din 

localitatea natală; 

Întocmirea unor planuri de modificare a mediului nat-

ural apropiat; 

Alcătuirea unor albume, cu articole sau imagini 

deosebite despre plante şi animale pe cale de 

dispariţie. 

6. 

să utilizeze un limbaj specific şti-

inţelor de mediu pentru a descrie 

fenomene naturale; 

Comunicarea orală a observaţiilor făcute în timpul 

unor experienţe; 

Jocuri de rol; 

Construirea unor machete, colaje, afişe. 

7. 

să întocmească planuri ale unor 

acţiuni de ecologizare a mediului 

apropiat; 

Promovarea unor activităţi de ecologizare a mediului 

apropiat; 

Realizarea unor vizite în cadrul comunităţii locale; 

Dialog cu cetăţenii sau cu factorii de răspundere lo-

cală; 

Acţiuni de campanie pro-ecologică. 

8. 

să folosească căi adecvate pentru a 

contribui la menţinerea unei vieţi 

sănătoase a plantelor şi animalelor; 

Excursii şi drumeţii în scopul observării unor efecte 

datorate activităţii omului asupra vieţii animalelor şi 

plantelor; 

Expoziţii de desene, de colecţii; 

Îngrijirea plantelor din clasă, din grădina şcolii şi de 

acasă. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

să identifice reguli de igienă a 

corpului şi a alimentaţiei având la 

bază informaţiile primite, corelând 

sănătatea mediului cu sănătatea pro-

priului organism 

 

 

 

 

Cultivarea unor sentimente de responsabilizare co-

mună care să ducă la obligarea unei solide protecţii 

ecologice; 

Utilizarea unor materiale şi unelte necesare îngrijirii 

mediului: mănuşi de protecţie, sapă, greblă, casma, 

găleată, stropitoare; 

Construirea unor adăposturi pentru vieţuitoare; 

Organizarea unor întâlniri cu alţi “prieteni ai naturii”, 

din alte clase sau alte medii  şi iniţierea unor 

colaborări pentru salvarea mediului; 
Alcătuirea şi promovarea unor postere care să cu-

prindă reguli de igienă individuală şi colectivă; 
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RESURSE: 

temporale - 1 ora/ săptămână 

materiale - glob pământesc, reviste, atlase, ilustrate, planşe, calculator, videoproiector, hărţi, flipchart, 

coli de hartie şi carton, creioane, carioca 

FORME DE ACTIVITATE: 

   - activităţi pe grupe, individuale, cu echipa clasei 

MODALITᾸȚI DE REALIZARE: 

-Vizite la muzee , alte instituţii ale oraşului; 

-jocuri,concursuri,desene,machete,albume; 

-afişe , articole,compuneri, desene; 

-realizarea unei expozitii cu lucrările realizate de elevii clasei. 

 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

MEDIUL NATURAL 

Caracteristicile mediului natural şi socio-cultural; înţelegerea noţiunii de mediu; degradarea accentuată 

a mediului; factori care poluează mediul; contradicţia ce există între dezvoltarea societăţii omeneşti şi pro-

tecţia mediului; măsuri menite să protejeze mediul şi viaţa pe Pământ. 

 

ORGANISMELE VII ÎN CORELAŢIE CU MEDIUL DE EXISTENŢĂ 

Diversitatea vieţuitoarelor; plante şi animale observate în mediul lor natural; măsuri de protejare a 

acestora; animale de laborator; lumea acvatică; pădurea încă mai trăieşte. 

DEZASTRE NATURALE 

Efectele precipitaţiilor, a temperaturilor aerului şi a vântului asupra mediului; viaţa şi clima; ploile aci-

de; efectul de seră; modificarea stratului de ozon; comportamente ale plantelor şi animalelor care preves-

tesc pericole naturale. 

TRĂIESC SĂNĂTOS  ÎNTR-UN LOC SĂNĂTOS 

Rolul omului în menţinerea echilibrului ecologic; legi menite să protejeze sănătatea oamenilor; polua-

rea aerului şi bolile de plămâni; să optăm pentru o alimentaţie sănătoasă, completă şi variată; sporirea rezis-

tenţei organismului prin sport; duşmanii de temut ai sănătăţii: drogurile, tutunul, alcoolul; dărnicia naturii 

în arta populară şi culinară. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

Probe orale, probe scrise, portofoliul, proiectul 

Completarea de chestionare şi aritmogrife 

Realizarea unor desene, machete –expoziţie  

VALORI ŞI ATITUDINI: 

formarea unui stil exigent în relaţiile elevului cu mediile de viaţă;  

dobândirea de către elevi a unui comportament responsabil referitor la starea mediului în care locu-

ieşte;  

manifestarea spiritului de iniţiativă privind protecţia mediului de viaţă.  

formarea unei responsabilităţi motivate în protecţia mediului; 

manifestarea/demonstrarea unui comportament conştient privind dezechilibrul ecologic care se creează. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Vidu, Al., Predeţeanu, L.(2004), “Prietenii naturii” ,Ed. Erc Press, Bucureşti 

Vidu, Al.(1999), “Folclorul copiilor”, Bucureşti 

Răuţă, C., Cârstea, S.,(2005), „Poluarea şi protecţia mediului înconjurător”, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti 

  

Prezentarea unor colaje privind  efectele nocive 

ale consumului de droguri, tutun sau bauturi 

alcoolice; 
Jocuri de rol, concursuri; 
Realizarea unor desene sau expoziţii având ca 

tematică educaţia sanitară; 
Întocmirea unui program propriu pentru activi-

tatea zilnică având la bază o alimentaţie 

sănătoasă şi un regim sportiv bine practicat. 
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FOLOSIREA MATERIALELOR DIN NATURĂ ÎN EXPERIMENTE LA ORA DE ŞTIINŢE  

ALE NATURII, CLASA A IV -A 

 

Prof.înv.primar CAMELIA PANTAZI- Lic.Teh.,,Anghel Saligny” 

Prof.înv.primar GABRIELA CORBU- Șc. Gimn. Tichilești  

 

 

 

AMESTECURI 

 

EXPERIMENTUL  1: Obţinerea amestecurilor OMOGENE (lichid—lichid) 

                          

 

SOLUȚII 

EXPERIMENTUL  3 : DIZOLVAREA 

 

 

 

MATERIALE NECESARE:  
       ☻două pahare/eprubete 

       ☻ apă; 

       ☻cerneală; 

       ☻oţet. 

  

MOD DE LUCRU: 

Turnați în fiecare din cele 

două pahare apă, 

Turnați într-un pahar 

cerneală, iar în celălalt oţetul. 

Ce observi? Explică! 

 

 

EXPERIMENTUL  2: Obţinerea amestecurilor NEOMOGENE   (lichid-lichid-solid) 

 

 

MATERIALE NECESARE:  
☻trei pahare transparente 

☻apă 

☻ulei; 

☻nisip; 

☻petrol. 

☻linguriță 

  

MOD DE LUCRU: 

1.Turnați în fiecare din cele trei pahare apă. 

 2. Turnați în primul pahar ulei, în al doilea pa-

har nisipul, iar în ultimul petrolul(benzina). 

3. Amestecați cu lingurița in fiecare pahar. 

Ce observi? Explică! 
  

MATERIALE NECESARE: 
 ☻apă; 

 ☻sare; 

 ☻zahăr cubic. 

            ☻ linguriță 

☻ vase transparente; 
  

  

MOD DE LUCRU: 
1.Turnați  într-un vas transparent apa. 

 2. Pune două cuburi de zahărul, iar în 

celălalt vas cu apă o linguriță de sare. 

2. Agită cu lingurița amestecul din 

ambele vase. 

3. Observă  ce schimbări a suferit apa. 

Ce observi? Explică! 
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 METODE DE SEPARARE 

EXPERIMENTUL 4 : FILTRAREA APEI 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTUL 5 : DECANTAREA (Lichid-Lichid) 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTUL 6 : DECANTAREA  (Solid-Lichid) 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTUL 7 : DECANTAREA   (Solid-Lichid) 

 

 

 

 

 

 

 

PLUTIREA CORPURILOR 

 
 

 

EXPERIMENTUL 8 : PLUTIREA CORPURILOR 

MATERIALE NECESARE:  
            ☻vas transparent; 

 ☻apă; 

 ☻nisip; 

 ☻hârtie de filtru; 

 ☻pâlnie☻linguriță 

MOD DE LUCRU: 

1. Turnați în vasul transparent apa, apoi nisipul. 

2. Agită amestecul cu lingurița. 

Într-o pâlnie se pune o hârtie de filtru şi se răs-

toarnă treptat amestecul într-un alt vas. 

4. Se lasă la decantat 

Ce observi? Explică! 

MATERIALE NECESARE:  
            ☻vas transparent; 

 ☻apă; 

 ☻ulei; 

 ☻hârtie de filtru; 

 ☻pâlnie. 

            ☻ linguriță 

  MOD DE LUCRU: 

1. Turnați într-un vas transparent apă, apoi 

ulei. 

2. Amestecă cu lingurița 

2. Aşteaptă puţin. 

3. Separă amestecul astfel  lasă apa să curgă 

în pahar prin hârtia de filtru.. 

Ce observi? Explică 

MATERIALE NECESARE:  
            ☻vas transparent; 

 ☻apă; 

 ☻mălai; 

            ☻linguriță 

  

MOD DE LUCRU: 

1. Pune în vasul transparent mălaiul, apoi apa. 

2. Amestecă cu lingurița 

3. Lăsați puţin amestecul să se odihnească . 

4. Observă ce s-a întâmplat cu acesta! 

Ce observi? Explică! 

  

MATERIALE NECESARE: 
            ☻vas transparent; 

 ☻apă; 

 ☻boabe de fasole; 

            ☻strecurătoare 

  

  

MOD DE LUCRU: 

1 Pune în vasul transparent boabele de fasole. 

2. Turnaţi apa  peste fasole şi lăsaţi să se aşeze 

boabele. 

 3. Apoi  separaţi apa de fasole. Cum proce-

daţi? 

Ce observi? Explică! 

  

MATERIALE NECESARE: 
         ☻apă 

         ☻două pahare; 

         ☻sare; 

         ☻două ouă; 

         ☻ linguriță 

  

MOD DE LUCRU: 

1. Turnați apă în ambele pahare 

2.Puneți într-un pahar 5 lingurițe cu sare. 

 3.Amestecă cu lingurița pănă se topește sarea. 

 4.Introduce câte un ou  în fiecare pahar. 

Ce observi? Explică 
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EXPERIMENTUL 9 : PLUTIREA CORPURILOR   (STAFIDA JUCĂUȘĂ)  

 

MATERIALE NECESARE: 
      ☻două pahare, 

       ☻apă minerală, 

       ☻apă potabilă; 

       ☻stafide;  

  

  

MOD DE LUCRU: 

1.Turnați în cantități egale apă minerală într-un 

pahar, iar în celălalt pahar apă potabilă 

2. Adăugați  prima data 2-3 stafide în paharul cu 

apă potabilă 

3.Pune  2-3 stafide și  paharul cu apă minerală. Ce 

observi? Explică! 

MAGNEȚI 

EXPERIMENTUL 10 : Magnețiiacționează prin materiale?  

MATERIALE NECESARE: 
       ☻un magnet 

       ☻un pahar transparent 

       ☻o agrafă pentru hârtie 

       ☻apă 

  

  

MOD DE LUCRU: 

1. Turnaţi apă în pahar 

 2. Lipiţi magnetul de peretele paharului 

 3. Când agrafa se apropie de marginea paha-

rului, ridicaţi magnetul pe peretele paharului 

până la gura ei. 

4. Scoateți agrafa fără a vă uda pe mâini! 

Ce observați? Explicați! 

EXPERIMENTUL 11 :  Acționarea de la distanță 

MATERIALE NECESARE: 
        ☻ o maşinuţă de jucărie 

        ☻ bandă adezivă 

        ☻ 2 magneţi bară 

  

MOD DE LUCRU: 

1 Lipiţi un magnet de maşinuţă cu bandă adezi-

vă 

2. Foloseşte celălalt magnet pentru a mişca 

maşinuţa 

Ce observați? Explicați! 

  

După realizarea experimentului compltează tabelul! 

 

CE experimentăm ?  

  

  

CU CE materiale?   

  

CUM lucrăm ?   

  

CE am descoperit? .................................................................................................. 

................................................................................................... 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 
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NATURA – CASA NOASTRĂ 

Prof. înv. primar Dumitrica – Mioara NEDELCU 

Liceul Pedagogic „Dumitru Panaitescu – Perpessicius” Brăila 

 

 În condiţiile epocii contemporane, problema de stringentă actualitate este informarea şi educarea 

elevilor în spiritul unor responsabilităţi de valoare, care conturează frumos personalitatea umană: protecţia 

mediului înconjurător, utilizarea raţională a resurselor naturale în contextul progresului civilizaţiei umane, 

cooperarea şi colaborarea internaţională. 

 Educaţia privind ocrotirea mediului este un proces care are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii 

prin „echiparea” oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi, cu precădere, pentru a îm-

piedica apariţia problemelor de mediu. Acţiunea începe de 

la vârsta copilăriei, când mintea omului este capabilă să 

reţină foarte multe cunoştinţe, când se formează variate pri-

ceperi şi deprinderi, când se pot dezvolta motivaţii puternice 

pentru adevăratele valori. Perioada şcolarităţii este favorabi-

lă pentru conturarea angajamentului personal de a ocroti 

mediul şi de a gospodări eficient resursele pământului. 

 Copiii reprezintă un public important la prelegerile 

privind viaţa planetei noastre şi au puterea de a-şi asuma 

răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului în care tră-

iesc, deoarece ei devin gestionarii şi consumatorii de mâine 

ai resurselor pământului. Natura trebuie respectată şi nu 

dominată!  Se ştie că natura formează un întreg – imens, 

dar nu nesfârşit!!! – în care fiecare componentă are un rol precis, iar omul este obligat să se integreze ar-

monios în acest întreg. Este destul de greu ca un copil să înţeleagă legătura dintre vieţuitoare şi factorii 

abiotici; la fel, şi faptul că păstrarea acestei unităţi condiţionează menţinerea vieţii pe pământ. În acest 

scop, noi, cadrele didactice, propunem şi desfăşurăm diverse activităţi prin care căutăm să sensibilizăm 

copiii în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi care sunt problemele sale actuale. Pentru a desfăşura acti-

vităţi de acest gen, am confecţionat cu elevii mei şi cu elevii practicanţi diverse ecusoane, desene, afişe, 

panouri etc. Prin intermediul lor am prezentat informaţii tematice şi am marcat anumite sărbători: Ziua 

Mondială a Animalelor, Ziua Fructelor, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ora Pământului, Ziua Mondială a 

Mediului etc. 

 Grija privind starea pădurii şi a oazelor de verdeaţă din zonele locuite, necesitatea manifestării unei 

atitudini conştient - ecologice presupune modificarea angajamentului personal şi a modului comportamen-

tal în funcţie de nevoile casei pe care ne-a oferit-o divinitatea: NATURA. Copiii trebuie să înţeleagă că în 

câteva minute putem tăia un copac, dar altul de talia lui va creşte peste foarte mulţi ani. De aceea, preocu-

parea pentru salvarea mediului trebuie să pornească de la vârste fragede. Obiectivele care se cer urmărite în 

şcoală sunt: „alfabetizarea” în materie de mediu, conştienti-

zarea diversităţii şi importanţa analizei atente şi critice a pro-

blemelor ecologice şi a comportamentelor umane care afec-

tează mediul, înţelegerea corectă a raportului individ - mediu, 

dezvoltarea respectului şi a responsabilităţii faţă de mediul 

înconjurător, dezvoltarea capacităţii de a lua decizii etc.  În-

văţarea funcţională a cunoştinţelor despre mediu se bazează 

pe observaţiile din teren, pe analiza documentelor şi difuza-

rea informaţiilor. De asemenea, o mare valoare au discuţiile 

în grup şi jocurile de rol. Procesul activ care implică atât acti-

vitatea mentală cât şi cea fizică formează capacităţi şi compe-

tenţe atât de  necesare pe parcursul întregii noastre vieţi: de a 

observa şi a analiza, de a interpreta şi a compara, de a selecta şi a generaliza, de a comunica şi a coopera, 

de a iniţia şi a finaliza un proiect. Însumând toate acestea, se poate spune că educaţia ecologică este edu-

caţie pentru viaţă.  

 Elevii – prietenii naturii – demonstrează prin faptele lor că iubesc florile, copacii, animalele şi tot 

ceea ce decorează mândra noastră casă: NATURA. Pentru a o menţine curată, copiii şi adulţii pot des-

făşura acţiuni tematice în cadrul unor proiecte de mediu, pot concura la  reuşita unor activităţi ample de 

ecologizare a spaţiilor cu o suprafaţă mai mare sau în diferite momente ale anului şcolar când programul 

activităţilor extraşcolare vizează acest lucru. 
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 Dacă reuşim să insuflăm copiilor dragostea de natură, ge-

neraţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi un mediu sănătos, 

binefaceri obţinute prin propriile acţiuni de împădurire şi ecologiza-

re. Începută de timpuriu, educaţia ecologică oferă copiilor mari şan-

se de a-şi contura convingeri clare cu privire la protejarea mediului, 

pe baza cărora să se implice activ în diferite acţiuni care evidenţiază 

simţul răspunderii. Cadrele didactice, ca şi primi formatori ai tinerei 

generaţii, au datoria de a-i învăţa pe copii să privească, să asculte, 

să fie descoperitori ai mediului apropiat, să-şi mobilizeze vibraţiile 

inimii preţuind comorile ascunse ale lumii în care trăim.   

 Omului i-a fost destinat să trăiască în mod armonios cu natu-

ra, dar el a încercat permanent să-şi îmbunătăţească spaţiul de locuit 

şi condiţiile sale de viaţă înlocuind naturalul cu artificialul. În pre-

zent, este clar că omul s-a îndepărtat tot mai mult de natură şi de 

binefacerile ei.  S-a întâmplat  acest lucru deoarece el şi-a plasat în centrul conduitei sale de viaţă pre-

tenţia de a trăi independent de Dumnezeu, sfidând şi încălcând atât legile morale cât şi legile naturale ca-

re guvernează mediul înconjurător şi organismul uman. Acţiunile negative pe care omul le-a orientat asu-

pra naturii de-a lungul anilor, au condus la distrugerea parţială sau îmbolnăvirea acesteia.   

Se vorbeşte tot mai mult despre poluare, dar trebuie să evidenţiem şi mai mult cauzele acestui 

fenomen. Odată cu accentuarea fenomenului de poluare pe întreg globul pământesc, în întreaga lume a 

apărut un curent ecologist care acţionează în direcţia limitării polu-

ării şi promovează protecţia şi conservarea mediului. Realităţile 

zilelor noastre dovedesc faptul că este nevoie de o schimbare, atât 

în concepţie, cât şi în comportament. De cele mai multe ori, com-

portamentul nostru este dictat de mentalitatea pe care o avem şi 

depinde de nivelul şi felul de educaţie pe care am primit-o, dar şi 

de gradul nostru de responsabilitate. Formarea la copii a comporta-

mentului de respect faţă de natură este o acţiune pe termen lung ce 

trebuie începută la o vârstă fragedă şi care continuă în toţi anii de 

şcoală. Copiii vin adesea în contact cu natura prin frecventarea par-

curilor, grădinilor şi a locurilor de joacă sau prin drumeţiile şi ex-

cursiile organizate de şcoală sau de familie. Am participat cu elevii 

mei la acţiunea „Mesagerii mediului curat”, răspunzând astfel la 

chemarea comunităţii locale de a transforma Parcul „Monument” 

într-o oază de verdeaţă prin care să colinde copii, părinţi şi bunici, 

bucurându-se de pădure, spaţii aerisite, alei pavate şi straturi cu 

flori multicolore care să dea inspiraţie minţii, viaţă inimii şi linişte 

sufletului.  Spaţiul brăilean este un ţinut mirific ce-şi culege uşor frumuseţea de la undele line ale Dunării 

şi din auriile lanuri „cu spic măşcat” care acoperă întinsa Câmpie a Bărăganului de Nord. Pe aceste mân-

dre plaiuri ne-a hărăzit natura cu pământ roditor, cu ape bogate în peşte, cu păduri de salcâmi, stejari, săl-

cii sau plopi şi cu lacuri a căror apă tămăduitoare aduce un dar de preţ: sănătatea.  

Pentru ca acţiunea amintită să aibă succesul scontat, elevii s-au organizat în echipe şi au colaborat 

foarte bine, demonstrând că pot fi militanţi activi pentru crearea şi păstrarea unui mediu ecologic curat. 

Având alături exemplul celor mari, care erau organizaţi în echipe specializate, copiii au găsit resursele 

necesare pentru a strânge gu-

noaiele din zona repartizată, 

bucurându-se apoi de încura-

jările trecătorilor şi aprecieri-

le organizatorilor. La finalul 

activităţii desfăşurate în parc, 

jocurile în aer liber în care s-

au antrenat cu voioşie, au fost 

cea mai bună recompensă 

pentru elevi.  
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NATURA - PRIETENA MEA 

 

SLOATĂ Dumitra-Daniela 

PAMFILE Florina-Cristina 

Scoala Gimnazială “Vasile Alecsandri”, Brăila 

 

              « Natura nu este numai a noastră şi noi nu putem dispune de ea aşa cum dorim pentru că o 

avem în păstrare si pentru generaţiile viitoare !... » 

          Natura îi asigură existenţa sa fizică şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări morale‚ intelectuale‚ 

sociale şi spirituale. Universul naturii a dăruit omului din plin toate bunurile sale,fără să ceară niciodată 

vreo răsplată. 

           Natura‚ care este un bun al tuturor şi din care facem parte, nu trebuie numai  cunoscută, ci mai ales 

protejată. Cu cât o cunoaştem mai mult, cu atât înţelegem mai bine necesitatea conservării ei. Ocrotirea 

naturii, păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecarui om, 

începând încă de la vârste fragede. Particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele I-IV permit formarea 

şi dezvoltarea la aceşti elevi a conştiinţei ecologice şi, implicit, a unui comportament adecvat. Copilul 

manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, dacă ştim să–i  prelungim această curiozitate, ea 

devine suportul dorinţei de cunoaştere. 

            Educaţia pentru protejarea naturii este oportună şi, cu cât este începută de la o vârstă cât mai  

fragedă, cu atât are şanse mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei  educaţii  este ca ea 

să se conceapă în natură şi pentru natură. 

            Şcolile libere, în natură, sunt un fenomen în creştere în ţările vestice, unde au câştigat tot mai mult 

teren în ultimii ani. Metoda de învăţare practicată de aceste instituţii este bazată pe experienţa directă a 

copiilor cu natura, cu mediul înconjurător, chiar dacă asta înseamnă mâini şi haine murdare sau poate şi 

trânte în noroi. Scopul acestor instituţii educaţionale este creşterea şi educarea copiilor într-un mediu 

sănătos, natural, astfel încât cei mici să poată învăţa direct de la sursă ce înseamnă natura, petrecând fie 

toată ziua, fie o mare parte a zilei în aer liber. 

             Antrenând elevii (în timpul liber) în diverse acţiuni : excursii, acţiuni practice de plantare şi îngri-

jire a pomilor şi a florilor, de curăţare a spaţiilor verzi şi de înreţinere a acestora, hrănirea păsărilor pe 

timp de iarnă, am realizat o dezvoltare a spiritului de iniţiativă, a deprinderilor de cercetare, a răspunderii 

pentru lucrul făcut, a curiozitaţii. 

             Ca forme de realizare a  educaţiei pentru protecţia naturii amintim: 

a) Convorbirea însoţită de imagini;  

 b) Amenajarea unui colţ cu verdeaţă în clasă pentru a încredinţa elevilor sarcini de gospodărire şi îngrijire 

a plantelor;  

c) Activitate extracurriculară de curăţare a spaţiilor verzi (văruirea pomilor,vopsirea băncilor, strângerea 

gunoaielor şi măturarea trotuarelor);  

d) Acţiuni ample ce vor cuprinde concursuri   între clase (de desen, lucrări practice, poezii, cântece, serbări 

tematice);  

e) Drumeţii, excursii tematice. 

            Plimbările şi activităţile în natură, jocurile de rol, studiul de caz dezvoltă responsabilităţi pentru 

păstrarea şi ocrotirea naturii. Diversitatea acţiunilor extracurriculare care ar trebui să se desfăşoare cel 

puţin odată pe săptămână au un aport benefic asupra formării personalităţii copilului. 

            Cu fiecare prilej, în şcoală sau în afara ei, noi am fost preocupaţi să inducem elevilor  concepţia că 

omul nu are dreptul să distrugă o specie animală sau vegetală, altfel spus :  << Dacă iubeşti natura, imit-

o, nu ţi-o însuşi !>>. 

             Pentru a ajunge mai uşor la sufletul elevilor şi pentru a le prezenta urmările  tragice ale distrugerii 

naturii, putem apela la povestirea „Primavara tăcută„ de Rachel Carson, povestire alarmantă în legatură 

cu poluarea. Mai târziu, cu 15-20 de ani, povestea ei devenea o îngrozitoare realitate în multe locuri ale 

lumii. 

            „A fost odată un oraş în care toate vieţuitoarele păreau să trăiască  în armonie cu  cele din jur. 

Oraşul se afla în mijlocul unor ferme prospere, cu lanuri cu grâne şi dealuri, cu livezi unde primăvara 

nori albi de flori erau purtaţi de vânt peste câmpurile verzi. Toamna stejarii, arţarii şi mestecenii dădeau 

la iveală o revărsare de culori, care se învăpăiau şi licăreau peste o perdea de conifere. Atunci, vulpile 

urlau pe dealuri şi cerbul  străbătea tăcut câmpurile, pe jumătate ascuns în ceţurile dimineţilor de 

toamnă. 
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 În lungul drumurilor, dafinul şi aninul, ferigile mari şi florile sălbatice încântau ochiul călătorului 

tot timpul anului ... 

             Apoi, o stranie nenorocire s-a furişat în regiune şi totul a început să se schimbe. O vrajă 

diavolească s-a instalat în aşezare; boli misterioase au măturat stoluri de păsări, vite şi oi s-au îmbolnăvit 

şi au murit. Pretutindeni plutea umbra morţii ... 

             Nici o vrajă, nici o acţiune duşmănoasă nu redusese la tăcere viaţa, în această lume îndurerată. 

Omul o făcuse ...’’ 

             Oraşul acesta nu există în realitate, dar se poate afla cu uşurinţă într-o mie de părţi ale lumii. 

             Copiii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura.Aceasta înseamnă s-o 

priveşti ca un adevărat cetăţean ce doreşte nu o natură  strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că apără 

şi conservă una din bogăţiile cu care noi, românii, ne mândrim. Şi dacă vrem cu adevărat să fim prieteni ai 

naturii, s-o invităm  la noi acasă. 

             Cunoaşterea şi ocrotirea naturii începe cu floarea de la fereastră, cu canarul sau  pisicuţa, căţeluşul 

sau pasărea pe care nu trebuie s-o rănim, ci să-i oferim câteva firimituri de pâine. 

   În acest sens, noi am înfiinţat în clasă Clubul Prietenii Naturii  care are ca membrii elevii clasei I 

şi învăţatoarea ; am desfăşurat activitaţi diverse menite să protejeze natura şi păsările şi să sensibilezeze 

opinia publică în legătura cu natura şi viaţa naturală. 

              Acţiunile elevilor sunt mărturii ale educaţiei ecologice în natură şi pentru  natură : realizarea 

cuiburilor artificiale pentru păsări şi instalarea lor în pomii din curtea şcolii , aducerea de seminţe pentru 

hrănirea păsărilor iarna, activităţi de curăţire şi îngrijire a spaţiului verde, adunarea deşeurilor, amanajarea  

stratului de flori ş.a.m.d 

            „Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii,  convingerea că 

totul în natură este folositor; noţiunea de dăunător a inventat-o omul ce cunoaşte, dar nu recunoaşte 

lanţul trofic .” 

            În consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre natură din cadrul lecţiilor de ştiinţe sau 

cunoaşterea mediului, putem iniţia un joc didactic.Distribuim elevilor cartonaşe cu imagini ale diferitelor 

vieţuitoare şi plante învăţate . Le  dăm ca sarcină să formeze lanţuri  trofice  : 

varză – iepure – lup; b) grâu – pâine – om;   c)frunze - omidă – păsărele;  d) planta de cartof – 

gândacul de Colorado;  e)porumb – porc – om. 

           Câştigă elevul care termină primul de ordonat corect simbolurile. (cl. A III-a şi a IV-a) 

          Conştiinţa unui copil, atunci când încearcă să înţeleagă şi să determine relaţia dintre el şi natura vie, 

să rezolve conflicte extrem de intime, se evidenţiază în acţiunea sa de decizie : a rupe sau nu o plantă, a 

ucide sau nu o insectă ş.ă.m.d. 

            Pentru o mai mare sensibilizare am adus  în completare fragmente din texte literare, poezii 

sugestive cum ar fi ,,Căţeluşul şchiop” şi ,,Gândăcelul” de Elena Farago. Am observat trăirea emoţională 

pe care o au copiii la auzul versurilor: ,,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...”  

            Copilul manifestă curiozitate permanentă. Lumea  naturală  continuă, astfel, să i se înfăţişeze 

copilului, multă vreme, ca un mister, încântându-l şi  trezindu-i o serie de întrebări :,,De ce?,  De unde?,  

Cum?” etc.  

            Astfel, abilitatea pedagogică a învăţătorului constă în a-i crea copilului, prin disciplinele : ŞTIINŢE 

- CUNOAŞTEREA MEDIULUI, un cadru atractiv de preocupări  pe care acesta să-l exploreze cu pasiune, 

fără a-l lipsi nici o clipă de bucuria descoperirii  personale. 

            La vârsta micii şcolarităţi, jocul didactic, folosit cu pricepere, antrenează funcţiile  fiziologice şi 

cele psihice ale elevului. Elevul devine mai curajos, capătă încredere în  capacităţile sale, are mai multă 

siguranţă în răspunsuri, activitatea didactică devine atractivă şi flexibilă. Preocuparea mea a fost ca 

elementele de joc introduse în  activităţi să nu devină preponderente, sarcinile instructive şi educative au 

fost îmbinate, elementele de joc, cu elemente practice. Prin intermediul jocului, elevul ia contact cu alţi 

elevi, se obişnuieşte să ţină seama de punctul de vedere al altora. 

 La disciplina ,,Ştiinţe’’ este imperios necesar să se organizeze experienţe care să-i  atragă pe elevi  

către investigarea ştiinţifică. 

            Învăţându-l pe elev cum să observe lumea înconjurătoare, cum să mănuiască materialul biologic şi 

să interpreteze ştiinţific fenomenele naturii, el învaţă să cunoască natura, să o  preţuiască şi să o ocrotească. 

            Astfel se ajunge la lărgirea orizontului de cunoaştere, la stimularea interesului pentru cunoaşterea 

ştiinţifică a naturii, se integrează elementele de biologie, fizică, chimie, ecologie. Cunoştinţele, 

priceperileerile se transmit şi se formează în toate orele, interdisciplinar dintr-un an şcolar. 
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            Prezentarea cunoştinţelor în mod gradat : mediul şcolar, familial, anotimpuri, făcându-se apoi 

trecerea la corpuri cu viaţă şi fără viaţă permite elevilor o înţelegere  deplină. Elevii trebuie orientaţi în 

permanenţă spre căutarea relaţiilor esenţiale între fenomene. Ei ajung să înţeleagă treptat interdependenţa 

ce există între vieţuitoare şi factorii de mediu, influenţa acestora asupra vieţii şi dezvoltării plantelor, 

animalelor şi  omului. 

            În vederea dezvoltării gândirii ecologice a elevilor, chiar la vârsta micii şcolaritaţi, se pot adresa 

întrebări - problemă, cum ar fi : ,,Ce credeţi că s-ar putea  întâmpla dacă ar dispărea   ciocănitorile?’’. 

Prin raţionamente simple, elevii îşi dau seama că ar creşte mult numărul insectelor dăunătoare care ar 

pune  în pericol copacii. Am continuat cu întrebarea ,,Ce s-ar întâmpla dacă ar muri un anotimp (ex. 

Iarna)?” .Elevii au răspuns:,,Ar fi urât pentru că nu ne-am mai putea da cu sania”; ,,Sărbătorile de iarnă 

nu ar mai avea acelaşi farmec”; ,,Dacă ar fi cald s-ar înmulţi insectele şi bolile”; ,,Oamenii ar suferi”. 

            Se poate lansa spre dezbatere la nivelul clasei de elevi o problemă cum ar fi : ,,De  ce se vorbeşte 

din ce în ce mai mult despre distrugerea mediului şi necesitatea protecţiei acestuia?’’. Este bine, ca noi, 

învăţătorii să dirijăm observarea sistematică a materialelor  expuse în faţa clasei, prin întrebări, ca de 

exemplu : ,,Care sunt activităţile umane care duc la poluarea mediului (încărcarea cu substanţe 

toxice )?’’; ,,Care sunt efectele poluării  aerului asupra pădurilor?’’; ,,Cum arată o pădure care se găseşte 

în apropierea unei uzine chimice, care aruncă (emană) în aer substanţe toxice?’’; ,,Cum sunt frunzele  

arborilor?’’; ,,Ce se întâmplă cu animalele din aceste păduri?’’; ,,La ce duce tăierea necontrolată a 

pădurilor?’’; ,,Cine poate polua apele ?’’;  ,,Ce efecte are poluarea  apelor?’’; ,,De ce nu se mai găsesc 

peşti în apele în care s-au produs deversări  petroliere?’’; ,,Cum arată un oraş poluat?’’; Ce aspect au 

arborii de pe marginea străzilor circulate intens?’’  etc. 

            Concluzia posibilă din acest dialog subliniază următorul aspect : ”substanţele dăunătoare rezultate 

din unele activităţi umane (industrie, agricultură, transporturi etc) pot duce la distrugerea mediilor de 

viaţă şi a vieţuitoarelor din acestea’’. 

            Poate fi abordată şi tema : ,,Viaţa pe Pământ depinde de noi’’ în care elevilor li se pot adresa 

întrebări de genul : ,,Cum vedeţi voi rezolvată problema protecţiei mediului?’’; ,,Cum puteţi contribui  şi 

voi la protecţia mediului?’’. Pentru a înţelege mai  bine problematica pusă în discuţie, li se poate citi un 

text pe o temă adecvată. 

            Este important să precizăm elevilor faptul că natura a fost în toate timpurile şi o sursă de inspiraţie 

poetică pentru mânuitorii condeiului şi penelului. Dar ea n-a fost numai muza inspiratoare a artelor culte, 

ci a constituit izvorul cel mai de preţ al artiştilor populari. La toate popoarele, obiectele de uz casnic 

(vase, ţesături, cusături, mânerele unor obiecte, sunt împodobite cu motive vegetale. La noi în ţară, în di-

ferite regiuni se împletesc motivele vegetale cu cele animale. Există o preocupare la nivel mondial ca în 

arta vestimentară să nu se mai folosească blănuri de animale naturale, ci artificiale. Motivele vegetale şi 

animale se întâlnesc în desenele vitraliilor unor mănăstiri; pe porţile de lemn sculptate de artişti populari, 

pe brâiele de broderie în piatră a bisericilor. Ca exemplu, le putem prezenta vederi (fotografii) cu diverse 

mănăstiri, imagini care reprezintă vase ceramice de Horezu, modele de pe portul popular… 

               Pornind de la acest îndemn , trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin inter-

venţii reale , să–şi exercite capacitatea de a opta şi de a decide. Şi ce alt loc mai potrivit decât şcoala pu-

tem găsi pentru îndeplinirea acestui scop nobil ? Aici , departe de forfota şi apăsarea cotidianului , copilul 

intră într-un mediu cald , protector şi stimulativ , un mediu pe care-l putem asemăna unei cărţi cu poveşti 

în care literatura , muzica , artele plastice , natura , mişcarea , socialul sunt într-un permanent dialog între 

ele şi implicit cu copilul. 

             Fiinţa umană nu reflectă în mod indiferent realitatea ci trăieşte anumite emoţii sau sentimente faţă 

de fenomenele naturii şi societăţii , faţă de ceilalţi oameni , faţă de sine însuşi. Viaţa afectivă a copilului 

şcolar sub influenţa multiplilor factori interni şi externi este într-o continuă evoluţie. Treptat emoţiile copi-

lului dobândesc un caracter mai controlat , mai plin de conţinut , mai reţinut şi devin mai stabile în mani-

festare. 

            În viaţa copilului şcolar emoţiile joacă un rol important pentru orientarea conduitei copilului. Un 

mijloc important pentru a-l face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau alta , pentru a-i mobiliza întregul 

potenţial psihic constă în a-l introduce în diverse activităţi şi situaţii care să-l determine la o participare 

activă folosind metode şi procedee diferite. Crearea unui mediu educaţional adecvat în vederea stimulării 

continue a învăţării spontane a copilului şi pentru introducerea acestuia în ambianţa culturală a spaţiului 

căruia îi aparţine reprezintă un pas important în înţelegerea noţiunilor şi a cunoştinţelor. 
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            Ia închipuţi-vă,de exemplu,că vă plimbaţi liniştiţi într-o pădure de brazi după o uşoară         ploaie 

de vară,când răşina curge ca mierea pe trunchiurile bătrâne răspândind mireasmă de tămâie;sau, mai sim-

plu,imaginaţi-vă că mergeţi desculţi prin iarba verde şi mătăsoasă ce se întinde cât vezi cu ochii ,că staţi 

întinşi pe un braţ de iarbă abia cosită şi priviţi cerul limpede şi albastru…albastru…Soarele şi păsările 

întregesc tabloul.Oare e nevoie de mai mult să fii fericit? 

            Iată ,aşa se poate începe o lecţie despre mediul înconjurător stârnind o mare curiozitate,dragoste şi 

interes fată de natură,dar nu numai atât,căci n-ar fi îndeajuns. 

            Copiii au nevoie să "simtă"ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult ,duşi în excursii şi 

drumeţii,la diverse acţiuni ecologice ,pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât  televizorul şi 

calculatorul . În unele oraşe din ţară au apărut aşa numitele grădiniţe libere, ale căror “cursuri” se des-

făşoară în natură, copiii sunt încurajaţi să sape pământul, să se urce în copaci, să alerge liberi oriunde dor-

esc, să se bucure de ce le oferă natura. Alte programe au chiar cursuri de grădinărit, la care copiii învaţă 

cum se plantează legumele, florile, pomii, cum se obţine hrana sănătoasă, cum se îngrijeşte o plantă, cum 

se păstrează mediul înconjurător curat sau cum pot recunoaşte diferite plante ori animale din sălbăticie. 

Experienţa dobândită pe viu este hotărâtoare pentru viitorul lor: lucrurile astfel învăţate, la vârstă fragedă, 

se întipăresc definitiv, iar “lecţiile” deprinse în şi de la natură au un rol în modelarea dezvoltării copilului.  

              Pestalozzi a spus:“Lăsaţi copilul să vadă , să audă , să descopere , să cadă , să se ridice şi să se 

înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţionarea , faptul însuşi sunt posibile.”   
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PĂSĂRILE 

           Prof.înv.primar LUNGU DOINIŢA, Şc. Gim. “Ecaterina Teodoroiu” 

Prof.înv.primar BUNEA VIORICA, Şc. Gim. “Nedelcu Chercea ”   

                  

Păsările sunt cele mai desăvârşite dintre toate fiinţele zburătoare (liliecii, insectele şi păsările). Ca-

pacitatea lor de a zbura le-a permis să se răspândească în întreaga lume, adesea în locuri precum insule izo-

late şi Antartica, unde numeroase alte animale nu pot ajunge. Ca şi mamiferele, păsările sunt vertebrate cu 

temperatura corpului constantă (homeoterme). Totuşi, spre deosebire de alte animale, ele se reproduc depu-

nând ouă. Păsările au mai multe adaptări pentru zbor: aripi, pene, un schelet uşor, dar puternic şi un sistem 

respirator extrem de eficient. 

EVOLUŢIE: 

Păsările au evoluat din strămoşi asemănători reptilelor, posibil din dinozauri care trăiau  în copaci şi 

se hrăneau cu insecte. Un stil de viaţă arboricol de vânătoare ar fi putut promova dezvoltarea unor aseme-

nea caracteristici ca ale păsărilor precum ochii mari, picioare cu care apucă şi un bot lung care mai târziu a 

evoluat într-un cioc.  

Penele, care au rezultat din solzii reptilelor, s-au dezvoltat probabil mai întâi pentru a oferi izolaţie, 

deşi erau fără îndoială destinate zborului încă de la început.  

Fosila primei păsări are o vechime de aprox. 150 mil. de ani, datând din perioada jurasică (acum 

205-142 mil. de ani). Acest animal era aprox. de mărimea unei ciori şi prezenta o combinaţie de trăsături de 

reptilă şi de pasăre; avea aripi şi pene ca o pasăre, dar avea şi bot, şi nu cioc, şi maxilarele cu dinţi ca ale 

unei reptile. 

În timpul perioadei cretacice (acum 142-65 mil. de ani), pasările s-au diversificat, iar anatomia lor a 

evoluat pentru a face un zbor din ce în ce mai eficient. În această perioadă au apărut strămoşii păsărilor de 

astăzi. Spre sfârşitul Cretacicului, un val de dispariţii în masă a marcat sfârşitul erei dinozaurilor. Nu este 

clar de ce au supravieţuit păsările – poate faptul că aveau sângele cald le-a ajutat să reziste unei catastrofe 

climatice dominante. 

ANATOMIA: 

Pasărea are mai multe adaptări fizice pentru zbor. Corpul său este  

scurt, puternic şi compact, cu muşchii puternici pentru mişcarea aripilor şi picioare robuste pentru a 

o lansa în aer şi amortiza impactul aterizării. Penele sale formează suprafaţa de zbor; de asemenea, ele oferă 

protecţie şi izolaţie. 

 Scheletul păsării combină o uşurinţă remarcabilă şi rezistenţă, atribute esenţiale unui zbor puternic. 

Pentru a limita greutatea păsării, un număr mare de oase sunt reduse ca mărime. Oasele nu au măduvă, sunt 

goale. 

Aripa păsării are puţine degete, iar la înotătoare acestea sunt legate printr-o membrană interdigitală. 

Când pasărea zboară aripile sunt ţinute drept şi fluturate doar din umăr, asigurând rigiditate şi economisind 

energie. 

Ciocul lor este uşor şi flexibil. Forma ciocului este întodeauna adaptată la o anumită metodă de vâ-

nătoare a păsării şi reflectă dieta sa. Ciocul mic şi subţire reprezintă păsările ce mănâncă insecte iar ciocul 

ascuţit şi încovoiat este pentru păsările carnivore, pentru a sfâşia prada. 

 

ZBORUL: 

Păsările nu sunt singurele animale capabile de zbor. Există două principale moduri de zbor: bătaia 

din aripi şi planatul. Majoritatea păsărilor trebuie să dea din aripi pentru a decola. Atunci când planează, ele 

îşi ţin aripile întinse şi neclintite în faţa vântului. O pasăre care planează consumă puţină energie, dar pierde 

înălţime. 

Păsările prezintă o mare varietate de forme ale aripii, reflectând modul în care zboară şi în general 

stilul lor de viaţă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

-„Enciclopedia RAO - Animale” de  David Burnie, editura RAO  
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FIŞE DE LUCRU: 

Fişa 1 

Comportamentul meu influențează animalele?  

 

Elevilor li se dă următoarea  fișă sau se poartă un dialog frontal pe temele de mai jos.  

Andrei a spălat mașina vărsând detergent în apă. A afectat astfel cele mai răspândite grupe de ani-

male din apă, precum:   

  ................................................................................................................................. 

Într-o excursie, Bogdan a găsit câteva ouă printre pietre, în bătaia soarelui. S-a îngrijorat de soarta 

lor, deoarece nu a văzut părinții. Ca să nu le facă rău prea mult soare, a acoperit ouăle cu ierburi.  

A făcut bine? De ce? 

................................................................................................................................. 

Ana a găsit doi pui de vrabie căzuți din cuib. Neștiind ce să facă cu ei, i-a adus acasă ca să-i 

hrănească cu lapte. Este bine? De ce? 

................................................................................................................................. 

George a găsit o broscuță pe drum și ar vrea să o țină puțin la soare ca să se încălzească.  

Ar face bine? De ce? 

.......................................................................................................................  

 

Fişa 2 

 

Arca lui Noe 

Fiecare copil primește câte un cartonaș care are desenat un animal alături de  

denumirea sa (de exemplu: greiere, fluture, lăcustă, biban, șalău, broască de lac, brotăcel, șopârlă 

cenușie, gușter, viperă, șarpe de casă, rândunică, barză, găină, pisică, oaie, cal, vacă etc.). 

Cartonașele pot fi înlocuite cu diferite jucării, mulaje care reprezintă diverse animale.  Varianta 

cartonașelor cu imagine pe care este scris numele animalului facilitează și însușirea unor exemple de ani-

male, nu numai a caracteristicilor grupelor respective. 

Elevii se așază în cerc, ținându-și cartonașul/jucăria/mulajul la vedere.  

Trebuie să ne îmbarcăm, dar, deoarece nu avem loc toți, arca va face mai multe drumuri și ne vom 

îmbarca pe rând. Cei care se îmbarcă, să vină în mijlocul cercului.  

Vor fi solicitate, pe rând, categorii care îndeplinesc anumite caracteristici : 

-cei cu patru membre, cei cu aripi, cei cu solzi, cei care înoată, cei care zboară, cei cu blană,  

-cei cu pene 

Vor fi solicitate, apoi, grupele de animale : 

-insectele, peștii, amfibienii, reptilele, păsările, mamiferele 

Se pot introduce și alte criterii de ”îmbarcare” sau alte animale, care solicită mai mult atenția 

asupra diferitelor criterii de clasificare (de ex., liliac, delfin, broască țestoasă, pinguin). 

         

 

 Curiozităţi: 

 

oul de strut e cel mai mare din lume, dar ca e mic in comparatie cu corpul sau ?         

   strutul poate creste in inaltime pana la 2.75 m., si in greutate pana la 200 kg. ? 

strutul e cea mai mare pasare din lume ? 

strutul e un adevarat "dinozaur", el convietuind acum milioane de ani cu acestia ? 

o femela poate da pana la 80 de oua pe an, timp de aproximativ 40 de ani ? 

in salbaticie femela cloceste ouale ziua si masculul noaptea ? 

strutul poate creste intre 30 si 45 cm. intr-o luna ? 

strutul este singura pasare cu doua degete la un picior ? 

un strut poate face o gaura in portiera unei masini ? 

pot trai pana la varsta de 88 de ani ? 

strutul nu poate zbura ? 

strutul nu este o specie pe cale de disparitie ? 

in toata lumea sunt cel putin 2.000.000 de struti?  
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PROIECT  EDUCAȚIONAL 

,,TOAMNĂ MÂNDRĂ, DARNICĂ...” 

                                                    prof. înv. primar TULUMIS VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHU DRAGOMIR” BRĂILA 
 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

Domeniul  în care se încadrează proiectul:cultural-artistic, ecologie și protecția mediului; 

Număr participanți: 76 de elevi și părinții acestora, cadre didactice; 

Bugetul proiectului: autofinanțare. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI 

În activităţile proiectului vor fi implicaţi  toţi elevii claselor pregătitoare, părinţii acestora  

şi cele 3 cadre didactice coordonatoare. 

Beneficiari direcți: copiii și părinții, cadrele didactice; 

Beneficiari indirecți: comunitatea locală; 

Activități propuse: 

Prezentare PPT,,Miresme de toamnă”(caracteristicile specifice anotimpului, modificări apărute în viața 

oamenilor, plantelor, animalelor etc.) 

Concurs de ghicitori ,,Toamna-bogăție și sănătate” 

Program artistic de cântece și poezii,,Carnavalul toamnei” 

Ateliere de lucru: ,,Măști cu fructe și legume”, Activitate de bucătărie,,Salata de fructe" 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

ARGUMENT 

Activitățile distractive îmbinate cu cele de transmitere de noi cunoștințe sunt un real succes di-

dactic. Jocurile cu reguli bine stabilite care fac legătura între motivaţie, stimulare şi muncă, permit 

copilului să rămână în lumea lui imaginară, de poveste, și, în același timp,  să treacă spre realitatea obi-

ectivă, treptat, pas cu pas. Copilul transformă realitatea, îi descoperă pe ceilalţi, se descoperă pe sine şi 

se dezvăluie celorlalţi, comunicând, colaborând. 

În activităţile pe care  ni le-am propus în cadrul proiectului, copiii  vin în contact cu o diversitate 

de stimuli şi condiţii care îi fac să devină progresiv interesați, motivați, atenți, curioși pentru a cunoaşte, 

a acţiona. 

Abordarea interdisciplinară a temei propuse va permite elevilor să se exprime liber, să contribuie 

în stilul lor la aprofundarea cunoștințelor, iar rezolvarea cerinţelor de lucru pe grupe sau în echipe  va 

dezvolta spiritul de cooperare, încrederea în propria persoană. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

valorizarea potenţialului  creativ al fiecărui elev; 

însuşirea şi îmbogăţirea unor cunoştinţe referitoare la anotimpul toamna. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse mijloace (program artistic, 

expoziţie, paradă a costumelor, a fructelor şi legumelor toamnei ); 

realizarea unor lucrări cu tema TOAMNA, utilizând tehnici de lucru variate; 

formarea deprinderii de a lucra în grupuri mici la realizarea unui proiect comun; 

implicarea familiei în realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului. 

 

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ : 

Proiectul se adresează elevilor din clasele pregătitoare, cadrelor didactice şi părinţilor doritori să susţină 

aplicarea proiectului. 

 

DURATA PROIECTULUI : octombrie-noiembrie 
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ETAPELE PROIECTULUI 

 

DESCRIEREA REZULTATELOR AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII  PROIEC-

TULUI : 

-dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător, 

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenome-

ne observate în mediul înconjurător; 

-formarea unor atitudini şi comportamente pozitive în raport cu mediul înconjurător; 

-optimizarea relaţiei şcoală- familie astfel încât elevii să-şi dezvolte încrederea în propria persoană şi 

în ceilalţi, pentru a înregistra succese prin propria putere; 

 -consolidarea relaţiilor de comunicare şi cooperare între cadrele didactice , elevi și 

părinți; 

 

PREZENTAREA MODALITĂȚII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A REZULTATELOR 

PROIECTULUI: 

Rezultatele proiectului se vor observa fie direct prin acțiunile desfășurate, fie prin rezultatele 

de la activitați, CD-uri cu activitățile desfășurate, articole în revista școlii și expoziții de fotografii, 

diplome, prezentări în cadrul comisiilor metodice, întâlniri/ dezbateri cu cadrele didactice și părinți. 

 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

1. 

* Întocmirea proiectului educațional. 

  

*Lecturarea şi învăţarea unor cântece şi poezii despre toamnă. Pregătirea programului 

artistic „Carnavalul toamnei”. 

  

*Realizarea şi expunerea unui afiș al  proiectului. 

  

*Realizarea şi selectarea lucrărilor elevilor realizate în cadrul orelor de AVAP și MEN 

pentru organizarea expoziţiei în sala de clasă. 

*Realizarea costumelor și a coronițelor cu fructe și legume de către părinţii copiilor. 

  

*Realizarea şi distribuirea invitaţiilor la activitate către părinţi,cadre didactice . 

  

   *Colectarea produselor alimentare (fructe, legume, dulceaţă, compot, 

zacuscă ) şi sortarea produselor realizate de elevi pentru activitatea de bucătărie. 

  

*Realizarea unor aranjamente de toamnă şi expunerea lor în sala de clasă. 

  

*Realizarea diplomelor pentru câştigătorii  concursurilor. 

2. 

*Desfăşurarea activităţii propriu-zise: 

-Prezentare PPT ,,Miresme de toamnă”; 

-Concurs de ghicitori-„Toamna-bogăție și sănătate” 

 -Carnavalul toamnei”- mini- program de cântece şi poezii, dedicate toamnei; 

-„Fructele  şi legumele Toamnei”-concurs:”Cel mai frumos costum” 

-Ateliere de lucru: 

realizarea de lucrări artistico-plastice în echipă( elev-părinte),,Măști”; 

activitate  de bucătărie : preparare salată de fructe, de legume, plăcintă de mere și de 

bostan. 

-Activitatea de premiere 

  3. *Realizarea unui material PPT cu activităţile propuse în proiect 
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE: 

afișe, invitați;  

diplome ;  

expoziții de fotografii, realizare CD și PPT cu  imagini din timpul activității. 
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PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE CU TEMATICĂ  ECOLOGICĂ 

-programă orientativă- 

,, TERRA VERDE” 

Prof. înv. primar PODARU CAMELIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA 

 

 

Tipul opţionalului: opţional la nivelul mai multor arii curriculare     implicate: Limbă şi  literatură ro 

mână, Ştiinţe, Geografie, Abilităţi practice, Ed.plastică 

Durata:1 an/o oră pe săptămână 

Clasa a IV-a 

ARGUMENT 

 

 Societatea a devenit conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru su-

pravieţuirea întregii planete. Relaţia om-mediu trebuie să aibă alte dimensiuni concrete. Nu se mai pune 

problema îmblânzirii naturii, ci a conştientizării faptului că omul este o parte intrinsecă a mediului, fapt 

pentru care, protecţia şi conservarea mediului înseamnă de fapt, asigurarea habitatului necesar pentru con-

tinuarea existenţei sale. 

   Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia reprezin-

tă o soluţie. Copiii sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor, iar aceştia îşi pot sensibiliza 

părinţii şi alţi membrii ai comunităţii  la problemele de mediu. Majoritatea elevilor nu au formată o edu-

caţie de mediu (pungi, cutii de plastic aruncate în curtea şcolii şi exemplele pot continua). 

 Educaţia ecologică în şcoală este orientată spre dezvoltarea spiritualităţii copiilor, a umanismului, 

fiind o bază în formarea unui sistem de viziuni  şi deprinderi de comportare civilizată vis-à-vis de natură, 

non-violenţă, atitudine plină de menajament ,toate acestea reflectându-se în conştiinţă, activitate, compor-

tament, emoţii şi sentimente. 

 Deci, fie că va deveni o materie obligatorie, fie că va rămâne opţional sau o promovăm prin di-

verse proiecte educaţionale, educaţia ecologică este necesară în şcoli. 

OBIECTIVE CADRU 

 1. Înţelegerea şi utilizarea noţiunilor elementare referitoare la protecţia mediului înconjurător;. 

2. Dezvoltarea spiritului de observare, investigare şi cercetare la elevi; 

3. Formarea unei atitudini motivaţionale şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii medi-

ului înconjurător;  

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

1. Înţelegerea şi utilizarea noţiunilor elementare referitoare la protecţia mediului înconjurător;. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1 Să comunice în diverse maniere constată-

rile în legătură cu protecţia mediului înconju-

rător; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

Elaborarea unor reguli ecologice-Ghid de compor-

tare civilizată ,,Aşa da, aşa nu!”; 

Descrierea şi explicarea unor fenomene produse

(efectul de seră, ploile acide, degradarea solu-

lui, a apei, a aerului) 

Dezbateri pe teme privind rolul pădurii, a aerului, 

a apei, a aşezărilor omeneşti etc; 

Jocuri de rol: ,,De vorbă cu Pământul”, Copacul 

care ştie înţelepciunea pădurii”; 

Exerciţii de documentare-citirea unor texte cu un 

conţinut ştiinţific; 

Vizionarea de documentare ştiinţifice; 

      Rebusuri ecologice; 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

                                                                

  1.2 Să  argumenteze necesitatea 

protejării mediului înconjurător; 

Exerciţii de descrierea orală sau scrisă a rezultatelor obţinute 

în urma efectuării experienţelor simple derulate în clasă 

sau în mediul apropiat; 

 Întocmirea unor fişe de constatare privind calitatea mediului 

la nivel local pe baza unor fotografii sugestive 

Identificarea unor soluţii de protejare şi conservare a mediu-

lui; 

Realizarea unor ,,colţuri informative” în şcoală; 

Efectuarea unor vizite sau excursii tematice(vizite la centre 

de reciclare, uzine de producere a energiei, grădini zoo-

logice, centre de protecţie a animalelor) 

Portofolii tematice legate de mediu; 

2. Dezvoltarea spiritului de observare, investigare şi cercetare la elevi; 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1 Să interpreteze aspecte observate 

în mediul înconjurător(cauze, efecte); 

  

  

  

2.2. Să identifice factorii poluanţi şi 

efectele acestora; modalităţi de com-

batere şi prevenire; 

  

  

  

  

2.3. Să verifice ipostaze date  pentru 

realizarea unor experimente; 

  

Participarea la excursii, vizite tematice; 

Elaborarea unor ghiduri, jurnale de călătorie; 

Realizarea unor albume foto; 

       Comentarea unor imagini; 

       Exerciţii de selectare prin bifare; 

        Exerciţii de ilustrare; 

         Curiozităţi; 

  Operaţii experimentale privind mişcarea aerului, produ-

cerea hârtiei, filtrarea şi circuitul apei, ,drumul parcurs de 

substanţele toxice spre vieţuitoare prin intermediul apei, 

„autopsia” pubelei pentru clasificarea deşeurilor; 

Exerciţii de redare prin afişe, postere etc. a informaţiilor 

desprinse în urma unor observaţii; 

Exerciţii de identificare şi analiză a activităţilor oamenilor 

care conduc la degradarea naturii; 

Ilustrarea factorilor poluanţi prin afişe; 

Întocmirea unui plan de acţiune comunitară conţinând 

soluţii la nivel local; 

  

3. Formarea unei atitudini motivaţionale şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii me-

diului înconjurător;  

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1 Să contribuie la ameliorarea cali-

tăţii vieţii şi a mediului 

  

  

  

  

  

  

3.2 Să dezvolte o atitudine favorabilă 

privind protecţia animalelor, plante-

lor şi păsărilor 

Ecologizarea diverselor spaţii la nivel local; 

Amenajarea unui spaţiu verde a şcolii; 

Strângerea hârtiei, sticlelor, materialelor plastice la centre 

de colectare; 

Confecţionarea unor jucării din materiale reciclabile; 

 Acţiuni de sensibilizare a populaţiei ( distribuirea de fluturaşi 

cu mesaje ecologice); 

 Iniţierea unor campanii publicitare ,,Nouă ne pasă!” 

Portofoliu: „Vieţuitoare pe cale de dispariţie”; 

Organizarea unor caravane ecologice cu produse realizate; 

Confecţionarea unor căsuţe pentru păsărele; 
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CONŢINUTURI 

NOŢIUNI ELEMENTARE 

influenţa factorilor biotici şi abiotici asupra planetei; 

IGIENA MEDIULUI 

modalităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului; 

POLUAREA ŞI TIPURILE DE POLUARE 

poluarea apei , a solului, a aerului (elemente poluante, efecte asupra mediului); 

      PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

deşeurile(tipuri, modalităţi de gestionare), măsuri de protecţie şi combatere a poluării, energii alternati-

ve (tipuri de energii, funcţionare, avantaje şi dezavantaje). 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

S1.Aprecierea importanţei plantelor şi animalelor în păstrarea echilibrului ecologic; 

S2.Efectuarea unor experimente dirijate; 

S3.Prezentarea  aspectelor negative care duc la poluarea mediului înconjurător; 

S4.Realizarea unor colecţii de timbre, vederi, mape cu materiale informative, creaţii literare; 

S5.Realizarea unor descrieri empirice; 

S6.Formarea unei atitudini negative faţă de factorii care duc la distrugerea echilibrului natural; 

S7.Realizarea unor activităţi practice de ocrotire şi protejare a naturii; 

 

EXPERIMENTE 

.Circuitul apei în natură 

Materiale necesare: borcan cu capac, plante, pietricele, sol, nisip; 

      Experiment: se introduce în borcan pietricele, nisip si apoi solul. Se pune în pământ    plantele şi lângă 

ele capacul cu apă. Închideţi borcanul şi puneţi-1 într-un loc însorit. Astfel, obţineţi un circuit al apei. 

Poluarea apei 

Materiale necesare: două garoafe albe, ţelină cu frunze, cerneală roşie, verde, albastră, foarfecă, vase de 

sticlă. 

Experiment:   se umplu vasele cu apă adăugându-se la fiecare vas altă culoare de cerneală. Tulpina ga-

roafei se taie cu grijă în două părţi până la capătul floral. Fiecare jumătate a tulpinii se introduce într-un 

vas cu apă colorată. După câteva ore florile încep să se coloreze. 

ţelină secţionată în partea inferioară se pune într-un vas ce conţine colorant roşu. Apa urcă prin tulpină 

în frunze colorându-le în roşu şi vedem celulele vasculare prin care apa e condusă către frunze. 

Producerea hârtiei 

Materiale: mixer, hârtie, vas mare cu apă, prosoape, sucitor, rame; 

Experiment: înmuiaţi bucăţele mici de hârtie în apă caldă cel puţin 30 de minute. Pregătiţi o ramă de 

lemn pe care fixaţi o plasă de sârmă cu ajutorul cuielor. Mixaţi hârtia până are o consistenţă lichidă. 

Introduceţi rama în vasul cu apă, astfel încât să se depună un strat unform din amestecul obţinut. Se 

scoate rama şi se elimină excesul de umiditate cu ajutorul unor prosoape sau a sucitorului. Colile de 

hârtie rezultate trebuie puse la uscat. 

                                          
MODEL DE FIŞă DE LUCRU 

 

PRIETENUL NATURII 

Răspunde cu DA sau NU la întrebările de mai jos: 

1.Arunci resturile de mâncare şi ambalajele la coş? 

2.Rupi flori din parcuri şi grădini? 

3.Când mergi în excursie,laşi murdar în urma ta? 

4.Distrugi cuiburile de păsărele? 

5.Ai plantat vreodată un pom? 

6.Dai drumul tare la televizor ? 

7.Îngrijeşti florile? 

8.Eşti prietenul animalelor? 

Dacă ai răspuns DA la întrebările 1,5,7,8 şi NU la întrebările 2,3,4 şi 6 te poţi numi Prietenul naturii 
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NATURA, IZVOR DE SĂNĂTATE 

PROF.ÎNV.PRIMAR DRAGOMIR LILIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA 

 

 România este una din puţinele ţări înzestrate de natură cu nenumărate bogăţii naturale strânse într-o 

neîntrecută armonie. Marea şi muntele, şesul şi dealul, pădurea şi stepa, numeroasele ape curgătoare, clima, 

pământul roditor, vegetaţia bogată şi variată au creat condiţii prielnice pentru traiul tuturor vieţuitoarelor şi 

bineînţeles al omului. 

 Puţine ţări sunt în lume care, pe un teritoriu întins cât al patriei noastre, să aibă atâtea frumuseţi natu-

rale răspândite de la munte până la ţărmul mării şi atâtea realizări măreţe făurite de mintea şi de vrednicia 

poporului locuitor pe aceste meleaguri. De aceea suntem datori, tineri şi vârstnici, să le cunoaştem pe toate, 

căci numai aşa le putem înţelege la justa lor valoare.  

 Mediul înconjurător poate să ne slujească de carte, de profesor, de povăţuitor, ea ne poate procura, 

cu mici mijloace, tot ceea ce vom avea nevoie mai târziu. Nu trebuie să închidem această mare „carte” pli-

nă de învăţături înţelepte, nu trebuie să o neglijăm, ci să o studiem cu mare atenţie şi să o transmitem mai 

departe urmaşilor noştri. 

 „Pământul e ţărâna pe care o călcăm, dar e şi ce se ascunde dedesubt, e forma sub care se înfăţişează 

(munte, vale, şes), e apa care îl udă, îl acoperă, îl pătrunde, (deci e râu, lac, mare, apă subterană), mai e ae-

rul care îl învăluie, care îi împrumută lumină şi umbră, culori mângâietoare sau violente, nori şi ploaie, 

vânt, furtună sau viscol. Mai e vegetaţia care îl îmbracă atât de splendid şi de variat, mai sunt vieţuitoarele 

care-l animează, de la turmele care pasc pajiştile, până la peştii care populează apele şi, în sfârşit, mai e 

omul care îl stăpâneşte şi se bucură de toate darurile acestui pământ... Fiecare din noi simte tot mai puternic 

că nu este numai un locuitor al patriei sale, ci şi al globului terestru care se arată ca un organism unitar, 

fiecare trebuie să aibă conştiinţa acestei cetăţenii terestre.” (George Vâlsan) 

 A cunoaşte şi a înţelege mediul înconjurător înseamnă a cunoaşte şi a înţelege viitorul, înseamnă a 

face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la feri-

cirea întregii omeniri.  

 Natura, prin caracterul său viu şi dinamic, trezeşte interesul tuturor, indisolubil legat de dorinţa de a-i 

cunoaşte şi de a-i dezlega tainele. Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător ne oferă multiple şi noi posi-

bilităţi de cunoaştere a unor aspecte, a legăturilor dintre acestea, a cauzelor care le determină şi urmările pe 

care le au pentru a şti cum să acţionăm ca să îndepărtăm eventualele pericole. Îndrăgind natura şi înţelegân-

du-i tainele, ne putem transforma, cu mic cu mare, în veritabili apărători permanenţi ai acesteia. 

 Avem un pământ frumos, un pământ bogat, dar care nu are însă valoare dacă nu este îndeajuns cu-

noscut, respectat, protejat şi muncit. De muncă avem mai ales nevoie pentru ca darurile naturii să ne fie 

întradevăr de folos. Astfel, şi la munte, dar şi la câmpie, vom întâlni pe masa gospodarului, bucuros să ne 

găzduiască, bucata de pâine lângă farfuria cu fructe, lângă fagurele de miere aurie, lângă cana cu lapte cald 

sau lângă vasul cu friptură aburindă. Muntele ne poate da mai ales laptele şi carnea, câmpia ne poate da 

mai ales pâinea, dealul ne poate da fructele, dar toate bunătăţile la un loc ni le poate da numai omul prin 

munca sa, pe care o desfăşoară în strânsă legătură cu natura de care trebuie să aibă grijă în permanenţă pen-

tru a fi răsplătit. 

 Datoria noastră, a tuturor este să găsim soluţii pentru a populariza, prin diferite mijloace, relaţiile 

dintre natură şi om, consecinţele nocive ale unor acţiuni întreprinse de acesta în detrimentul mediului în-

conjurător, a sănătăţii acestuia, să adoptăm o atitudine etică, umanistă în acest sens. 

 Viaţa noastră, a tuturor, trebuie şi poate să se desfăşoare într-un mediu curat, lipsit de poluare indife-

rent de felul acesteia. Încă nu este pierdut totul pentru că oamenii au început să devină conştienţi de conse-

cinţele acţiunilor nechibzuite asupra mediului, iar specialiştii au la îndemână mijloace numeroase de a re-

duce sau chiar stopa în unele cazuri distrugerea naturii. 

 Despre un mediu pur,cu desăvârşire lipsit de poluare, nu s-a putut vorbi niciodată. Încă din cele mai 

vechi timpuri, unele fenomene naturale, precum eroziunile de teren, incendiile de păduri, descompunerea 

materiilor vegetale, a cadavrelor umane şi animale, a altor resturi din natură, au constituit factori de poluare 

a mediului înconjurător.  

 Ruperea echilibrului ecologic, ce poate produce daune sănătăţii, liniştii şi stării de confort a oameni-

lor ori pagube vieţii în general, prin modificarea calităţii factorilor naturali sau artificiali, constituie polua-

rea mediului în care trăim. Această acţiune prin care omul degradează natura poate fi consecinţa comporta-

mentului acestuia, a funcţionării unor fabrici şi uzine, a unor mijloace de transport, a comunităţilor rurale 

sau urbane care are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. 
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 Poluarea are diferite cauze şi efecte. Putem vorbi de poluare naturală şi artificială, de poluare fizică, 

biologică, chimică sau estetică, de poluare directă sau indirectă, de poluare intenţionată sau neintenţionată. 

Poluarea mediului cu diverse tipuri de substanţe trebuie privită în ansamblul ei, în mod concomitent pentru 

elementele (aer, apă,sol) deoarece, de cele mai multe ori, aceeaşi substanţă le poluează în acelaşi timp.  

  Poluarea are urmări neplăcute, adesea grave, asupra omului şi mediului său înconjurător, sub diferite 

forme: murdăreşte locuinţele, împiedică dezvoltarea şi periclitează viaţa plantelor, diminuează valoarea 

produselor agricole, reduce vizibilitatea, adaugă mirosuri neplăcute mediului ambiant şi, cel mai important, 

afectează sănătatea şi existenţa umană. 

 Soluţiile reale ale problemei poluării mediului presupun participarea activă a întregii populaţii. Inte-

resul public în prevenirea poluării reprezintă o luare de poziţie conştientă, tot mai des întâlnită în zilele 

noastre, faţă de una dintre cele mai serioase probleme ale lumii de azi. Trebuie să procedăm astfel încât 

Pământul să fie o casă primitoare pentru noi şi generaţiile viitoare, să facem eforturi pentru ocrotirea natu-

rii, pentru păstrarea unui mediu curat, salubru, care să ridice calitatea vieţii şi să ne protejeze. Nicăieri nu 

va fi mai bine ca aici şi tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri din vreme, pentru ca viaţa noastră şi a ur-

maşilor noştri să nu fie periclitată şi să se îmbunătăţească continuu. 

 Este cazul, până nu este prea târziu, să conştientizăm faptul că natura este cel mai de preţ dar al omu-

lui, că viitorul ei se află în mâinile noastre şi că are nevoie de ajutor deoarece este în pericol. Degradarea 

factorilor de mediu trebuie stopată cu orice preţ pentru că orice amânare poate fi ireversibil fatală. Salvarea 

poate veni numai promovând şi dezvoltând o conştiinţă ecologică reală, nu formală prin educaţie în acest 

sens, care să ocupe un loc prioritar în viaţa noastră şi a copiilor noştri.  

  Să ne învăţăm copiii că nimic nu este mai preţios decât să trăiască într-un mediu curat şi sănătos pen-

tru a se dezvolta la fel, să-i sensibilizăm şi să-i facem să-şi dorească să ajute, atât cât pot ei, la construirea 

unei ambianţe naturale propice dezvoltării lor armonioase. 

  Pornind de la aceste necesităţi, am derulat împreună cu elevii proiecte de mediu, atât în anul şcolar 

trecut ( „Natura, prietena mea”), cât şi în prezent („Prietenii pădurii”). Scopul a fost în general responsabili-

zarea şi sensibilizarea elevilor şi, implicit, a părinţilor şi a comunităţii locale în vederea protejării mediului 

înconjurător.  

 Prin desfăşurarea activităţilor acestor proiecte cu caracter ecologist ne-am propus formarea şi dezvol-

tarea unor abilităţi informative, de relaţionare, de colaborare, participative, argumentative şi critice, precum 

şi atitudini ecologiste. Proiectele s-au centrat pe tripla dezvoltare a elevilor: cognitivă, afectivă şi participa-

tivă, propunând următoarele seturi de competenţe: cognitive (cunoştinţe despre mediul înconjurător, polua-

re, forme de poluare, factori poluanţi, protecţia mediului înconjurător etc.); afective (aderenţa şi susţinerea 

principiilor promovate de aceste proiecte); participative (implicarea şi susţinerea nemijlocită a ideilor şi 

principiilor ecologiste, manifestarea unor atitudini civice). 

 Observările au fost principala activitate de formare a reprezentărilor şi noţiunilor despre natură şi 

mediul înconjurător. Acestea se sprijină pe valorificarea experienţei de viaţă relativ reduse a elevilor, vizea-

ză consolidarea, precizarea reprezentărilor dobândite de către copii în activitatea de cunoaştere a acestora. 

Plantele, animalele, fenomenele nu reprezintă o noutate, în schimb explicaţiile, adăugirile, extinderile au 

importanţa de a completa cunoştinţele referitoare la acestea. 

  Excursiile şi plimbările în mijlocul naturii au avut o importanţă deosebită în a-i pune în contact direct 

cu numeroase aspecte din mediul înconjurător. Pe tot parcursul acestor călătorii elevii au fost îndrumaţi să 

înţeleagă legătura dintre om şi natură, acest lucru ajutându-i să perceapă mai uşor sursele cunoştinţelor teo-

retice. În acest fel copiii au înţeles mai uşor raportul permanent dintre om şi mediul în care trăieşte.  

 Tot cu aceste ocazii elevii au putut observa efectele nagative ale activităţilor oamenilor, de exemplu 

poluarea sub diferite aspecte: poluarea aerului, a solului, a apei sau poluarea sonoră şi estetică. 

 Le-am atras atenţia elevilor de nenumărate ori asupra unor aspecte de distrugere a mediului: copaci 

cu crengi rupte, cu tulpina scrijelită, deşeuri de hârtie şi ambalaje din plastic aruncate la întâmplare, urmă-

rind astfel educarea atitudinii ecologice faţă de mediul înconjurător. Pentru a întări comportamentele poziti-

ve în rândul acestora, am organizat acţiuni de ecologizare a unor zone din pădurea de lângă oraş vizitate de 

adulţi cu ocazia marcării unor evenimente organizate de comunitatea locală. 

 În colaborare cu alte clase şi cu familia am organizat acţiuni de colectare a deşeurilor în vederea reci-

clării. Acţiunile au fost de un real succes, ceea ce a demonstrat preocuparea tuturor pentru salvarea unor 

elemente din natură. 

  Elevii implicaţi direct în proiecte au participat cu plăcere la activităţile desfăşurate, s-au implicat în 

acţiuni şi au reuşit să-şi dezvolte abilităţile de comunicare, de relaţionare, de colaborare cu ceilalţi colegi 

sau cu persoanele adulte participante. În realizarea acestor proiecte am pus accent pe latura formativă, pe  
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fixarea şi aplicarea cunoştinţelor din viaţa cotodiană a elevilor. 

                Acţiunile întreprinse au stârnit interesul şi în rândul părinţilor şi unor membrii ai comunităţii lo-

cale, care au participat la unele dintre acestea, iar rezultatele obţinute se văd în comportamentul civic de 

care dau dovadă atât copiii, cât şi adulţii.  

                 Din activităţile desfăşurate, elevii au înţeles că omul transformă natura acţionând asupra mediu-

lui înconjurător, iar acesta, la rândul său, răspunde acestor fapte, acţionând asupra vieţii, asupra omului în 

mod pozitiv sau negativ în concordanţă cu ceea ce s-a răsfrânt asupra lui.  

                Toţi s- au convins că trebuie să ne unim forţele pentru ca Pământul să rămână viu şi pentru a con-

strui o lume sănătoasă şi curată pentru noi şi generaţiile ce vor urma. Au înţeles că trebuie să protejăm natu-

ra pentru a proteja viaţa şi sănătatea fiecăruia dintre noi. 

              Noi, dascălii, ne străduim în permanenţă ca munca noastră să fie într-o cât mai strânsă legătură cu 

viaţa, cu complexitatea ei, animaţi de puterea de a modela minţile ţi sufletele copiilor, de a valorifica la cel 

mai înalt nivel potenţialul creator al acestora, contribuind astfel la o dezvoltare liberă, în concordanţă cu 

exigenţele societăţii.  

               Prin derularea activităţilor din cadrul unor proiecte de mediu, prin orele  desfăşurate la diferite 

discipline de învăţământ, şcoala trebuie să-i antreneze pe elevi la participare, să devină conştienţi de faptul 

că viaţa generaţiilor viitoare, calitatea ei, depind, într-o mare măsură, şi de acţiunile lor în vederea ocrotirii 

mediului în care trăiesc.  

              Printr-o  educaţie ecologică susţinută i-am ajutat pe elevi să înţeleagă şi să iubească natura, 

 să-i pătrundă tainele şi să o protejeze pentru că „ a înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face 

ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”(Eugen Pora) 
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VESTITORII PRIMĂVERII 

                                ÎNV.DOBRE MARIA 

 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

 

            Ornitologii sărbătoresc în fiecare an, la 1 aprilie, Ziua internațională a păsărilor. Această zi este, 

anual, marcată în cadrul programului UNESCO “Omul şi biosfera”, neîntâmplător fiind celebrată în aprilie. 

La 1 aprilie 1906 a fost semnată Convenţia Internaţională pentru Protecţia Păsărilor, unul din primele do-

cumente ecologice.  

           Un citat spune că pasărea nu cântă pentru că are un răspuns ci pentru că are un  cântec. Și atunci de 

ce nu am contribui la ocrotirea păsărilor care adesea ne fac dimineața frumoasă cântând neîntrerupt la fe-

reastră, pe care deseori le întâlnim în drumul spre școală sau în parcuri ori păduri atunci când ne plimbăm? 

             Ziua Păsărilor a reprezentat  un prilej deosebit pentru a  discuta cu elevii din clasa pregătitoare des-

pre păsările călătoare, în cadrul unității tematice „Să ocrotim natura”. Întrebând   copiii despre caracteristi-

cile anotimpului primăvara, un elev a amintit că se întorc păsările migratoare explicând, ulterior după ce a 

fost întrebat, de ce le spunem astfel. Elevii au răspuns după cunoștințele lor din grădiniță, dar au fost curi-

oși să afle Legenda rândunicii. 

 " Se zice că Sfanta Duminică a avut odată o servitoare. Și mergând ea într-o zi la biserică, a lasat 

servitoarea ca să-i facă de mâncare până când  se va întoarce. Și când s-a pornit ea la biserică, îi zise servi-

toarei sale să potrivească astfel bucatele ca sa nu fie nici prea calde, nici prea reci, ci numai cum îs bune de 

mâncat. Servitoarea, cum a iesit Sfânta Duminică din casă, s-a și apucat de fiert bucatele. Însă ea, dupa ce 

le-a gătit, a uitat să le puie din bună vreme ca să se răcească, ci ea le puse în pripă cu puțin mai înainte de a 

se întoarce Sf. Duminică de la bi-serică, și așa bucatele, din pricina aceasta, n-au putut să fie, după cum a 

spus Sf. Duminică. Sosind acum acasă și punându-se la masă, n-a apucat a îmbuca bine din bucate, când s-

a și fript, dar știi… colea… cum se cade. și frigându-se s-a mâniat și a început a blestema și a zice:                          

– Daca nu mi-ai facut tu pe plac și pe cheful meu, să te prefaci în pasăre și să îmbli de azi înainte arsă și 

friptă prin locurile și tările unde va fi arșita cea mai mare, cum m-am fript și m-am ars și eu acuma! Și cum 

a rostit Sf. Duminică cuvintele acestea, servitoarea deodată s-a prefăcut într-o Rândunică și a zburat în lu-

me. Și fiindcă Sf. Duminica a blestemat-o sa îmble arsă și friptă, de aceea își face ea cuibul său prin podu-

rile caselor unde e căldura cea mai mare, și tot de aceea petrece ea numai prin țările acelea, unde sunt căl-

durile și arșițele cele mai mari." (S.Fl. Marian – Ornitologia poporana romana, Cernauti 1883) 

 Copiii au înțeles că păsările migratoare sunt acele specii care vin numai în sezonul cald în România 

pentru a cuibări, urmând ca, la apropierea sezonului rece, să se reîntoarcă în țările de iernat(cucul, barza, 

graurul, rândunica, lăcarul, silvia etc.). Fiecare specie se adună în stoluri, făcându-și planul de 

zbor.  Pasarile își răsucesc sau își îndoaie aripile pentru a-și schimba direcția în aer. Păsările călătoare 

folosesc repere astronomice și se orientează ziua dupa soare și noaptea dupa stele. Păsările zboară fie 

singure, în perechi și cele mai multe in grupuri mari. Rândunica zboară ca o sageată, pătrunde în locurile 

strâmte, se lasă  la suprafata pământului, sau a apei, când se pierde în înălțimea cerului se dă de trei ori 

peste cap. Această pasăre pleacă  dimineața, zboară până la amiază și face popas pentru a se hrăni și 

odihni.Când păsările zboară în stoluri, în fruntea cârdului se află o pasăre mai în vârstă, cu experiență, pen-

tru a le conduce pe celelalte în țara caldă. Copiilor le-a fost menționat faptul că acestea acolo nu-și constru-

iesc cuiburi și nici nu depun ouă, nu scot pui ci așteaptă ziua când se vor întoarce acasă, acolo unde aduc 

primăvara. Păsările călătoare se întorc iarăși la noi în țară odată cu reînvierea naturii la cuiburile lor vechi, 

le repară și depun ouă. Copiii au apreciat munca păsărilor care toată ziua lucrează, adună pai cu pai, sau 

fire de iarbă, bețișoare, lut și apă ca să aibă cuibușorul lor,unde vor depune ouă,  le clocesc și scot puișori 

ca să își înmulțească neamul. Cuibul berzei este construit din paie, pe acoperișuri, stâlpi sau arbori. Copiii 

au fost dornici să realizeze și ei un cuib pe care să îl poată așeza într-un copăcel unde se poate adăposti o 

pasăre pe care o pot proteja ei și și-au exprimat dorința ca cineva specializat să îi învețe unde și cum ar tre-

bui să le amplaseze. Au înțeles că potrivite sunt locurile unde ei le pot ține sub observaţie, în apropierea 

casei, în grădinile personale sau în parcuri. Alții au fost de părere că ar trebui să le  ofere hrană pentru pu-

ișori și astfel au aflat că, datorită formei pe care o are ciocul, păsările pot mânca orice: semințe, fructe, in-

secte, grăunțe, animale mici (șoareci, broaște, șerpi etc.) Barza se hrănește cu pești, broaște, insecte, șoa-

reci iar rândunica se hrănește cu musculițe, insecte mici pe care le prinde din zbor. Pasărea-mamă aduce 

viermișori, insecte și le dă puișorilor în cioc, hrănindu-i până sunt capabili să se hrănească singuri. Mai 

târziu, îi învață cum să zboare și își pot purta singuri de grijă.  
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  Pe parcursul activității, copiilor le-au fost prezentate planșe care ilustrau păsări călătoare și 

păsări care nu migrează, au fost denumite și au colorat imagini ale unor păsări migratoa-

re.Păsările sunt văzute ca sanitari ai pădurilor și ogoarelor întrucât  consumă insecte și pot  opri 

dezvoltarea explozivă a  acestora.  După ce și-au însușit aceste cunoștințe: ce sunt păsările călă-

toare, unde pleacă ele, de ce pot zbura atât de mult și cum știu drumul înapoi, cum se hrănesc, 

cum își cresc puii, elevii au interpretat roluri și au realizat o convorbire imaginară între păsările 

călătoare. 

 Copiii au devenit prietenii păsărilor  și au identificat care sunt pericolele la care sunt expu-

se aceste necuvântătoare. Unele mor pe valuri, altele se lovesc de case, de sârmele de telegraf, 

sunt orbite de lumina farurilor, se lovesc de coșurile fabricilor. Din cauza ceții își pierd simțul 

orientării, zboară agitate, stolurile se amestecă și se opresc la întâmplare, păsările răpitoare le 

urmăresc și le atacă, așa cum ereții răpesc prepelițele.Chiar și omul este un mare dușman al păsă-

rilor atunci când iese la vânătoare. Elevii au conștientizat că pot fi implicați și ei in protejarea 

păsărilor care, după cum se vede,  majoritatea speciilor  sunt în declin, iar asupra tuturor habita-

telor lor se exercită presiuni ameninţătoare. Elevii pot observa foarte bine păsările în habitatul 

lor când vor merge în excursie în natură, unde au și posibilitatea de a amplasa căsuțe pentru pă-

sărele. Pentru menţinerea trează a interesului pentru natură pe parcursul zilei este bine să se or-

ganizeze mici competiţii în care să fie stimulaţi cu mici premii cei ce dau dovadă de spirit de ob-

servaţie şi de cunoştinţe despre diferite specii de păsări, de plante. Acum este prilejul de a-i 

atenţiona pe elevi că, la plecarea lor, natura trebuie să rămână nemurdărită de ambalajele produ-

selor consumate de ei la picnic. Nu e rău ca măcar în zona în care elevii au zăbovit mai mult 

pentru mâncare şi joacă, în câteva minute  să se facă o mică igienizare a zonei culegându-se şi 

pungile şi bidoanele de plastic rămase şi de la vizitatorii anteriori, mai puţin educaţi. Pentru 

aceasta se vor aduce unul sau doi saci de plastic. Copiii trebuie să conștientizeze că ambalajele 

pot reprezenta pericole pentru păsările care sunt în căutare continuă de hrană, dar, totodată, acest 

lucru îi obișnuiește pe copii să fie ordonați și să își ducă deșeurile la locurile special amenajate 

pentru colectarea acestora. Copiii au înțeles că păsările trebuie să trăiască libere, în habitatul lor 

și nu să fie  ținute captive în colivii. Pornind de la acest argument, copiii au  dramatizat o mică 

scenetă „La magazinul de păsări” . Micii școlari au promis că vor hrăni zburătoarele de la ștrea-

șina casei lor confecționând un hrănitor unde vor așeza apă și hrană, absolut necesară iarna . Co-

piii au fost atenționați să nu folosească gumă de mestecat care reprezintă un aliment nociv pentru 

și, totodată, pentru păsări dacă vor arunca pe jos unde va fi confudată de micile zburătoare cu 

bucăți de pâine. În momentul în care pasărea încearcă să mănânce guma, aceasta rămâne lipită 

de ciocul lor. Păsările care păţesc acest lucru nu mai pot bea apă şi mor însetate, în scurtă vreme. 

Din cauza panicii care le cuprinde, acestea se agită şi se deshidratează.  

Insistența asupra frumuseţii păsărilor, a graţiei cu care acestea cântă sau zboară și sublinierea 

aspectului estetic le-a stârnit celor mici  simpatie pentru lumea înaripatelor şi dorinţa de a se im-

plica în acţiuni de ocrotire a avifaunei. 

 La ora de arte vizuale și abilități practice, copii au fost împărțiți pe grupe, fiecare dintre 

acestea realizând activități de ocrotire a păsărilor. O grupă  a realizat un cuib pentru păsări folo-

sind o farfurie de carton pe care au colorat-o  maro cu acuarele. După ce aceasta s-a uscat, s-a 

aplicat lipici și hârtie creponată tăiată fâșii subțiri care să imite paiele. Altă grupă a  realizat afișe 

prin care invitau adulții să realizeze căsuțe sau hrănitoare pe care să le doneze unui parc natural. 

 Lecția s-a dovedit a fi una pe placul copiilor  și o ocazie deosebită de a cunoaște mai bine 

păsările, de a le studia modul de viață, și de a înțelege necesitatea protecţiei lor. Întrucât păsările 

dețin un rol aparte în menţinerea echilibrului ecologic natural, ocrotirea lor înseamnă protecția 

mediului înconjurător prin cât mai multe căi: reducerea poluării apei, solului şi aerului, diminua-

rea cantităţii de substanțe chimice utilizate în agricultură şi silvicultură, refacerea habitatelor na-

turale, și diminuarea vânătorii de specii sălbatice. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

,, NATURA, AURUL VERDE AL PLANETEI,” 

Prof.inv.primar ROBITU ANAMARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHU DRAGOMIR” BRĂILA 

 

REZUMATUL PROIECTULUI 

 În activităţile proiectului vor fi implicaţi elevi ai clasei  pregatitoare A din Şcoala Gimnaziala „Mihu 

Dragomir”. 

Proiectul este realizat astfel încât să formeze atât la nivelul elevilor cât şi la nivelul adulţilor o con-

cepţie sănătoasă asupra vieţii, corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă.  

 In desfăşurarea acestui proiect, am avut ca scop principal să îi facem pe elevi mai conştienţi de fap-

tul că un mediu înconjurător sănătos şi cât mai puţin poluat depinde de fiecare dintre noi, şi mai ales că 

fiecare dintre noi poate să îşi aducă contribuţia într-un mod distractiv. 

Obiective propuse: 
     O1-evidenţierea interdependenţei între calitatea mediului, calitatea vieţii şi calitatea viitorului;  

 

     O2- dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini pozitive;  

 

     O3- îmbunătăţirea atitudinii grupului ţintă faţă de mediu;  

 

     O4- obţinerea şi păstrarea unui spaţiu de viaţă mai curat;  

 

     O5- integrarea şcolii în strategiile comunitare referitoare la dezvoltarea unui mediu sănătos;  

 

Activitati propuse: 

• Calendar Eco- intocmirea unui calendar al zilelor de importanţă ecologică; 

 

• ,,Să reciclăm hartia!,,- concurs pe clase de colectare a hârtiei; 

 

• ,,Colţul verde din şcoala mea,,- amenajarea unui spaţiu de colectare selectivă a deseurilor din unita-

tea scolară; 

 

• ,,Apa –izvorul vieţii!,,- Ziua Internaţională a Apei a fost marcată prin vizite in Insula Mare a Brailei 

si expoziţie de planşe si fotografii pe tema apei; 

 

• ,,Pădurea- aurul verde al Planetei!,,-,, Luna Padurii,, a fost marcată prin: concurs de cunoştinţe silvi-

ce intre clase, construirea unor căsuţe pentru păsărele, ecologizarea curţii şcolii. 

 

• ,,Ziua Pământului,,- expoziţie de planşe cu tema ,, Planeta noastra- Terra,, 

 

• ,, Luna florilor,,- realizarea unor aranjamente florale pentru sălile de clasă;  

PREZENTAREA  PROIECTULUI 

 Prin derularea acestor activităţi s-a urmărit formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a com-

portamentului ecologic.  

   Obiectivele au fost implicarea activă a copiilor în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului; for-

marea şi dezvoltarea unei conştiinte ecologice teoretice necesare transpunerii ei în practici ecologice; 

înţelegerea corectă a relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea vieţii şi calitatea 

mediului înconjurător.  

    Elevii au învăţat de asemenea că trebuie să aibă tot timpul în vedere, în tot ceea ce fac, cum să mini-

mizeze efectele acţiunilor lor asupra mediului înconjurător. Deşi toate aceste activităţi au fost realizate în 

cadrul şcolii, elevii nu numai că au învăţat foarte multe lucruri, dar în acelaşi timp s-au distrat şi au rămas 

cu amintiri frumoase.  

    Un aspect foarte important al acestui proiect a fost acela ca elevii au fost foarte receptivi la ideile şi 

activităţile noi, şi au venit cu idei proprii pe care le-au pus in practica. 
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PROIECT   DE  LECŢIE–EXCURSIE 

                              PROF. BORCAN LENUŢA 

   PROF. NISTOR ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” BRĂILA 

 

DATA : MAI 2017 

CLASA:  a IV-a A şi a IV-a B 

DISCIPLINA:  Activitate Interdisciplinară 

ARII CURRICULARE: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte 

SUBIECTUL:    Lecţie excursie: "La pas prin ţara mea” 

TIPUL  LECŢIEI:  consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

SCOPUL  LECŢIEI: 

consolidarea cunoştinţelor dobândite în orele de geografie despre orizontul apropiat şi depărtat; 

stimularea sentimentelor de dragoste şi preţuire faţă de ţara natală; 

formarea deprinderilor elementare de comportare în activităţile extraşcolare. 

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: 

 Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei - excursie, elevii vor fi capabili: 

 

OC1 - să localizeze pe hartă traseul indicat, identificând localităţile, formele  de relief, apele şi punctele 

turistice; 

OC2 - să indice obiectele necesare excursiei prin încercuire; 

OC3 - să efectueze  exerciţii şi probleme, calculând distanţa şi timpul necesar desfăşurării excursiei; 

OC4 - să recunoască părţile de vorbire învăţate, dintr-un text dat subliniindu-le ; 

OC5 - să  înregistreze date specifice punctelor turistice stabilite, vizionând harta interactivă; 

OC6 – să realizeze un desen, redând tema excursiei; 

OA1 -  participarea cu plăcere şi interes la activităţile propuse; 

OA2 - exprimarea opiniilor personale privind obiectivele turistice vizitate; 

OA3 - cooperarea cu colegii la activităţi; 

 

TRASEUL  PROPUS:  

Brăila - Buzău – Întorsura Buzăului – Braşov  - retur  

 

RESURSE PROCEDURALE: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, 

învăţarea prin descoperire, experimentul, jocul didactic;          

RESURSE MATERIALE:   manual, planşe, flip-chart, fişe de lucru, calculator, videoproiector, ppt – uri, 

harta fizică, harta meteo, bilete de călătorie.  

RESURSE TEMPORALE: 90’ 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, independent, pe grupe; 

 

ARGUMENT 

Considerăm că participarea directă a elevilor la astfel de activităţi, sensibilizarea acestora cu infor-

maţii şi dovezi directe, palpabile referitoare la existenţa românilor pe aceste meleaguri le vor induce elevi-

lor o mai bună înţelegere a geografiei şi istoriei . Lumea în care trăim nu a fost aşa mereu cum o vedem noi 

astăzi, ci a evoluat, s-a dezvoltat, a cunoscut transformări menite să uşureze viaţa şi traiul oamenilor . Este 

de datoria noastră, a învăţătorilor, să le formăm elevilor o imagine corectă a meleagurilor natale, să-i facem 

să conştientizeze că fiecare dintre noi suntem o verigă din şirul necontenit al vieţii şi avem datoria de a 

transmite, la rândul nostru, frumuseţile moştenite ale acestei ţări: măreţia munţilor, rodnicia câmpiilor, co-

moara de mărgaritare, plăcerea zicerii lui Creangă, aerul nopţilor de iarnă a lui Alecsandri, Luceafărul 

lui Eminescu, freamătul codrilor, vitejia înaintaşilor, susurul necontenit al apelor,fălnicia bradului, pito-

rescul Carpaţilor . 
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I. SCENARIUL DIDACTIC 

  a) Moment organizatoric 

 Se stabileşte un climat propice desfăşurǎrii activităţii, prin organizarea clasei pe 6 grupe; se pregătesc 

materialele necesare acesteia . 

 

      b) Captarea atenţiei 

În urma participării elevilor la activitatea de 1 Decembrie, aceştia au demonstrat că îşi iubesc ţara, că  

sunt buni români şi sunt mândri de frumuseţile acesteia. Încununarea acestei activităţi constă în  

realizarea unei prezentări ppt cu tema “Ţara mea”. 

Elevii vizionează materialul, ultima imagine reprezentând destinaţia excursiei (Braşov) pe care o  

propunem a se desfăşura în continuare. 

 

  c)  Anunţarea temei şi a obiectivelor  

Elevii sunt anunţaţi că, pentru a cunoaşte mai bine acest oraş, vom sfida astăzi spaţiul şi timpul şi vom  

pleca într-o excursie pe meleagurile patriei. În cadrul acestei activităţi le sunt necesare cunoştinţele  

dobândite  la disciplinele studiate: vor indica pe hartă punctele cardinale, vor identifica localităţile,  

apele, punctele turistice, vor calcula distanţa şi timpul,vor cânta, vor desena; 

            d) Desfăşurarea lecţiei 

I. Pregătirea  excursiei 

Pentru a motiva alegerea acestui oraş ca destinaţie se va da citire unui material cu titlul “Legende şi  

mituri despre Braşov”(anexa 1). 

Se stabilesc pe harta mare, precum şi pe fişele – hartă individuale punctele cardinale şi traseul pe care  

urmează a fi parcurs. Se notează pe fişă itinerarul: Brăila - Buzău – Întorsura Buzăului – Braşov  - re 

tur. (anexa 2) 

Bucuria plecării în excursie se exprimă cel mai bine prin cântec: “ În excursie”. 

Înainte de plecare este necesar să ne informăm cum va fi vremea,deci să ascultăm prognoza meteo. Un  

elev va citi harta pe care sunt reprezentate semnele convenţionale şi temperaturile aferente zilei  

excursiei. (anexa 3) 

Pregătirea pentru excursie constă de asemenea în organizarea unui bagaj minim cu obiecte necesare  

fiecăruia. Elevii încercuiesc pe fişa de lucru imaginile corespunzătoare acestor obiecte pe care le-ar lua  

cu ei. Frontal se justifică alegerile făcute. 

Elevii vor afla mai multe informaţii despre itinerarul propus rezolvând pe echipe următoarele fişe: 

 ECHIPA 1: Identificaţi pe hartă formele de relief întâlnite pe parcursul traseului. Argumentaţi  

răspunsul. 

ECHIPA 2: Identificaţi distanţele dintre localităţi şi calculaţi distanţa totală pe care o vom  

parcurge. 

ECHIPA 3:  Aflaţi ora la care vom ajunge la destinaţie , ştiind că plecarea din Brăila este la ora 7 şi  

30 de minute, drumul durează 2 ore, şi facem un popas de 30 de minute. Reprezentaţi pe ceas ora  

aflată.  

ECHIPA 4:  Urmăriţi traseul şi identificaţi apele pe care le întâlnim în cale. Specificaţi tipul lor. 

ECHIPA 5:  Identificaţi şi subliniaţi în text trei substantive, două verbe şi un pronume. Analizaţi  

câte unul fiecare membru al echipei. 

ECHIPA 6:   Încadraţi în secol anii întâlniţi în text şi ordonaţi-i cronologic. 

Fişele sunt expuse la tablă şi fiecare reprezentant prezintă rezultatele obţinute şi numeşte disciplina  

care i-a ajutat în rezolvarea exerciţiilor. 

II. Excursia 

Pentru efortul depus la activitatea pe echipe, elevii sunt răsplătiţi cu bilete de călătorie care le permite 

îmbarcarea în autobuzul magic.Acesta porneşte spre destinaţie prin intermediul hărţii interactive (on-line), 

oprindu-se din loc în loc pentru vizitarea punctelor turistice întâlnite pe traseu. Aceste puncte sunt: 

Vulcanii Noroioşi, Barajul Siriu, Focurile Vii, Biserica Neagră. Elevii selectează imaginile 

corespunzătoare acestor obiective, le lipesc pe fişele de lucru în ordinea vizionării şi notează câteva date 

importante. Atunci când se discută despre Focurile vii, se face un mic experiment menit să ilustreze 

fenomenul petrecut în acest loc.Pentru a ilustra ceea ce i-a impresionat cel mai mult, elevii realizează pe o 

fişa de lucru un desen. Desenele se lipesc pe o coală de flip - chart, realizându-se un colaj cu titlul “La pas 

prin ţara mea”.Obosiţi şi înfometaţi ne oprim să luăm masa la McDonald’s. La fiecare masa (echipă) 

primesc un meniu pe îl consultă, îşi alege comanda,îşi calculeaă costul individual, apoi centralizează costul 

pe echipă. Frontal se calculează nota de plată. 
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Concluzia excursiei se materializează prin completarea unui cvintet. (frontal). Se fac aprecieri  

generale asupra participării elevilor la activitate, aceştia fiind premiaţi cu materiale informative  

despre Muntenia, cu promisiunea că ecursia nu va rămâne în stadiul imaginar, ci se va materializa  

în semestrul următor.     

 

ANEXA 1 

Mituri si Legende brasovene 

 

Aşezat în inima ţării, oraşul Braşov este atestat  documentar încă din anul 1234. A avut timp să 

adune legende, să crească şi să devină de-a lungul timpului un important centru administrativ, economic  şi 

cultural al Transilvaniei.  

Şi în timp ce o parte din monumentele  si bisericile de altadată au dispărut, lasând in urmă poveşti 

şi mistere, altele le putem vedea si astăzi. 

Braşovul de azi este un oras modern, care îşi valorifcă istoria şi moştenirea culturală.  

Toti cei care viziteaza acest minunat oras se opresc pentru cateva clipe la Biserica 

Neagra,construită în anul 1467, cel mai mare edificiu din Romania si din intreg sud-estul Europei. 

Impresionati de grandoarea acestui monument, putini observa statuia enigmatica aflata pe latura de 

nord a constructiei, ce  infatiseaza un tanar zidar ce se apleaca spre baza contrafortului pe care este am-

plasat.  

Legenda spune ca acest tanar pietrar era muncitor si talentat, reusind sa-l intreaca chiar si pe mes-

ter. Acesta din urma l-a impins de pe biserica, de teama ca tanarul ii va lua locul. Mesterul s-a cait insa si si

-a declarat fapta, fiind executat. Au oare toate marile realizari nevoie de jertfe? 

 

Îi este însă destul de greu de crezut turistului modern ca la iesirea din Cetatea Braşovului pe poarta 

din capatul Străzii Porţii se află un lac in care vrajitoarele erau supuse apelului la judecata divina.  

Lacul a fost secat la inceputul secolului al XIX-lea si astazi este strabatut de bulevardul Eroilor, o 

strada moderna  ce nu mai are legatura cu  aceste obiceiuri medievale. 

Alte monumente istorice a căror legend ă dăinuie şi în zilele noastre sunt: PIETRELE LUI SOLO-

MON, STRADA SFORII, STATUIA LUI ARPAD, CASA NEGUSTORILOR, FECIOARA DE FIER, 

FANTANA DIN CETATEA RASNOV, STANCA LUI DIETRICH, DRACULA, PRICULICII. 

 

ANEXA 2 

HARTA MARE 
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ANEXA 3  

VREMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 

 

FIȘE PE ECHIPE 

 

ECHIPA 1:  

Identificaţi pe hartă formele de relief întâlnite pe parcursul traseului. Argumentaţi răspunsul. 

ECHIPA 2:  

Identificaţi distanţele dintre localităţi şi calculaţi distanţa totală pe care o vom parcurge. 

ECHIPA 3:   

Aflaţi ora la care vom ajunge la destinaţie, ştiind că plecarea din Brăila este la ora 7 şi 30 de minute, 

drumul durează 2 ore, şi facem un popas de 30 de minute. Reprezentaţi pe ceas ora aflată.  

ECHIPA 4:   

Urmăriţi traseul şi identificaţi apele pe care le întâlnim în cale.  

Specificaţi tipul lor. 

ECHIPA 5:  

 Identificaţi şi subliniaţi în text trei substantive, două verbe şi un pronume. Analizaţi câte unul fiecare 

membru al echipei. 

Aşezat în inima ţării, oraşul Braşov este atestat  documentar încă din anul 1234. El a avut 

timp să adune legende, să crească şi să devină de-a lungul timpului un important centru administrativ, 

economic  şi cultural al Transilvaniei.  

Şi în timp ce o parte din monumentele  si bisericile de altadată au dispărut, lasând in urmă 

poveşti şi mistere, altele le putem vedea si astăzi, în 2012. 

Braşovul de azi este un oras modern, care îşi valorifcă istoria şi moştenirea culturală.  

Toti cei care îl viziteaza se opresc pentru cateva clipe la Biserica Neagră, construită în 

anul 1467, cel mai mare edificiu din Romania si din întreg sud-estul Europei. 

ECHIPA 6:    

Încadraţi în secol anii întâlniţi în text şi ordonaţi-i cronologic. 

Aşezat în inima ţării, oraşul Braşov este atestat  documentar încă din anul 1234. A avut 

timp să adune legende, să crească şi să devină de-a lungul timpului un important centru administrativ, 

economic  şi cultural al Transilvaniei.  

Şi în timp ce o parte din monumentele  si bisericile de altadată au dispărut, lasând in urmă 

poveşti şi mistere, altele le putem vedea si astăzi, în 2012. 

Braşovul de azi este un oras modern, care îşi valorifcă istoria şi moştenirea culturală.  

Toti cei care viziteaza acest minunat oras se opresc pentru cateva clipe la Biserica 

Neagră, construită în anul 1467, cel mai mare edificiu din Romania si din întreg sud-estul Europei. 
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ANEXA 5 

BILET DE CĂLĂTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6 

FIŞĂ DE LUCRU 

1. Lipeşte harta cu traseul excursiei: 

 

 

 

 

Notează traseul: _________________________________________________________________ 

 

2. Încercuieşte trei obiecte necesare ţie în excursie. 
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3. Alege imaginile corespunzătoare punctelor turistice vizionate, lipeşte-le în ordine şi trece câteva 

date importante despre fiecare: 

 

 

 

 

 

 

4. Calculează costul meniului tău şi al echipei: 

Meniul meu: 

 

 

ANEXA 7 

 

 

 

 

Am comandat (produsele 

alese) 

Costă 

    

    

    

Total:   

Date importante: 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

............................................................  
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OCROTIREA NATURII – O NOUA DISCIPLINA? 

                                                Prof.înv.primar TARACHIU MĂDĂLINA 
                                                  Liceul de Arte Hariclea Darclee,Braila 

 

            

  Educaţia în domeniul ocrotirii mediului şi  acţiunile ecologice  încep încă din gră-

diniţă,urmărindu-se prin reprezentări grafice, prin desene şi lucrări tehnologice,formarea noţiunilor de me-

diu social ,natural şi familial.Treptat,copilul îşi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi întrebările lui devin din ce 

în ce mai logice şi chiar problematice ,ceea ce ne duce cu gândul la imensa capacitate de gândire a celor 

mici.,la cunoscuta şi proverbiala  lor curiozitate. 

 În şcoală,noi, avem o şi mai mare posibilitate de aprofundare a cunoştintelor                                                

despre sol,apă,aer,vieţuitoare,lanţ trofic  etc. ,rolul acestor elemente în viaţa locuitorilor TERREI. 

               Oricât ne-am strădui ,prin mijloace moderne, să ne formăm un mediu ambiant cât mai plăcut cu 

aer condiţionat-rece sau cald,lumina cât mai difuză şi muzica electronică în surdină,oricât i-am invidia pe 

cei ce trăiesc în oraşe ultra sofisticate ,cu blocuri la care te uiţi  ca după avioane, cu sigurantă nu pot fi mai 

fericiţi ca noi. 

               Ia închipuţi-vă,de exemplu,că vă plimbaţi liniştiţi într-o pădure de brazi după o    uşoară         

ploaie de vară,când răşina curge ca mierea pe trunchiurile bătrâne răspadind mireasmă de tămâie;sau, mai 

simplu,imaginaţi-vă că mergeţi desculţi prin iarba verde şi mătăsoasă ce se întinde cât vezi cu ochii ,că 

staţi întinşi pe  un braţ de iarbă abia cosită şi priviţi cerul       limpede şi albastru…albastru…Soarele şi 

păsările întregesc tabloul.Oare e nevoie de mai mult să fii fericit? 

Copiii au nevoie să "simtă"ceea ce le spui, trebuie scoşi în natură cât mai mult ,duşi în excursii şi 

drumeţii,la diverse acţiuni ecologice ,pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât calculatorul şi 

internetul. 

               Elevii trebuie să fie educaţi în vederea responsabilitaţii lor privind: 

         -protecţia mediului înconjurător; 

         -utilizarea raţională a resurselor naturale          

          -progresul civilizaţiei umane; 

          -cooperarea şi colaborarea internaţională; 

          -resursele planetei şi intelegerea necesităţii protejării şi conservării acestora; 

          -cunoaşterea fenomenelor ce caracterizează actuala configuraţie a naturii; 

          -înţelegerea  aspectelor şi fenomenelor ce se pot desfăşura de-a lungul unui anotimp,an,deceniu; 

          -aspecte ce ţin strict de zona în care trăiesc,de schimbările ce au loc în permanenţă; 

               Vom avea grijă ca atunci când avem diverse ocazii,să le amintim copiilor câte ceva despre oraşul 

nostru,care deşi nu este un oraş foarte bogat din punct de vedere economico-financiar,are în schimb alt fel 

de bogaţii. 

     Ca forme de realizare a  educaţiei  ecologice amintim: 

 1.Convorbirea însoţită  de imagini cu tema "Familia mea " desfăşurată în clasa I şi reluată mai pe 

larg în clasa a II a,oferind un prilej de formare şi extindere a reprezentărilor despre mediu familial cel mai 

la îndemână  tuturor ,dar şi de educare a sentimentelor de respect faţă de familie. 

    2.Amenajarea unui colţ cu verdeaţă în clase,pe holurile şcolii ,în laboratoare pentru a crea o atmos-

feră plăcută ,pentru a le încredinţa mai multe sarcini de gospodărire şi îngrijire a plantelor. 

 3.Acţiuni ample ,ce vor cuprinde cât mai mulţi elevi de toate vârstele ,cum este cea la care s-a înscris cu 

foarte mare succes liceul nostru încă din anul şcolar trecut sub egida organizaţiei nonguvernamentale   

   4.Acţiuni practice de plantare a pomilor,florilor şi a ierbii în curtea şcolii. 

    5.Activitate extracurriculară de curăţare a spaţiilor verzi din parcul oraşului,din faţa blocuri-

lor,văruirea pomilor şi vopsirea băncilor,strângerea gunoaielor şi măturarea trotuarelor. 

            În cadrul orelor de Dezvoltare Personala  ,am purtat mai multe discuţii cu privire la cele ce se pot 

întâmpla datorită nerespectării regulilor de convieţuire între oameni,între oameni şi animale,cazuri ce au 

fost mediatizate în ziare şi la televizor.De asemeni am vorbit mult despre dezastrele naturale ce se abat 

atât de des asupra ţării noastre,cauzele şi efectele defrişărilor  necontrolate  ale pădurilor,dezechilibrul 

lanţului trofic etc.   

               Tot aici vrem să amintim ultimile noastre activităţi ,anume cele legate de ''ZIUA INTERNAŢIO-

NALĂ A PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI APELOR''cu care prilej am reunit mai multe clase  ce au spus 

poezii, au cântat,au amenajat o expoziţie cu desene ,au citit mici reportaje făcute de ei  ca şi cum ar fi fost 

martorii unei mari inundaţii in zona noastră. 

Copiii și natura  - Iulie 2017 



44 

 

 

TRANSMITEREA NOŢIUNILOR DE ECOLOGIE PRIN CERCUL ,,ECO-JUNIOR” 

       prof. înv. primar LILIANA MATEESCU 

Liceul de Arte „Hariclea Darclee” Braila  

 

Omul convieţuieşte cu natura, cu plante şi cu animale din cele mai diferite grupe. Ocrotirea 

naturii,păstrarea echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecărui om. 

 Particularităţile de vârstă a elevilor din clasele I-IV permit formarea şi dezvoltarea la aceşti elevi a 

conştiinţei ecologice şi,implicit,a unui comportament adecvat.Copilul manifestă o curiozitate senzorială în 

plină dezvoltare şi, dacă ştim să-i prelungim această curiozitate,ea devine suportul setei de cunoaştere. 

 Antrenând elevii, în timpul lor liber,în diverse acţiuni:excursii,acţiuni practice de colectare a materi-

alelor refolosibile ,valorificarea sau utilizarea lor în alte scopuri(la orele de abilităţi practice,la decorarea 

clasei şi a locuinţei),acţiuni  de igienizare a curţii şcolii,a parcului,a locului de joacă sau a unui colţ de 

pădure,vizite la grădina zoologică şi la muzeul de ştiinţele naturii,lecturări despre plante şi ani-

male,dezbaterea unor teme despre poluarea solului,a apei şi a aerului,acţiuni de recunoaştere şi colectare a 

plantelor medicinale am realizat o dezvoltare a spiritului de iniţiativă,a deprinderilor de cercetare,a răspun-

derii pentru lucrul făcut,a curiozităţii. 

 Nutresc speranţa că am reuşit să induc elevilor concepţia că omul nu are dreptul să distrugă o specie 

animală sau vegetală,fără o motivaţie serioasă,concludentă,invocând pretextul că nu foloseşte la nimic.Nu 

avem dreptul de a distruge ceva ce nu am creat.O plantă umilă,o insectă minusculă cuprind mai multă fru-

museţe şi perfecţiune şi ascund mai multe mistere decât cea mai minunată creaţie umană. 

 Însăşi spiritualitatea creştină impune o grijă permanentă faţă de creaţia încredinţată omului şi de a 

cărei ,,administrare” va trebui să dăm socoteală mai devreme sau mai târziu. 

 De aceea cred că se impune ca,încă din primele clase primare,copilul să cunoască formele de viaţă 

existente în mediul inconjurător şi să înveţe să le ocrotească. 

 Conştiinţa unui copil atunci când încearcă să înţeleagă şi să determine relaţia dintre el şi natura 

vie,să rezolve conflicte extrem de intime,se evidenţiază în acţiunea sa de decizie:a rupe sau nu o plantă,a 

ucide sau nu o insectă(,,Gândăcelul” de E.Farago).  

 Acest bun ereditar,prezent în firea umană,îl găsim în afecţiunea sporită a elevilor noştri pentru 

natură.Copiii manifestă o curiozitate permanentă.Lumea naturală i se înfăţişează ca un mister,încântându-l 

şi trezindu-i o serie de întrebări:de ce?,de unde?,pentru ce?,cum?etc. 

 Comparând fenomenele,şcolarul învaţă să gândească despre natură,iar dificultăţile întâmpinate în 

cunoaşterea ei se risipesc şi rămâne trează dorinţa de ,,a ştii”.Din acest moment,abilitatea pedagogică a 

învăţătorului constă în a-i creea copilului,prin cercul de ştiinţele naturii,un cadru atractiv de preocupări pe 

care acesta să-l exploreze cu pasiune.Cu multă răbdare şi tact copilul a devenit receptiv şi sensibil la culori 

dimensiuni,sunete,zgomote uşoare,foşnetul lin,contactul cu obiecte etc. 

 Activitatea desfăşurată în cadrul cercului,,Eco-junior”aduce o contribuţie valoroasă la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi pasiunilor elevilor pentru cunoaşterea tainelor naturii.Le oferă posibilitatea verificării şi 

aprofundării unor probleme predate;îi deprinde cu un stil de muncă organizat,ştiinţific,de investigare şi de 

cercetare. 

 Temele abordate în cadrul acestui cerc pot fi văzute în anexa lucrării,care cuprinde proiecul  temat-

ic,,Protejăm natura-scutul verde al vieţii”. 

 Le-am adus la cunoştinţa elevilor faptul că natura a fost în toate timpurile şi o sursă de inspiraţie 

poetică,muza inspiratoare a artelor culte şi izvorul cel mai de preţ al artiştilor populari. 

 În cadrul întâlnirilor de cerc m-am străduit să organizez colectivul în cel mai optim mod , să valorif-

ic teoria inteligenţelor multiple şi să folosesc cât mai multe din metodele active folosite şi la ore, în cadrul 

unor teme de cerc tratate  interdisciplinar. Şi pentru a ieşi din stereotipul şcolii clasice,rigide,toate temele 

au fost abordate într-un mod cât mai plăcut- prin joc.Prin intermediul jocului,elevul ia contact cu alţi elevi 

se obişnuieşte să ţină seama de punctul de vedere al altora. 

 În cadrul unei drumeţii organizată pe un deal din apropierea oraşului fiecare echipă ,,s-a jucat”de-a 

poeţii,au fost ,,cercetători ştiinţifici”,au devenit ,,compozitori şi interpreţi,actori şi dansatori”M-am străduit 

să-i fac pe copii să simtă natura:cu ochii privind mai departe de ce se vede în mod obişnuit,să asculte cu 

ochii închişi şi să desluşească zumzetul albinelor,foşnetut vântului printre frunze,să miroase,să pipăie,să se 

bucure cu întreaga lor fiinţă  
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 .Ei au apreciat ideea că fiecare sarcină de lucru avea un mesaj pe care trebuiau să-l ,,traducă” într-o 

acţiune specifică după cum hotăra grupul.De exemplu pentru acţiunea de curăţare a parcului au primit 

următoarele mesaje: 

1. ,,Sunt flămând!Dă-mi să mănânc!”; 

2. ,,Tutunul dăunează,curăţenia înfrumuseţează!”; 

3. ,,Opriţi poluarea!Vrem o viaţă sănătoasă!”; 

4. ,,Noi te scăpăm de indolenţă şi nepăsare!” ; 

 Reacţia lor a fost surprinzătoare! Grupul care a avut mesajul 1.a strâns murdăria aruncând-o la 

coşurile de gunoi,au creat desene-afiş pentru a atrage atenţia celor din parc  că există un mod mai civilizat 

de a scăpa de lucrurile inutile decât să le arunce pe jos,lingviştii au realizat scurte poezii,apel la grijă 

pentru locul unde au venit să se recreeze şi de care ar trebui să se poată bucura şi cei care vin după ei,iar 

muzicienii au cântat ,,imnul”coşului de gunoi.Cei care au primit mesajul 2.au adunat cutiile de ţigări,le-au 

lipit pe un carton şi au prins de ele mesaje anti-fumat,anti-poluare,pro-sănătate,s-au transformat în report-

eri şi au adresat întrebări celor care fumau în parc,celor care aruncau mucurile de ţigară la nimereală şi 

cereau soluţii pentru a transforma parcul într-un loc curat şi pentru a-i determina pe fumători să păstreze 

curăţenia.Au realizat şi un cântec-pamflet :Lioară,lioară/Mucuri de ţigară/Noi vă adunăm/Şi vă aruncăm./

Lioraţi feciori/De mâine din zori /Dacă mai fumaţi /La coş să le daţi./ 

 Şi celelalte două echipe au fost la înălţime !Una a organizat un marş,îmbrăcaţi în sticle de plas-

tic,hârtie,ambalaje şi chiar cutii de conserve,si-au confecţionat pancarde şi au compus lozinci anti-

poluare,interpretând cântecul excursionistului cu mesajul ca acesta să lase locul curat la plecare,să nu dis-

trugă natura.Cealaltă a compus o mică scenetă în care ei jucau rolul parcului,al copiilor cuminţi şi a celor 

necivilizaţi. 

 Pentru acţiune au avut timp de pregătire două săptămâni şi,bineînţeles,ajutorul celor de acasă pe 

care ne străduim să-i implicăm cât mai mult şi mai des.Impresionantă a fost reacţia oamenilor şi a celor 

mici aflaţi în parc în timpul activităţii.S-au strâns în jurul nostru,alături de părinţii invitaţi, şi au apreciat 

originalitatea şi noutatea evenimentului.Au fost chiar binevoitori să răspundă la sondajul de opinie reali-

zat la sfârşitul activităţii. 

 Pentru capitolul , « Lumea plantelor » elevii au adunat materiale din natură (frunze,seminţe flori)

din care au realizat colaje cu diverse figurine,au prezentat articole din revistele pentru copii despre plante 

medicinale şi au adus imagini cu plantele pe cale de dispariţie,iar cei talentaţi la literatură care au realizat 

povestioare cu titlul « Noi nu te-am călcat, tu de ce ne calci ? », « Ocrotind natura ne ocrotiţi pe 

noi !».Grupa botaniştilor a strâns frunze şi fructe de la toţi copacii întâlniţi în timpul expediţiei,le-au pre-

sat şi lipit într-un caiet şi au scris sub fiecare numele arborelui de la care provine. 

 Grupa geografilor au observat formele de relief,flora şi fauna din zona vizitată.Grupa ecologiştilor 

au avut de semnalat existenţa deşeurilor toxice,menajere şi de altă natură şi de urmărit comportamentul 

ecologic al excursioniştilor. 

 Grupa muzicienilor au asigurat atmosfera antrenându-i şi pe ceilalţi în activităţi distractive şi au 

compus împreună cu lingviştii , « imnul » excursiei. 

 Ne-am propus ca viitoarea vizită să o facem la o rezervaţie naturală pentru a putea realiza nişte arti-

cole cu privire la îngrijirea şi protecţia animalelor şi astfel de a completa tema « Lumea animalelor » cu-

prinsă în proiect. 

 Paralel cu dezvăluirea pericolului poluării,am înfăţişat elevilor şi pasionanta lume a păsărilor,viaţa 

lor în colectivitate,ingenioasele lor mijloace de comunicare,importanţa păşunilor,a pădurilor,precum şi 

contribuţia plantelor la menţinerea vieţii pe pământ.De aici necesitatea de a păstra curăţenia în parcu-

ri,grădini,în zonele de agrement. 

 Am organizat şi acţiuni de colectare şi valorificare a materialelor refolosibile,în special a sticlelor 

de plastic,din banii obţinuţi cumpărând materiale necesare activităţii de cerc. 

La tema « Apa,aerul şi solul »am realizat un afiş care ,pe lângă desene,cuprindea şi sfaturi care ajută la 

conservarea mediului înconjurător : 

 -opreşte televizorul atunci când nu te mai uiţi la el ; 

 -opreşte apa de la robinet atunci când îţi perii dinţii ; 

 -nu arunca hârtiile şi ambalajele pe jos, ci la coşurile de gunoi ; 

 -dacă nu sunt coşuri de gunoi în apropiere ţine hârtia şi arunc-o la gunoi acasă ; 

 -strânge ziarele,revistele şi caietele vechi şi predă-le la centrele de  colectare a materialelor reci-

clabile ; 
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 Pentru a prezenta copiilor circuitul apei în natură şi etapele de purificare a apei m-am folosit de re-

vista DOXI apoi împreună cu ei am alcătuit o listă a avantajelor şi dezavantajelor aduse de apă . 

 Avantaje : 

 -Organismele vii nu pot trăi fără apă.Ea este sursa vieţii pe Pământ. 

 -Cea mai mare cantitate de apă dulce  este utilizată în agricultură (69%) şi  în industrie(23%) Pen-

tru consumul casnic este utilizat numai un procent de 8%. 

 -Deoarece apa se găseşte din belşug pe planeta noastră,energia electrică pe care o poate produce este 

mult mai ieftină decât cea produsă cu     lemn,cărbuni,gaze naturale sau petrol. 

 -Mari cantităţi de apă sunt folosite în agricultură pentru irigaţii. 

-Fluviile,mările şi oceanele sunt o cale de transport ieftină pentru mărfuri şi persoane. 

 -Apa este mediul de viaţă a multor plante şi animale folositoare omului. 

 -Apele termale ajută la vindecarea multor boli şi la încălzitul locuinţelor. 

 -Mările şi oceanele deţin surse naturale importante care se pot scoate la    suprafaţă

(petrol şi gaze naturale,minereu de fier,diamante). 

 Dezavantaje : 

 -Inundaţiile provocate de ploile torenţiale sau de topirea zăpezilor înseamnă mari pagube pentru 

aşezările omeneşti şi pentru culturile agricole. 

 -Apele poluate sunt dăunătoare plantelor şi animalelor . 

 -Lipsa apei,ca şi apa în exces,duce la apariţia multor boli. 

 Foarte încântaţi au fost la tema « Curiozităţi »unde s-au întrecut pe ei atât în ceea ce priveşte 

numărul mare de noutăţi găsite cât şi varietatea acestora şi modul ingenios de prezentare.Unii au scris cu-

riozitatea si au desenat animalul sau planta despre care era vorba.Alţii au decupat din reviste articolele şi 

au realizat o planşă cu titlul « Curiozităţi » şi cu trei subtitluri :, « Animale », « Plante », « Diverse »unind 

cu fir de lână colorată cele trei subunităţi de titlu şi aşezând articolele le hârtie colorată :verde pentru 

plante,galben pentru animale şi albastru pentru diverse.Am adunat astfel curiozităţi din cele mai diverse 

despre vârsta,viteza,puterea,ochii,culoarea pielii şi a părului, modul de deplasare şi numărul de pui pe care 

îl nasc mamiferele,despre insecte,păsări ,recorduri,despre urgiile naturii,despre plante 

uriaşe,carnivore,ocrotite de lege,despre cald şi rece şi despre animale care se iubesc cu adevărat. 

 Pentru a inţelege mai bine dragostea şi grija animalelor pentru puii lor, am citit lectura « Puiul » de 

Al. Brătescu Voineşti şi elevii pe grupe au avut următoarele sarcini : 

 Lingviştii :  -Imaginaţi-vă un alt final pentru textul audiat. 

 Muzicienii:  -Compuneţi o melodie pe versuri date . 

 Naturaliştii :  -Prezentaţi colegilor voştri cât mai multe informaţii despre prepeliţă. 

 Desenatorii :  -Realizaţi un desen care să ilustreze scene din textul audiat. 

 Matematicienii :  -Compuneţi o problemă după conţinutul textului audiat.  

Toate activităţile prezentate până aici le-am desfăşurat cu elevi de clasaa IV-a pe grupe de doi sau trei ele-

vi pe specialitate. 

 Anul acesta am reluat ,cu clasa I,unele din temele cuprinse în cadrul proiectului cu tema “Protejăm 

natura-scutul verde al vieţii”şi am realizat multe lucrări legate de capitolele « Lumea plantelor », « Lumea 

animalelor », « Locuinţa »şi « Protecţia mediului »pe care le voi prezenta în anexa referatului.Tot ocolo se 

vor putea vedea lucrări realizate cu ajutorul materialelor din natură(frunze,flori,seminţe)cu care am făcut 

şi o expoziţie foarte apreciată. 

 În cadrul temei « Instituţii sociale şi publice » am participat la acţiunile organizate de Consiliul 

judeţean Alba cu ocazia Zilelor curăţeniei în judeţul Alba din 8-14 aprilie 2006 cu mesajul « Culorile na-

turii sunt cele mai frumoase.Fă curăţenie !Fii curat ! ».După ce au participat la acţiunea de curăţire a par-

cului elevii au avut ca sarcină să ilustreze prin desen bucuria muncii împlinite şi jocurile copiilor în parcul 

curăţat(vezi anexa) : 

 Există încă multe de făcut în cadrul cercului « Eco-junior » şi m-am gândit că,  colaborarea cu cole-

gele de la viitoarea şcoală la care voi lucra şi o participare a unui număr mai mare de elevi şi din alte clase 

va asigura o reuşita şi o satisfactie pentru munca de dascăl şi pentru a-i face pe copii să înţeleagă că nu e 

atât de greu să trăim în armonie cu natura , că pot să li se alăture altor ecologişti şi să transmită celorlalţi 

mesajul « Să preţuiţi Mediul în care trăiţi ! ». 

 Noi oamenii existăm pentru că există şi celelalte fiinţe ;de aici nevoia de a proteja viaţa,mediul şi 

lumea în care trăim. 

 Să ne bucurăm de verdele pădurii şi de firul ierbii,de parfumul florilor şi de albastrul senin sl ce-

rului,de toate frumuseţile pe care ni le oferă PĂMÂNTUL.Să-i dăm, în schimb,dragostea şi atenţia 

noastră. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. pr. ORZAN PAULA 

Liceul de Arte„ Hariclea Darclee”, Brăila 

 

Clasa:a III-a 

Aria  curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii  

Disciplina: Ştiinţe ale naturii 

Unitatea  de  învăţare: Influenţele mediului asupra corpurilor 

Subiectul  lecţiei: Protejarea mediului 

Tipul lecţiei: dobândire de cunoștințe 

Competențe specifice: 3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului 

înconjurător 

 

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

• cognitive: 

 OC1- să explice fenomenul de poluare; 

OC2-  să identifice tipurile de poluare; 

OC3-  să recunoască surse de poluare; 

OC4- să  interpreteze atitudinile omului faţă de mediul înconjurător; OC5- să utilizeze elemente de 

limbaj specifice temei propuse; 

OC6- să descrie efectele acestora asupra mediului; 

OC7 - să expună soluţii eficiente pentru combaterea poluării; 

OC8 -  să selecteze  reguli de conduită faţă de mediul înconjurător; 

 

• psiho-motorii 

OM1 –să-şi coordoneze mişcările în timpul lecţiei ; 

OM2 – să aibă o poziţie adecvată în bancă ; 

 

• afectiv-atitudinale: 

OA1  să se implice individual şi interactiv în rezolvarea sarcinilor; 

OA2  să aprecieze în mod critic comportamentele prezentate, analizând consecinţele acestora; 

OA3  să aleagă comportamentul potrivit pentru menţinerea unui mediu curat şi sănătos; 

 

Strategii didactice: 

1.  Resurse procedurale: - conversaţia 

                                          - observaţia 

                                          - explicaţia 

                                          - problematizarea 

                               -activitate practică 

2. Resurse materiale: - imagini 

                                    - fişe de muncă independentă 

                                    - creioane 

3. Forma de organizare a activitaţii: individuală, frontal, pe grupe; 

 

Bibliografie: 

 1. MECT-. Programe şcolare pentru învăţământul primar (Ştiinţe- clasa III - a IV-a),  Bucureşti, 2004 

2.Barna,Andrei,Antohe,Georgeta, ,,Curs de pedagogie.Teoria curriculum-ului si evaluării”, Editura Log-

os, Galaţi, 2001 

3. Crocnan, Daniel – Ovidiu, Huţanu, Elena, ,,Să descoperim natura prin aplicaţii şi experimente”, Edi-

tura Didactică şi Pedagogică,R.A.,Bucureşti, 2002 

4. Centrul De Consultanţă Ecologică, Galaţi, ,,Educaţie ecologică- mapă şcolară”,volumul I,Editura REC 

România, Bucureşti  

 5. Tomescu, Nastasia, Meiroşu, Emilia, Băzăvan, Larisa, Petre, Cristina, „Ştiinţe ale naturii” – manual 

pentru clasa a III-a, Editura Crepuscul,prahova, 2005 

Durata: 45 minute 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

O.O. ELEMENTE DE CONŢINUT 
  

STRATEGII DI-

DACTICE  

I.Moment 

organizato-

ric 
  

  

  

II. Verifi-

carea cu-

noştinţelor 

anterior  

învăţate 
  

12′ 

  

4′ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OM3 
  

OA1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a 

orei de curs. Elevii îşi pregătesc materialele necesare 

desfăşurării orei de ştiinţe. 

  

  

      Se prezintă elevilor o fişă de lucru şi se cere rezol-

varea ei. 

      Sarcini: 

I.Notează cu „A”(adevărat) sau ‚F”(fals) următoarele 

enunţuri: 

 1.  În  toate mediile în care a pătruns, omul a făcut trans-

formări. 

 2.  Toţi factorii de mediu se pot polua. 

 3. În rezervaţiile naturale pot fi vânate animalele. 

 4. Vieţuitoarele pe cale de dispariţie sunt ocrotite de lege . 

 5.  Unele specii de plante şi animale au dispărut de-a lungul 

timpului din cauza acţiunii  omului. 

 II.Plante pe cale de dispariţie: 

1. Floarea ….   …….. ( 2 cuvinte); 

2. Laleaua …………..; 

3. …………….  voinicului; 

4. …………… de munte. 

Animale pe cale de dispariţie: 

5. Animal masiv, asemănător cu bourul; 

6. Capra ………….; 

7. Animal “vesel”; i se mai spune şi linx; 

8. ………………  ţestoasă; 

9. ……………… neagră, şarpe veninos. 

 

 Se verifică frontal modul în care au rezolvat fişa. 

 Elevii primesc o scrisoare în care Pământul cere ajutor 

copiilor: 

  

  

  

  

  

  

*individuală 

*fişă de muncă 

independentă 

 

  

  

  

*independentă 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*scrisoare 

III.Captare

a atenţiei 
2′ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OC1 

  
  

OA2 
  

  

OC2 

  
  

OC3 

  
  

OC5 

OM2 

DRAGI COPII, 
      Mă simt foarte bolnav. 

     Aerul meu este tot mai greu de respirat din cauza 

prafului şi a fumului. 

     Apele mele sunt murdare. 

     Pădurile sunt tăiate fără milă. 

     Dispar plante si animale. 

     Oamenii suferă de boli şi, în unele locuri, de foame. 

      S-a subţiat stratul de ozon, care mă proteja de razele 

prea puternice ale soarelui. 

  

Ajutaţi-mă! 

              Pamântul 
 

    În această oră vom discuta şi analiza împreună as-

pecte ce ţin de poluare mediului înconjurător  pentru a 

preveni noi înşine poluarea. 

       Se anunţă tema lecţiei: „Protejarea mediului”, se 

notează titlul la tablă. 

  

  

  

  

  

  

*conversaţia 

  

observaţia 

  

explicaţia 

  

problematiza 

rea 
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IV.Dirijarea 

învăţării 
  

8′ 

12′ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI.Feedback 

  

5′ 

 

  

VII.Aprecieri 

şi tema pentru 

acasă 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OM1 
 

OC8 

 

OC7 

 

OA3  

 

OM2  

 

OA2  
 

OM1 

 

 

OC4 

 

 

OC8  

 

 

OM2  

Se prezintă imagini cu următoarele aspecte  : 

Deteriorarea mediului 

Acţiuni dăunătoare mediului 

Poluarea: apei, aerului, solului 

     Pentru o înţelegere mai clară se vor efectua două 

experimente care ilustrează aspecte ale poluării 

mediului.( Anexa 1) 

 

 Elevii primesc o fişă în care  vor nota observaţiile 

făcute: 

1.Poluarea mediului este............... 

2. Medii poluate...................... 

Elevii selectează acţiunile care dăunează solului,apei 

şi aerului. 

 

Se completează tabelul din  fişă: 

3. Surse de poluare: 

 

 
 

 

- După ce am văzut cauzele şi efectele poluării mediu-

lui să găsim acum împreună şi câteva măsuri de pro-

tecţie pentru a avea un mediu sănătos. 

Se prezintă alte imagini cu următoarele aspecte  : 

Acţiuni şi măsuri de protecţie 

Activitatea elevilor împotriva poluării 

În urma discuţiilor elevii organizați pe grupe vor com-

pleta în fişă  măsuri de protecţie a mediului încon-

jurător. (Anexa 2) 

 

 

Fişă : 

Indică activităţile care conduc la poluarea mediului şi 

pe cele care contribuie la ocrotirea mediului. 

(Anexa 3) 

 

 

Se fac aprecieri pozitive individuale,  colective, reco-

mandări. 

Se notează  tema pentru acasă( realizarea unor afişe, 

materiale publicitare privind unele efecte ale poluării 

asupra mediului şi vieţii omului intitulat ,,Avem un sin-

gur Pământ”)  

SOL APĂ AER 

imagini 

 

*independentă 

 

*conversaţia 

 

observaţia 

 

explicaţia   

 

problematiza-

rea 

 

*frontal 

 pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independent 

*fişă 

 

 

 

*conversaţia 
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Anexa 1   

 

Experiment 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 2 

  

 

  

 

 

partea superioară care va 

fi folosită ca pâlnie; 
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Anexa 2 

  Echipa “PAMANT” 
 

         FISA DE LUCRU 

 

 

1.Bifeaza actiunile care dauneaza PAMANTULUI: 

 

 Aruncarea hartiilor prin parc 

 Plantarea florilor 

 Aruncarea gunoaielor pe strada 

 Colectarea deseurilor 

 Distrugerea parcurilor si a locurilor de joaca pentru copii 

                                                     

2.Cum putem avea un mediu înconjurător sănătos ? 

Indica activitatile care conduc la poluarea mediului si pe cele care contribuie la ocrotirea mediului: 

 

 

Echipa “APE” 

 

FISA DE LUCRU 

 

1.Bifeaza actiunile care dauneaza APELOR: 

 

 Folosirea ingrasamintelor naturale pentru sol 

 Risipirea apei 

 Curatirea apelor 

  Spalatul in apele raurilor si lacurilor 

 Aruncarea gunoaielor si a substantelor otravitoare in ape 

 

2.Cum putem avea un mediu înconjurător sănătos ? 

Indica activitatile care conduc la poluarea mediului si pe cele care contribuie la ocrotirea mediului: 

 

  

  

  

Ocrotirea mediului      ● 

  

  

Poluarea mediului      ● 

  Curăţirea apelor 

Aruncarea gunoaielor pe stradă 

Păstrarea liniştii şi a curăţeniei în orice loc 

Aruncarea gunoaielor în apă 

Aprinderea focului în pădure 

Spălarea maşinilor în apa râurilor 

Ruperea crengilor din copaci 

Strângerea resturilor şi a hârtiilor după popas în natură 

  

  

  

Ocrotirea mediului      ● 

  

  

Poluarea mediului      ● 

  Curăţirea apelor 

Aruncarea gunoaielor pe stradă 

Păstrarea liniştii şi a curăţeniei în orice loc 

Aruncarea gunoaielor în apă 

Aprinderea focului în pădure 

Spălarea maşinilor în apa râurilor 

Ruperea crengilor din copaci 

Strângerea resturilor şi a hârtiilor după popas în natură 
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Echipa “PLANTE” 

 

                             FISA DE LUCRU 

 

1.Bifeaza actiunile care dauneaza PLANTELOR: 

 Ruperea florilor din parcuri 

 Plantarea florilor si copacilor 

 Zgarierea copacilor 

 Udatul gradinilor 

 Ruperea crengilor din copaci 

 

2.Cum putem avea un mediu înconjurător sănătos ? 

Indica activitatile care conduc la poluarea mediului si pe cele care contribuie la ocrotirea mediului: 

 

Echipa “ANIMALE” 

 

FISA DE LUCRU 

 

 

 

1.Bifeaza actiunile care dauneaza ANIMALELOR: 

 

 Distrugera casutelor animalelor 

  Ingrijirea animalelor ranite 

 Chinuirea animalelor  

  Construirea unor casute pentru animale 

 Distrugerea cuiburilor pasarelelor 

 

2.Cum putem avea un mediu înconjurător sănătos ? 

Indica activitatile care conduc la poluarea mediului si pe cele care contribuie la ocrotirea mediului: 

  

  

  

Ocrotirea mediului      ● 

  

  

Poluarea mediului      ● 

  Curăţirea apelor 

Aruncarea gunoaielor pe stradă 

Păstrarea liniştii şi a curăţeniei în orice loc 

Aruncarea gunoaielor în apă 

Aprinderea focului în pădure 

Spălarea maşinilor în apa râurilor 

Ruperea crengilor din copaci 

Strângerea resturilor şi a hârtiilor după popas în natură 

  

  

  

Ocrotirea mediului      ● 

  

  

Poluarea mediului      ● 

  Curăţirea apelor 

Aruncarea gunoaielor pe stradă 

Păstrarea liniştii şi a curăţeniei în orice loc 

Aruncarea gunoaielor în apă 

Aprinderea focului în pădure 

Spălarea maşinilor în apa râurilor 

Ruperea crengilor din copaci 

Strângerea resturilor şi a hârtiilor după popas în natură 
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Anexa 3 

FIŞĂ 

Cum putem avea un mediu înconjurător sănătos ? 

Indică activităţile care conduc la poluarea mediului şi pe cele care contribuie la ocrotirea me-

diului: 

 

  

  

  

Ocrotirea mediului      ● 

  

  

Poluarea mediului      ● 

  Curăţirea apelor 

Aruncarea gunoaielor pe stradă 

Păstrarea liniştii şi a curăţeniei în orice loc 

Aruncarea gunoaielor în apă 

Aprinderea focului în pădure 

Spălarea maşinilor în apa râurilor 

Ruperea crengilor din copaci 

Strângerea resturilor şi a hârtiilor după popas în natură 
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 PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar ENE ECATERINA 

LICEUL PEDAGOGIC „D.P.PERPESSICIUS” BRĂILA 

 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: Ocrotirea mediului 

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Discipline integrate: Comunicare în limba română 

                                   Arte vizuale și abilități practice 

Subiectul : Ocrotirea mediului; Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu  trecere peste 

ordin 

Forma de organizare: activitate integrată 

Tipul activității: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

 

Competențe generale MEM:        
         1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

         3. Identificarea unor fenomene /relații/regularități/structuri din mediul apropiat 

         4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

         5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

 

Competențe specifice MEM: 

        1.4 Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 100, recurgând frecvent la 

numărare; 

        1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( termen, sumă, total, diferență,+,-, = ) în rezol-

varea și/sau compunerea de probleme; 

        3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural; 

        4.2 Identificarea unor consecințe ale unr acțiuni, fenomene, procese simple; 

        5.2 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere n concentrul    0-

100, cu cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice. 

 

Competențe generale CLR: 

   1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

   3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 

Competențe specifice CLR: 

          1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate; 

          3.1 Citirea unor civinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sa de mână. 

Competențe generale AVAP: 

           1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare 

 

Competențe specifice AVAP: 
            1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de 

forme artistice. 

 

Obiective operaționale: 

cognitive: 

OC1 – să citească corect, conștient și expresiv mesajul Pământului, sfaturile lui și textul problemelor 

date; 

OC2 – să rezolve adunări și scăderi cu numere naturale în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin; 

OC3 – să utilizeze denumiri și simboluri matematice;  

OC4 – să compare o sumă cu  diferență; 

OC5 – să identifice imaginile din fișa de lucru; 

OC6 – să analizeze și să rezolve o problemă cu două operații; 

OC7 – să creeze o problemă simplă după imagine și schemă dată; 

OC8 – să ralizeze un puzzle pornind de la o cerință dată. 
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afectiv – atitudinale : 

OA1 – să aibă atitudini pozitive față de colegi și lecție pe toată durata orei. 

 

 psiho – motorii : 

OP1 – să  lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispoziţie; 

            OP2 – să  adopte o poziţie corectă  a corpului pentru scris . 

 

 

 Strategii didactice: 

      a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia,exercițiul, joc didactic, munca independen-

tă,problematizarea, turul galeriei, 

     b) Mijloace didactice : jetoane, fișe de lucru, videoproiector. 

     c) Forme de organizare : frontală,  individuală,  pe echipe. 

Bibliografie: 

     Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului (clasa pregătitoare, clasa I, clasa 

a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

   Roșu, Mihail – Metodica predării matematicii, Editura Credis, București, 2004 

Etapele 

lecției 

Ob. 

op 

  

Conținut informațional 

  

Strategia didactică 

Forme 

de eva-

luare 
Activitatea învăță-

toarei 

Activitatea ele-

vilor 

Resurse 

procedu-

rale 

Resurse 

materia-

le 

Forme 

de orga-

nizare 

Mo-

ment 

organi-

zatoric 

  Voi asigura condi-

țiile optime desfă-

șurării lecției 

Se pregătesc 

pentru lecție 

conver-

sația 

  frontal   

Capta-

rea 

atenției 

(5 min) 

OC

1 

Prezint Scrisoarea 

Pământului bol-

nav. (anexa 1) Cer 

ajutorul unui elev 

să o citească. 

 Port discuții pe 

baza scrisorii citi-

te : 
În ce stare se 

află Pământul ? 

De ce ? 
Cum putem să-

l ajutăm ? 

Un elev citește 

scrisoarea. 
  

Elevii răs-

pund : 

- Pământul 

este bolnav 

pentru că îi 

dispar plante-

le, îi mor ani-

malele,iar ae-

rul este irespi-

rabil. 

conver-

sația 

scrisoa-

rea 

frontal   

Anunța-

rea te-

mei 

  Anunț elevii că 

vom rezolva exer-

ciții și probleme 

pentru a veni în 

ajutorul Pământu-

lui 

Notează titlul 

în caiet. 

        

SCENARIUL DIDACTIC 

Copiii și natura  - Iulie 2017 



56 

 

 
 

 

 

Diri-

jarea 

învă-

țării 

  

(30 

min) 

  

OC

2 

OP2 

OA

1 

  

  

  

OC

1 

  

  

  

OC

4 

  

  

  

  

OC

3 

  

  

  

  

OC

5 

  

  

OC

6 

  

  

  

-  Exerciții de adunare și 

scădere: 

63 –  4 =          37 + 45 

=            74 – 36 =           

8 + 48 = 

80 – 9 =           70 – 36 

= 

49 + 27 =         64 + 18 

= 

Fiecare rezultat apare pe 

un jeton. Pe spatele jeto-

nului este scris un cu-

vânt. La final ei vor afla 

sfaturile Pământului.

(anexa 2) 

- Compararea unei sume 

cu o diferență: 

 91 - 38  ..... 27 + 9                         

25 + 46......53 – 47 

 - Exerciții problemă: 

Află numerele care 

sunt cu 38 mai mari de-

cât : 59,  45,  37. 

Cu cât sunt  mai 

mari  numerele : 71, 

93, 52 decât 26 ? 

 - Muncă independentă 

(anexa 3) 

 -  Prezint conținutul 

problemei : 

La adăpostul pentru 

animale erau 35 de că-

ței și cu 27 mai multe 

pisicuțe. Câte animale 

erau în total la acel 

adăpost ? (ppt) 

Calculează 

și descoperă 

sfaturile. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Calculează 

și compară 

  

  

  

Rezolvă 

exercițiile 

problemă 

  

  

  

Rezolvă fișa 

  

  

Analizează 

și rezolvă 

problema 

conver-

sația 

exerciți-

ul 

explica-

ția 

  

  

  

  

  

  

  

exerciți-

ul 

  

  

  

  

exerciți-

ul 

  

  

  

  

exerciți-

ul 

  

  

conver-

sația 

exerciți-

ul 

  

jetoane 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

fișă 

  

  

videopro-

iector 

individu-

al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

frontal 

  

  

  

  

frontal 

  

  

  

  

individu-

al 

  

  

frontal 

obs. 

sistema-

tică 

  

  

  

  

  

  

  

obs. 

sistema-

tică 

  

  

obs. 

sistema-

tică 

  

  

autoe-

valuare 

  

obs. 

sistema-

tică 

Obți-

nerea 

per-

forma

nței 

(5 

min) 

OC

7 

Compunerea unei pro-

bleme după imagine și 

schemă dată ( ppt ) 

solicit cât mai multe 

variante 

Compun și 

rezolvă pro-

blema 

proble-

matiza-

rea, 

exerciți-

ul 

videopro-

iector 

frontal obs. 

sistema-

tică 

Feed-

back 

(10 

min) 

0C8 

OP1 

Puzzle (anexa 4) Solicit 

comentarea imaginilor 

obținute. 

Rezolvă 

exercițiile, 

își expun și 

comentează 

imaginile 

exerciți-

ul 

turul 

galeriei 

fișă 

elemente-

le puzzle-

ului 

în echipă obs. 

sistema-

tică 

Înche-

ierea 

activi-

tății 

  Tema pentru acasă: 

Aprecieri referitoare la 

participarea și compor-

tamentul elevilor în tim-

pul orei. 

  conver-

sația 

  frontal   
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ANEXA 1—SCROSOAREA PĂMÂNTULUI 

 

 
Dragi copii, 

           Sunt foarte bolnav. Mă amenință din ce în ce mai multe pericole ...: 

Îmi dispar plantele, copacii. 

Îmi mor animalele. 

Nu mai pot respira aer curat. 

Mă acoperă gunoaiele. 

         Este atât de murdar în jur ! 

        Știu că sunteți niște copii cuminți, isteți și harnici. Sunt convins că veți desco-

peri cu ajutorul exercițiilor și problemelor cum să mă ajutați. 

        Prietenul vostru, 

                                                 Pământul   

     ANEXA 2 

      

      NU   RUPE  

FLORILE 

RECICLEAZĂ 

PLANTEAZĂ  UN  

         ANEXA 3 

        

 Calculează, apoi colorează cu verde rezultatul de sub imaginile care prezintă o modalitate de protejare 

a mediului și cu roșu pe celelalte. 

 

 

                                               
 

 

      48 – 39 =..........           24 + 57 = ........           36 + 34 = ............               93 – 68 = ............ 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar CIUBOTARU ADELINA 

Lic. Teh. „Anghel Saligny”- Şcoala Gimnazială “Constantin Sandu Aldea” - Brӑila 

 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 
UNITATEA TEMATICĂ: „Insecte” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea cu şi fără trecere peste ordin în concentrul 0-31 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe  

DISCIPLINE INTEGRATE:  

Comunicare în limba română  

Matematică şi explorarea mediului 

  Dezvoltare personală 

                        Arte vizuale şi abilităţi practice 

COMPETENŢE GENERALE: 

Matematică şi explorarea mediului  

 1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor  în concentrul 0-31; 

 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată; 

 5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi, în con-

centrul 0-31, cu ajutorul obiectelor. 

Comunicare în limba română 

1.1.Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar.  

Dezvoltare  personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiar; 

2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară. 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj visual simplu, exprimat prin desen/ pictură/modelaj/colaj/ 

film/ desen animat, care reflectă un context familiar; 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple. 

  COMPETENȚE SPECIFICE:  

O1 – să numere corect, logic, cursiv, crescător şi descrescător, fără a utiliza materiale de sprijin,  în con-

centrul 0 - 31; 

O2 – să compună/descompună numere date, utilizând dacă este nevoie material de sprijin; 

O3 – să efectueze corect operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 31;  

O4 – să foloseasca corect terminologia specifică operaţiilor de adunare şi scădere; 

O5- să rezolve corect probleme ce presupun efectuarea unor operaţii  de adunare şi scadere în concen-

trul 0 - 31; 

  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

A) METODE  ŞI  PROCEDEE: - jocul didactic, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observaţia, 

problematizarea, munca independentă. 

B) MATERIALE DIDACTICE: Zâna  Primăvara,  tablou de primăvara, flipchart, coli A3 cu probleme 

ilustrate, prezentare Power-Point, fişă de muncă independentă, cariocă, creioane colorate. 

 C) FORME DE ORGANIZARE:  frontal,  pe grupe,   individual; 

REGULILE DE JOC: Activitatea se desfăşoară frontal, pe grupe şi individual, în funcţie de cele 8 plicuri 

pe care le propun spre rezolvare elevilor, 2 plicuri frontal şi individual, 6 plicuri pe grupe. Fiecare răspuns 

corect va fi recompensat cu o floricică cu care vor împodobi pomişorul adusde Zâna Primăvara. 

ELEMENTE DE JOC: competiţia, aplauze, Panoul cu Pomişorul trist.  
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RESURSE TEMPORALE: 45 minute: 35 minute activitatea + 10 minute activitate în completare 

RESURSE UMANE:  21 elevi 

RESURSE SPATIALE: sala de clasă 

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri 

verbale, evaluarea reciprocă, analiza produselor activităţii. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 

cadrele didactice din învătământul primar; 

MECTS -„Programa pentru disciplinele: Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea me-

diului, Educaţie pentru societate, Dezvoltare personală, Muzică şi mişcare,  Arte vizuale şi abil-

ităţi practice, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucureşti; 

 Ghidul cadrului didactic- clasa pregatitoare, Editura Didactică Publishing House, 2012; 

 Revista Învăţământului Preşcolar, număr tematic de proiectare integrată, Editura Arlequin, 2009. 

 Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta Cart Educațional-Pitești, 2013. 
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REPERE ALE UNEI ÎNVĂȚĂRI ACTIVE – ”Povestea celor 10 dovlecei” 

Prof. înv. primar FRIGIOIU ANICA 

Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

 
1.Repere ale învățării active în vederea formării competențelor specifice disciplinei Mate-

matică și explorarea mediului la clasa pregătitoare 

 

Studiul disciplinei matematică și explorarea mediului se bazează pe abordarea integrată a concep-

telor specifice domeniilor Matematică și Științe ale naturii determinată de motive precum: 

• o învățare holistică la această vârstă este interesantă pentru copii; 

• contextualizarea învățării; introducerea unor situații de învățare care au legătură cu viața asigură 

înțelegerea; 

• armonizarea celor două domenii asigură flexibilizarea interacțiunilor în procesul de învățare. 

În procesul de învățare este esențială asigurarea legăturii dintre ceea ce copilul vede, simte și  

apreciază, prin propunerea unor cerințe care să-l motiveze și nu prezentarea conținutului învățării sub for-

mă de lecții ce trebuie învățate. Iată câteva repere ale învățării active: 

• asigurarea continuității între experiența de viață a copilului și programa școlară; 

• învățarea prin experiență, bazată pe cunoașterea elevului și pe aplicarea metodelor de învățare prin 

cooperare și cercetare; 

• lucrul în grupuri mici, ca strategie de instruire și formare socio-morală conform valorilor democra-

ției; 

• lucrul direct cu obiectele în scopul dobândirii de noi experiențe și de valorificare a experiențelor 

anterioare; 

• învățarea prin activități practice și jocuri bazate pe cunoașterea și și valorificarea interesului copii-

lor; 

• învățarea bazată pe proiect, ca resursă a strategiei de învățare eficientă. 

Demersul didactic poate parcurge etape specifice implicării directe a elevilor în procesul  

descoperirii, prin valorificarea achizițiilor anterioare, respectiv a experienței de viață a acestora. Aceste 

etape pot fi următoarele: 

• etapa de orientare – poate cuprinde prezentarea obiectivelor, a contextului învățării din perspectiva 

elevului, reactualizarea achizițiilor anterioare, adresarea unor întrebări, crearea unor situații provo-

catoare de către cadrul didactic; 

• etapa de achiziție – se referă la învățarea propriu-zisă, concretizată în rezolvarea sarcinilor de învă-

țare; este etapa în care se asigură înțelegerea și operarea cu conceptele; 

• etapa de aplicare și transfer – se referă la integrarea achizițiilor în contexte noi și se concretizează 

în elaborarea unor produse ale activității elevilor, evaluarea și autoevaluarea rezultatelor obținute. 

Aceste etape pun în evidență faptul că elevul construiește și reconstruiește învățarea pornind  

de la achizițiile anterioare și de la experiența de viață pe care o are, este angajat în activitatea de învățare 

prin descoperire și redescoperire a relațiilor. Claritatea formulării sarcinilor propuse elevilor în baza expe-

riențelor anterioare de învățare și a achizițiilor deja dobândite, precum și succesiunea logică a cerințelor 

sunt câteva dintre aspectele pe care cadrul didactic le va avea în vedere, astfel încât elevul să poată finali-

za o acțiune începută. 

 

2. Povestea celor 10 dovlecei – o posibilă abordare integrată a învățării  

 Pornind de la ideea că activitatea de învățare nu trebuie să se compună din experiențe de învățare 

create în mod artificial, care nu prezintă interes pentru copii, am propus elevilor proiecte care valorifică 

situații de învățare ce oferă posibilitatea abordării integrate a temei, consolidarea și valorificarea tehnici-

lor de activitate intelectuală, stimularea inițiativei și a responsabilității, dezvoltarea structurilor cognitive 

și a capacităților creatoare ale acestora. 

 Sarcinile de învățare propuse în cadrul proiectului tematic ”Povestea celor 10 dovlecei” asigură 

dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra-, inter-, multi- și transdisciplinar. În 

scopul formării la elevi a capacității de colaborare, activiățile au fost organizate în perechi sau grupuri 

mici (patru elevi), situații care presupun nu numai rezolvarea cerințelor de învățare ci și comunicarea între 

elevi, interdependență, răspundere individuală, evaluarea eficienței activității grupului.  
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 Necesitatea de a-i face pe elevi să gândească la aplicabilitatea achiziți-

ilor dobândite reflectă preocuparea de a lega teoria de practica eficientă. În acest sens, am propus elevilor 

sarcini de învățare prin care se face transferul achizițiilor dobândite. Prin proiectul ”De la sămânță la floa-

re”, elevii au dobândit cunoștințele prevăzute de programa școlară, referitoare la alcătuirea plantei și la 

factorii care influențează creșterea și dezvoltarea acesteia. La finalul acestei activități, s-a propus elevilor 

semănarea semințelor de dovleac. S-au precizat: perioada de semănat, adâncimea la care se seamănă (s-au 

confecționat benzi din carton de 3 cm – corespunzătoare adâncimii la care se pun semințele de dovleac), 

numărul de semințe la cuib (s-au folosit pahare de unică folosință, pământ de flori, 3 semințe de dovleac 

pentru fiecare pereche de elevi), distanța dintre cuiburi și dintre rânduri (cu ajutorul riglei și a ruletei s-au 

stabilit locurile unde vor fi ”cuiburile”- paharele de unică folosință pe covorul din sala de clasă), lucrările 

de îngrijire care trebuie efectuate (udatul periodic, răritul plantelor după apariția acestora). După 7 – 10 

zile (corespunzătoare perioadei de germinare), pe rând – unele perechi după 7 zile, altele după 8 zile ș. a. 

m. d.), elevii au primit sarcini: de a căuta semințele, de a observa ce s-a întâmplat cu ele, de a le fotogra-

fia. După alte 10 – 14 zile, după ce plantele au răsărit, acestea au fost observate, fotografiate, s-au repetat 

cunoștintele despre părțile componente ale plantelor, factorii care influențează creșterea și dezvoltarea lor, 

iar la final, elevii au ordonat fotografiile obținând etapele de creștere ale acestora. 

 Învățarea conceptelor și noțiunilor noi s-a făcut prin intermediul poveștii ”Povestea celor 10 dovle-

cei” (preluată de pe ursuletinazdravani.com), însoțită de o prezentare  ppt., respectând etapele învățării. 

Pentru a asigura o notă ludică și atractivă, s-a propus elevilor, în următoarele secvențe de învățare, mode-

larea în aluat (făină, sare, apă) și colorarea celor 10 dovlecei. Dovleceii astfel realizați au constituit materi-

al concret-intuitiv pentru rezolvarea unor probleme simple de adunare și de scădere în concentrul 0 – 10, 

au devenit personajele unor povești ”dovlecești”, create de copii, au devenit jucării în jocurile sugerate de 

poveste sau propuse de învățătoare. 

 Realizarea corectă și completă a sarcinilor a adus elevilor îndemnuri și învățături valoroase, creând 

premisele simțului estetic și ale unor deprinderi sănătoase de viață. Elevii au fost permanent motivați și 

încurajați să exploreze, să răspundă la întrebările personajelor, fără a simți constrângerea unei activități 

didactice. 

 

 Bibliografie: 

 Mihăescu, Mirela, Alexe, Crenguța – Repere ale învățării active în vederea formării competențelor 

specifice disciplinei Matematică și explorarea mediului în  revista ”Învățământul primar”, Editura Mini-

ped, nr. 1 – 4 , 2015. 
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PREDAREA INTEGRATĂ LA MEM 

                                             prof. înv.primar BIANU RODICA 

Liceul Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila 

 

 

 

Subiectul:  

1. Animalele sălbatice din ţara noastră și modul lor de hrănire – predare  

2. Adunarea și scăderea 0-31 cu trecere peste ordin – consolidare 

 Se verifică cunoștinţele elevilor despre animalele  sălbatice: ce sunt, cum se hrănesc, unde trăiesc și 

reprezentanţi ai categoriilor mamifere, pești, păsări, reptile. 

 Se prezintă particularităţi pentru cele mai reprezentative animale sălbatice din ţara noastră în funcţie 

de modul lor de hrănire.Informaţiile le descoperă și le completează pe fișă, după ce rezolvă exerciţii de 

adunare și scădere.Se stabilesc de asemenea care sunt părţile corpului, iar în timp ce colorează imaginea 

elevii completează prezentarea cu informaţii despre blană, păr, membre , coarne. 

Animale carnivore – Lupul 

 

    LUPUL 

■este cel mai cunoscut carnivor din ţara noastră; 

■trăiește cel mult .............ani(9 + 8 = ); 

■puii se nasc cu ochii albaștri care se schimbă în galben la vârsta de ...........săptămâni(21 – 13 =); 

 ■aceștia au auzul foarte dezvoltat, putând auzi și de la aproape ........ km depărtare(26 –( 7 + 9)=); 

■lupii pot mânca la o masă aproximativ .........kg (17 - ? = 8) de carne, echivalentul a 100 de ham-

burgeri pentru oameni; 
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URSUL BRUN 

 

■trăiește printre stâncile din Munţii Carpaţi; 

■în anul 2008 existau aproximativ..............mii (Din suma numerelor 25 și 5, ia 23!) de urși, iar în 

anul 2010 ................mii(Din predecesorul numărului 18 ia suma numerelor 5 și 6); 

■are corpul de ...................metri(Cu cât este mai mare 21 decât 19?)  lungime și o greutate 

de ....................sute((18 + 4) – 16=) de kilograme; 

■poate trăi până la ..................zeci(17 + 13 =) de ani în natură și până la....................zeci de ani ( Din 

cel mai mare număr par, mai mic decât 14, scade 7.) în captivitate; 
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ÎN LUMEA PĂSĂRILOR 

ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ 

prof. înv. primar DOCEA DANIELA 

 Șc. Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila 

 

 Una din temele proiectului județean „ COPIII ȘI NATURA” , cea din luna aprilie – Sărbătoarea 

păsărilor - a constituit un punct de plecare în proiectarea și desfășurarea unor activități transdisciplinare 

prin care am atins atât obiective cognitive, cât și de natură afectivă și psiho-motrică.  

Pe parcursul mai multor ore elevii au învățat prin efort individual de căutare, selectare și organi-

zare a unor informații, au colaborat și cooperat în activitățile pe echipe, și-au pus ampreta creativă și ori-

ginală în lucrări plastice. 

Pentru fiecare activitate am punctat temele de conținut , obiectivele, mijloacele de realizare și 

modalitățile de evaluare. 

Sarcinile didactice au fost formulate atractiv, sub formă de joc, iar atmosfera de lucru a fost rela-

xantă, constructivă, feedbackul activităților fiind întotdeauna unul pozitiv. 

Ariile curriculare vizate au fost: COMUNICARE , MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE, ARTE VIZUA-

LE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, MUZICĂ ȘI MIȘCARE. 

COMUNICARE 

CONȚINUTURI:        TEXTUL LITERAR 

                   TEXTUL NONLITERAR 

                   AFIȘUL 

OBIECTIVE:      ▄  să selecteze din materialele citite texte literare ,  nonliterare și imagini despre 

păsări 

           ▄  să organizeze informațiile într-un portofoliu 

             ▄  să realizeze un afiș care să anunțe o expoziție de   păsări 

                                        ▄ să prezinte colegilor proiectele individuale sau de   grup  

MIJLOACE DE REALIZARE:  coli (flipchart, A4), markere, ziare, reviste, enciclopedii, lipici, 

foarfece 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofoliul individual „ÎN LUMEA PĂSĂRILOR”,  afișul pe 

grupe 
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MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

CONȚINUTURI:       MĂSURAREA TIMPULUI. CALENDARUL 

         REGULI DE PROTEJARE A PĂSĂRILOR 

OBIECTIVE:    ▄  să asocieze pe ceas imaginea păsărilor cu orele când acestea desfășoară 

anumite activități 

                           ▄  să completeze calendarul lunii martie 

                           ▄  să marcheze pe calendar datele întoarcerii păsărilor migratoare 

                           ▄  să formuleze reguli de protejare a păsărilor 

         ▄  să confecționeze un „sămânțar” 

MIJLOACE DE REALIZARE:  coli flipchart ( „E TIMPL PĂSĂRILOR”, „CALENDARUL 

PĂSĂRILOR”), fișe de lucru, jetoane cu imagini, benzi de hârtie, markere, lipici, jumătăți de grapefruit 

scobite, bețe de frigărui, sfoară, semințe 

MODALITĂȚI DE EVALUARE:      calendarul, ghirlanda faptelor bune  

 

 

MODELE DE FIȘE PENTRU COMPLETAREA CEASULUI ȘI A CALENDARULUI 

 

E TIMPUL PĂSĂRILOR! 

Privighetoarea  cântă la la miezul noptii. 

Rândunica a pornit să-si refacă adăpostul la ora 7si 30 de minute. 

Lebăda s-a trezit cu 2 ore mai târziu decât gâsca sălbatică. 

Gâsca veghează de la ora 4 si un sfert. 

Barza si-a scos puisorii la ora 8 fără zece  

 

CALENDARUL PĂSĂRILOR 

LUNA MARTIE 

Rândunelele se întorc la o săptămână după privighetori.  

Privighetorile revin în tară cu 4 zile înaintea gâstelor sălbatice.  

 

Lebedele si gâstele sălbatice se întorc în aceeasi zi, pe 25 martie. 

Berzele se întorc cu 2 săptămâni mai devreme decât lebedele. 
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ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

CONȚINUT:  colaj cu semințe - „BARZA” / „RÂNDUNICA” 

OBIECTIVE:  ▄   să decupeze șablonul de carton 

                          ▄ să lipească șablonul pe coala suport 

                          ▄ să lipească semințe în interiorul șablonului 
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HAI SĂ IUBIM MEDIUL! 

DIMA MARIA, clasa I B 

Lic. Teh. ,,Anghel Saligny”, Brăila 

Prof.înv.primar LUMINIŢA MIHĂLCESCU 

 

 

Mediul este aerul pe care îl respirăm, natura care ne înconjoară.  

Omul şi păsările au nevoie de un mediu sănătos. Este interzisă tăierea copacilor! Păsările au nevoie 

de aer nepoluat şi mulţi copaci. Dacă noi oamenii nu protejăm mediul, păsările şi alte vietăţi vor dispărea. 

Eu iubesc natura foarte mult şi o voi apăra de cei care vor să o distrugă.  

Haideţi , împreună, să iubim mediul în care trăim! 

 

 

NATURA, PRIETENA TUTUROR 

CERNAT RAREŞ, clasa I B 

Lic. Teh. ,,Anghel Saligny”, Brăila 

Prof.înv.primar LUMINIŢA MIHĂLCESCU 

 

Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată! 

Noi trebuie să iubim natura pentru că şi ea ne iubeşte pe noi, necondiţionat. Ea ne oferă oxigenul şi 

toate sursele de care noi oamenii şi toate celelalte vieţuitoare avem nevoie. Tot ceea ce ne dăruieşte ne 

face să ne simţim mai vii, iar frumuseţea ei ne dezvoltă imaginaţia şi ne face să ne simţim mai bine. Ar 

trebui să oferim protecţie acestui dar divin pentru că, în felul acesta, ne protejăm pe noi, pe păsări şi ani-

male.  

Păsările au nevoie de păduri, de ape limpezi şi curate, iar acest aspect este îmbunătăţit doar prin cu-

noaşterea unor aspecte de educaţie ecologică. Cu toţii ştim că aruncând la întâmplare deşeuri alimentare 

sau toxice, acestea devin hrană pentru păsările înfometate. Să păstrăm pădurile curate, să plantăm 

pomişori şi să menţinem apele limpezi nu este atât de greu dacă de mic respecţi ceea ce te înconjoară. 

Natura ne oferă protecţie. Haideţi cu mic cu mare să o protejăm! 

 

 

SALVEAZĂ NATURA! 

BĂRBIERU ANDREEA, clasa I B 

Lic. Teh. ,,Anghel Saligny”, Brăila 

Prof.înv.primar LUMINIŢA MIHĂLCESCU 

 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a fost prieten cu natura. 

În timp, lumea s-a schimbat mult şi oamenii nu mai respectă natura. Ei defrişează ilegal păduri, 

omoară necontrolat animale pentru blană şi alte avantaje, polueazăapele, aruncă gunoaiele la întâmplare 

pe jos şi astfel ei strică natura. 

Oamenii cu suflet încearcă să salveze şi să protejeze cât se poate de mult mediul, dar este nevoie de 

ajutorul nostru, al tuturor să participăm necondiţionat la imbunătăţirea şi curăţarea acestui dar minunat 

numit natură. 
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PROTEJĂM NATURA! 

TONIȚĂ CRINA, clasa a II a B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAI EMINESCU” BRĂILA 

prof. înv. primar DOCEA DANIELA 

 

 

 Primăvara, natura renaște: iarbă verde, pomi în floare, zile însorite! Darurile naturii trebuie prote-

jate și prețuite.  

 În excursii, în păduri sau pe malul apelor, să nu aruncăm peturi, hârtii, sacoșe din plastic sau res-

turi de mâncare! 

 Ar trebui să se circule cât mai rar cu mașinile și să se folosească puține îngrășăminte chimice pen-

tru plante. 

 Copii, respectați natura, ca să ne bucurăm cât mai mult de minunile ei! 

 

  

 

 

 

NATURA, PRIETENA NOASTRĂ 

LAZU ALEXANDRA, clasa a II a B, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAI EMINESCU” BRĂILA 

prof. înv. primar DOCEA DANIELA 

 

 

 Natura e tot ce ne-nconjoară 

 Depinde de noi să nu dispară. 

 Dacă noi nu o vom proteja,  

 Viața nu poate continua. 

 

 Cum oare am putea respira,  

 Dacă aer curat n-am avea? 

 Iar vegetația, firește, 

 Aerul mereu primenește. 
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PRIETENII NATURII 

  

ARAMĂ MARINA, clasa a III-a A 

                                                                                              Prof. înv.primar   JANETA MILEA 

Şcoala Gimnazială Tichileşti, loc.Tichileşti, jud. Brăila 

 
Rândunele vesele 

Ciripesc în cor, 

Străbătând poiana toată 

Într-un mare stol. 

 

Cocostârcii sunt grăbiți 

S-aducă mâncare, 

Pentru puișorii lor 

Care vor să zboare. 

 

Fluturașii zboară-acum 

Veseli pe câmpie, 

Aducând cu ei mereu 

Multă bucurie. 

 

 
                                                                 PRIETENII NATURII 

 

PERIANU VALENTIN ALBERT, clasa a III-a A 

                                                                                              Prof. înv.primar   JANETA MILEA 

                                                             Şcoala Gimnazială Tichileşti, loc.Tichileşti, jud. Brăila 

 
Astăzi am fost în pădure. Zâna Primăvara fusese foarte generoasă.Totul era verde și colorat. 

Animalele erau fericite că aveau hrană din belșug. Albinele adunau polen din florile parfumate și viu 

colorate. Copacii erau verzi și plini de cuiburile păsarilor. 

Toată pădurea era în armonie cu natura. 

Natura trebuie respectată și protejată, nu trebuie poluată și distrusă. 

 

 

 
 PRIETENII PRIMĂVERII 

                                                                                

  POSTOLACHE DRAGOș ȘTEFAN, clasa a III-a A 

                                                                                 Prof. înv.primar   JANETA MILEA                                                                                           

                                                           Şcoala Gimnazială Tichileşti, loc.Tichileşti, jud. Brăila 

 

 

 Iarna geroasă a trecut și a venit mult dorita primăvară. Soarele a reapărut pe cer, zâmbindu-ne 

duios. Din pământ au ieșit primii ghiocei. Copacii și-au îmbrăcat coroana cu flori albe, liliachii, prin care 

zumzăiau albinele. 

 În văzduh, păsările ciripeau ca într-un concert. Fluturii colindau printre flori, formând curcu-

bee multicolore. Munții și dealurile au înverzit ca într-o poveste frumoasă. Natura s-a trezit la viață. 

 Ce frumoasă ești, Primăvară! 
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TE-AȘTEPT!                                                                                 
TROFIN ALEXANDRA GEORGIANA                                                                                                                             

Clasa a III-a A,  Școala Gimnazială Chiscani, Brăila 

                                                                                                        Prof. înv. primar BOBOC GEORGETA 

 

Te-aștept afară, dragă primăvară 

C-o floare și-o încântare! 

O floare, să nu mai pleci, 

O încântare, să rămâi la noi pe veci! 

 

Să-l aduci cu tine  pe Martie 

Cel bogat în ghiocei și brebenei… 

Cel cu cer albastru, senin 

Și cocori în zare din plin. 

 

Să aduci pomi înfloriți, 

Câmpuri verzi , mieluți zburdalnici 

Copii zâmbind fericiți 

Și pe câmpuri, oameni  harnici! 

 

 

DUNĂREA MEA 

                                                                                                     CREȚU ADELA MARIA 

Clasa a III-a A,  Școala Gimnazială Chiscani, Brăila 

                                                                                                        Prof. înv. primar BOBOC GEORGETA 

De la fereastră văd în fiecare zi 

Un voal de ape lin curgând  

Pe lângă pomi, pe lângă mal, 

Pe lângă satul meu… 

 

Când iarna vine pe-nserat 

Apele voal, gheața se fac. 

 

Când soarele rotund lucește 

Pe voalul albastru lin plutesc 

Rațe și gâște și bărci și vapoare 

Și Dunărea-i mare! 

 

JOACA ÎN NATURĂ 

                                                                                                             RADU ANDREEA MARIA 

                                                                                   Clasa a III-a A,  Școala Gimnazială Chiscani, Brăila 

                                                                                                        Prof. înv. primar BOBOC GEORGETA 

Când primăvara vine, frumoasă și arătoasă, 

Copiii mic cu mare, ies cu toți din casă. 

Afară îi așteaptă un soare luminos 

O curte-ncăpătoare și un copac umbros. 

 

Aleargă. Se învârt. Se joacă.  

Se ascund în spatele fântânii 

In tufele de flori, în umbra șurii. 

  

Apoi se odihnesc pe pajiștea-nflorită 

In parfumul florilor și în umbra ierbilor. 

Fluturi vioi zboară prin crengi. 

Păsări ciripesc de le-nțelegi. 
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RÂNDUNICA 

GHEORGHIȚĂ ADRIAN 

Clasa a II -a A, Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Braila  

Inv. TĂNASE GEORGICA 

 

La o casă mică, mică, 

A venit o rândunică 

Cuibușorul și-a făcut 

Din crenguțe și pământ. 

 

Puișorii ei drăguți 

Stau în cuibul pregătit 

Și- așteaptă pe mama lor 

Ca să ia lecții de zbor. 

 

 

RICĂ 

NEGURĂ RĂZVAN 

Clasa a II -a A, Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Braila  

Inv. TĂNASE GEORGICA 

 

Am acasă un peruș 

Este mic dar jucăuș, 

El se joacă toată ziua 

Uneori dă: BUNĂ ZIUA ! 

 

Numele lui este Rică 

Și-l repetă fără frică 

De câte ori e întrebat 

El răspunde îngâmfat. 

 

 

 

RÂNDUNELELE 

STRÎMTU ANDREI 

Clasa a II -a A, Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Braila  

Inv. TĂNASE GEORGICA 

 

 

Rândunele mari, frumoase  

Au zburat spre casa mea 

Aducând în cioc cu ele 

Mici bucăți de rămurele. 

 

Vor să facă  iar din ele 

Cuibușor pentru a lor pui 

Să le țină de căldură 

În zilele cu furtună. 

 

Să crească mari și sănătoși 

Să zboare spre câmpie 

Să se întoarcă iar voioși 

Și plini de veselie. 
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                                         PRIETENII NATURII 

                                                                              GROSU EDUARD- clasa a III-a B 

                                                                         LICEUL DE ARTE ,, HARICLEA DARCLEE” 

                                                                                             Coordonator: IONIŢĂ VIORICA 

 

        Natura este prietenul omului de foarte multă vreme. Ea ne ajută să trăim frumos,luminos,verde şi 

sănătos. 

       De mici, noi învăţăm să protejăm natura, să fim prietenoşi cu ea şi să o îngrijim. Noi învăţăm să 

preţuim mediul înconjurător de la părinţi, bunici şi dascăli. Mulţi oameni iubesc natura dar cel mai mult 

se ocupă de ea ecologiştii. Aceştia reciclează plasticul şi hârtia, îngrijesc animalele din păduri, iarna, îm-

preună cu pădurarii. 

    Prietenii naturii reprezintă toate plantele şi vieţuitoarele care fac din acest pământ un loc mai bun şi 

mai curat. 

  

 

 

                                          PRIETENII NATURII 

                                                                              IONIŢĂ DENIS ANDREI- clasa a III-a B 

                                                                         LICEUL DE ARTE ,, HARICLEA DARCLEE” 

                                                                                             Coordonator: IONIŢĂ VIORICA 

 

În sfârşit a sosit şi primăvara. Odată cu ea, natura şi-a dat jos pelerina albă şi s-a trezit la viaţă. 

Soarele palid se strecoară printre crengile copacilor, iarba a prins colţ verde, iar păsările călătoare 

se întorc din ţările calde, acasă, unde îşi vor face cuib şi se vor înmulţi. În văzduh se simte parfumul dul-

ce al florilor multicolore. Zborul fluturilor seamană ca un dans deasupra miilor de flori care prin mireas-

ma lor aduce veselie. Trilul păsărilor se aude ca un cântec de bun venit. 

Toate aceste daruri sunt de nepreţuit şi nicăieri nu este mai frumos decât în natură. 
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SĂ OCROTIM PĂSĂRILE! 

                              

                                                        DANILOV MIRUNA ŞTEFANIA  

                                                                                Prof. înv. pr. ORZAN PAULA 

Liceul de Arte„ Hariclea Darclee”, Brăila           

 

La fel ca și florile, păsarile au rostul lor. Sunt cele care prin glasul și coloritul lor vioi înfru-

musețează natura. 

         Cine crede că păsările nu au importanță în viața noastră greșește enorm. Cu cât sunt mai mici par 

neînsemnate, dar nu este așa, păsările se hrănesc cu gândăcei, insecte, viermișori care atacă scoarța co-

pacilor, deci fără ele ar dispărea arborii. Unele transportă cu piciorușele semințele plantelor pe distanțe 

mari, altele ajuta la polenizarea florilor. Păsările din timpuri străvechi au fost hrană pentru populație, 

motiv pentru care unele specii au dispărut sau sunt pe cale de dispariție. A ocroti aceste mici ființe 

înseamna de fapt să ocrotim natura. Deoarece multe păsări sunt pe cale de dispariție și sunt rare, oame-

nii au dat legi pentru a le proteja. 

 Și noi, copiii, trebuie să avem o atitudine corectă față de păsări. Astfel putem face căsuțe pentru ele, le 

putem hrăni, putem avea grija de cuibul lor și  să le salvăm atunci  când sunt în bolnave. Este de știut că 

privitul și ascultatul păsărilor te face să te simți bine. De aceea, de câte ori mergem la munte și le as-

cultăm,  parcă suntem vrajiți de glasul lor. 

         Numai  iubind și protejând natura ne putea bucura și mâine de frumusețile ei. 

 

 

 

 

 

POVESTEA RÂNDUNICII MELE 

                                                                             

                                   POPA DIANA ŞTEFANIA  
                                                                                Prof. înv. pr. ORZAN PAULA 

Liceul de Arte„ Hariclea Darclee”, Brăila 

 

 Sunt Diana, o elevă din clasa a III-a C de la Liceul de Arte ,,Hariclea Darclee,, Brăila şi acum o 

să vă spun povestea rândunicilor care locuiesc în curtea mea.  

 A fost cândva o rândunică ce a crescut şi a plecat în ţările calde. Ea a revenit însoţită de o altă 

rândunică, care s-a dovedit a fi mascul. Pereche   şi-a construit un cuib într-un colţ al casei mele şi cu 

glasul lor ne-a încântat auzul.  

  După un timp, rândunica s-a ouat. Din ouăle ce au eclozat au ieşit 4 pui perfect sănătoşi. Zi de zi 

perechea de rândunici a adus hrană pentru pui şi i-a îngrijit cu drag, până ce aceştia au reuşit să-şi ia 

zborul. Nu de puţine ori, seara le surprindeam în timp ce se dădeau uţa pe frânghia de rufe şi ne cercetau 

cu privirea, curioase.   

 Dar a venit toamna şi oaspeţii noştri au devenit din ce în ce mai agitaţi. La scurt timp, cuibul ce 

cândva fremăta de zgomot, a rămas gol şi într-o seară, târziu mi-am dat seama că rândunicile şi-au luat 

zborul spre ţările calde.  

 Din experienţă, eu ştiu că ele se vor întoarce la primăvară şi din acest motiv, cuibul construit de 

păsări îl vom păstra în continuare pentru că aici este casa lor. 
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ZIUA PĂDURII 

BIANU EVA IOANA 

Clasa a IV-a, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” BRĂILA 

Prof. înv. primar  MIRCIOI MARIANA 

 

 Este o zi frumoasă de primăvară. Soarele vesel își revarsă căldura peste natură. Mieii se joacă pe 

câmpul verde, păsările călătoare revin în țara lor natală, veche și neuitată, pentru a ajunge în Pădurea 

Amicilor. Poate vă  întrebați de ce toate viețuitoarele merg acolo... Pentru că astăzi este 21 martie, Ziua 

Pădurii. Natura-i în sărbătoare! 

Pregătirile au început încă de dimineață. Codrul este superb! Ghirlandele ce aveau forme de copăcei și 

de flori, baloanele pe care scria „Salvați pădurea!” și invitata de onoare, PRIMĂVARA, cea mai tânără 

și mai frumoasă fiică a bătrânului an, făceau din acest loc un vis. 

 Cân invitații au sosit, au fost plimbați prin toată pădurea, explorând specii rare sau pe cale de dis-

pariție. Apoi au vizionat un filmuleț în care le era prezentat faptul că trebuie să protejeze natura. 

 La prânz, fiecare viețuitoare a trebuit să aducă un fel delicios de mâncare și să îi dezvăluie rețeta.  

 După masa încărcată, cu toții s-au adunat sub cel mai bătrân și înțelept copac din pădure. Pămân-

tul de catifea, câteva raze aurii ale soarelui și niște firicele subțiri și firave de iarbă îl ajutau pe pomul ce 

avea barbă să-și povestească legendele și aventurile pe care le știa.  

 Această sărbătoare a rămas în timp ca o tradiție. 

 

 

O ZI ÎN PĂDURE 

PĂTRAȘCU ANCA TEODORA 

Clasa a IV-a, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” BRĂILA 

Prof. înv. primar  MIRCIOI MARIANA 

Într-o zi de primăvară 

Au ieșit să vadă soarele 

Animalele din țară 

Să se bucure, s-alerge 

Câci nimeni nu le oprește. 

 

Iată vin și pițigoii 

Și se joacă chiar și ei 

Cu vreo două căprioare mici 

Zburdând de colo-colo 

Să-și arate bucuria. 

 

O ZI DIN VIAȚA UNEI PĂDURI 

BLĂJANU OANA ȘTEFANIA 

Clasa a IV-a, Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” BRĂILA 

Prof. înv. primar  MIRCIOI MARIANA 

 

 Cerul  era albastru ca oglinda, iar păsărelele ciripeau cu voioșie. De anunța o zi frumoasă de vară. 

Animalele pădurii abia s-au trezit. Ursul a ieșit greoi din vizuina sa, albinele și furnicile nu au chibzuit 

prea mult șu au început treaba, iar căprioarele  și cerbii au scos capul și până la urmă au ieșit cu totul din 

culcuș. Copacii și iarba erau de un verde puternic, floricelele apăreau când și când ca o pată de culoare. 

 Era timpul ca animalele să mănânce. Fiecare și-a luat prada și au venit, pe rând, la râul din mijlo-

cul pădurii să se adape. 

 După aceea, fiecare își reia rutina: ursul merge înapoi în vizuină, insectele își adună hrana, iar că-

prioarele zburdă vesele pe pajiștile îmbrăcate în verde. 

 După-amiaza  mănâncă din nou și beau apă, iar spre seară se îndreaptă bucuroase, dar obosite, 

înapoi spre casele lor, gândindu-se la ziua următoare și prin ce isprăvi vor mai trece. 

 Cam asta face pădurea în fiecare zi: are grijă de copiii ei.  
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