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TITLUL PROIECTULUI: „Salvând natura vom salva omul” 

 

TEMA PROIECTULUI : măsuri de protecţie a mediului înconjurător 

 

ARGUMENT:  
Educaţia pentru mediu se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi, 

apoi, în şcoală. Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de 

frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Este o 

datorie de onoare a tuturor cetăţenilor planetei cunoaşterea măsurilor de ocrotire a acesteia. 

Cadrele didactice care lucrează în şcoli şi cu elevii pot avea un impact deosebit, de la 

creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele 

educaţiei pentru mediu. Elevii sunt actori importanţi în educaţia pentru mediu, deoarece sunt 

gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor şi în unele cazuri aceştia îşi pot influenţa părinţii 

şi alţi membri ai comunităţii.  

Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui copil 

posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. De 

aceea, în educaţie trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, 

pentru ceea ce reprezintă, în general, natura pentru ei.  

Activităţile ce se desfăşoară în afara clasei vin în sprijinul elevilor ajutându-i să înţeleagă 

mai bine unele dintre aspectele  naturii. Prin caracterul lor practic activităţile în afara clasei 

contribuie la formarea priceperilor şi deprinderilor şi la legătura dintre teorie şi practică, fiind 

astfel o continuare a muncii din clasă. Ele măresc interesul elevilor pentru studiu, pentru 

cunoaştere. Curiozitatea copiilor conduce la acumularea de cunoştinţe despre mediul înconjurător, 

despre sursele de poluare, despre măsurile de protecţie a mediului, ceea ce contribuie la 

dezvoltarea capacităţii copiilor de a gândi logic şi de a interpreta corect aspecte din jurul lor. 

În întreaga muncă de educaţie pentru mediu cu şcolarii mici trebuie să ajungem la 

convingerea că mediul natural nu poate fi apărat într-o zi, ci în toate zilele, în fiecare clipă, de toţi 

locuitorii planetei.  

Pentru cã ne place sã trãim într-un mediu curat şi sănătos, ne-am dori ca prin implicarea 

elevilor în realizarea situaţiilor de învăţare propuse în acest proiect, sã-i  conştientizăm pe aceştia 

cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător, să le formăm comportamentul ecologic. 

Elevii dobândesc cunoştinţe ştiinţifice temeinice despre mediu, îşi formează capacitatea de a 

analiza şi de a interpreta în mod corect mediul şi îşi formează atitudini corecte faţă de mediu. 

 

DURATA PROIECTULUI : 6 luni 

 

GRUP ŢINTĂ : Elevii clasei a IV-a  

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI : 
- Educarea elevilor în spiritul valorilor şi calităţii mediului înconjurător şi formarea unei conduite 

ecologice la elevi prin implicarea activă în acţiuni extraşcolare de protecţie a mediului.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- aprofundarea cunoştinţelor despre mediul de viaţă al animalelor şi plantelor şi conştientizarea 

importanţei protejării acestuia; 

- identificarea unor măsuri de protecţie a animalelor şi plantelor; 

- analizarea surselor de poluare a apei, aerului, solului şi identificarea unor măsuri concrete de 

protecţie aplicate în orizontul local, regional, naţional;  

- schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător pe parcursul derulării proiectului; 

- cultivarea capacităţii de cooperare în scopul promovării unui mediu curat şi sănătos;  

- dezvoltarea interesului pentru aceste activităţi,  
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RESURSE UMANE: 

- Elevii clasei a IV-a de la Şcoala Gimnazială Dumitra 

- Învăţătoarea clasei a IV-a  

- Cadre didactice din şcoală 

- Părinţi  

 

RESURSE MATERIALE: 

- carneţele, pixuri, apă de băut, pacheţel cu mâncare; 

- calculator, videoproiector, fişe de lucru, creioane; 

- mănuşi de protecţie, saci ecologici, unelte de lucru; 

- cartoane, markere; 

- lăstari de plante, bulbi, seminţe, puieţi; 

- dosare, folii, hârtie, coli de desen  A3, planşe, planşe didactice; 

 

METODE  UTILIZATE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI 

 lucrul în echipă; observaţia; analiza; expunerea; conversaţia; explicaţia; învăţarea prin 

descoperire; jocul de rol; excursia tematică; aplicaţia practică ; 

 

ACTIVITĂŢI / SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE PROPUSE:  

1. februarie - martie – Apa, element vital al mediului şi al vieţii (film documentar şi 

ecologizare pârâu) 

2. martie  – “Detectivii curăţeniei” 

3. aprilie  – “O oază de verdeaţă unde să mă joc şi să mă plimb” (Plantarea şi semănarea unor 

arbuşti ornamentali şi flori în parcul şcolii)  

4. mai– “Prietenii naturii” (Excursie la Grădina Botanică din Jibou) 

5. mai  –“Comorile naturii” (Drumeţie în orizontul local al satului Dumitra în pădurea de foioase 

de pe Dealul Târgului) 

6. iunie  – “Aer curat, aer sănătos” (concurs) 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA  

Monitorizarea se va realiza de către coordonatorul  de proiect (învăţătoarea clasei a IV-a A) 

astfel încât obiectivele propuse să fie atinse.  

Mijloace de evaluare: afişele, lucrările copiilor,  dosarul activităţilor. 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR  

- articole în presa locală 
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PREZENTAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂŢILOR (SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE) 

PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: „Apa, element vital al mediului şi al vieţii” 

Tipul activităţii: a.) film documentar; 

    b.) curăţarea Pârâului Târgului din centrul localităţii Dumitra 

Data/perioada de desfăşurare: februarie - martie  

Loc de desfăşurare:  a.) cabinetul de ecologie al Şcolii Gimnaziale Dumitra;  

                                 b.) Pârâul Târgului din centrul localităţii Dumitra. 

Participanţi: elevii clasei a IV-a A, învăţătoarea clasei, părinţi  

Beneficiari: elevi, părinţi, comunitatea locală 

Obiective operaţionale: 

- să stabilească modalităţi de folosire a apei  

- să definească poluanţii şi poluarea apei 

- să identifice surse de poluare şi poluanţi ai apei  

- să completeze într-un tabel surse de poluare şi poluanţi ai apei  

- să completeze un text lacunar despre sursele de poluare şi poluanţii apei  

- să deducă unele măsuri de protecţie şi unele măsuri pentru curăţarea apei din orizontul 

local 

- să ecologizeze malurile Pârâului Târgului care traversează centrul localităţii Dumitra  

- să identifice forme de eroziune a malurilor Pârâului Târgului după ploi îndelungate, când 

apele au fost crescute 

Resurse materiale:  

- calculator, videoproiector, fişe de lucru, creioane; 

- mănuşi de protecţie, saci ecologici, unelte de lucru  

Resurse procedurale: observarea, conversaţia, analiza, exerciţiul, lucru în echipă, probă scrisă, 

probă practică; 

 

Pregătirea activităţii: 

Le sunt prezentate elevilor tema şi obiectivele acestei activităţi, purtându-se o discuţie 

introductivă despre apă.  

- Care este circuitul apei în natură? (… razele soarelui evaporă apa, din vaporii de apă se 

formează nori care în contact cu aerul rece produc ploi) 

- La ce folosim apa? (… o bem, ne spălăm, o folosim pentru prepararea unor mâncăruri, 

udăm în grădină, o dăm animalelor să o bea, spălăm hainele, vasele…) 

- Când nu plouă un timp îndelungat, ce fenomen se produce? (… seceta) 

- Ce modificări aţi observat în aspectul solului datorită secetei? (... crăpături ale solului) 

- Existenţa apei în natură a fost comparată adesea cu sângele din corpul omenesc sau cu 

seva unui copac, care hrăneşte şi oxigenează toate celulele; dar apa poate şi dăuna atunci când ea 

transportă poluanţi. 

 

Desfăşurarea activităţii: 

- Vor viziona filmul documentar care conţine informaţii şi imagini sugestive despre apă. 

Informaţii prezentate în film: 

 

1. 

Viaţa pe Pământ este dependentă de apă. Fiecare om consumă în medie 3 litri de apă pe zi, iar corpul nostru 

este compus în proporţie de peste 60% din apă. Pentru un kilogram de materie vegetală, plantele 
vehiculează între 230-1000 litri apă (după specie şi climat), care apoi este evaporată. Un pom evaporă, în 

medie, cam 200 litri/zi. 
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2. 

Soluţiile avute în vedere pentru a satisface necesarul de apă mereu crescut sunt următoarele: 

- planificarea apelor disponibile,  

- reciclarea apei în procesele tehnologice,  
- dezvoltarea bazinelor de retenţie (lacuri),  

- reducerea evaporării apei din lacuri (prin diferite pelicule),  

- mărirea zonelor cu pădure,  

- utilizarea apelor subterane,  
- desalinizarea apei de mare, 

- utilizarea apei gheţarilor. 

3. 

O apă este considerată poluată când compoziţia sau starea sa fizică ori chiar estetică sunt modificate direct 
sau indirect de acţiunile omului, în aşa măsură că nu se mai pretează a fi utilizată în stare naturală.  

Apa este nu numai un lichid, ci şi un mediu de viaţă datorită oxigenului, gazului carbonic şi sărurilor 

minerale pe care le conţine.  
Prin circulaţia ei în natură, apa se reîmprospătează continuu. Această circulaţie dă apei posibilitatea să se 

debaraseze de elemente nocive sau să se autoepureze, atunci când poluarea nu depăşeşte anumite limite.  

În caz contrar, apa respectivă devine tot mai bolnavă, îşi pierde calităţile de potabilitate şi pe cele de a 

întreţine viaţa, de a fi folosită de om; devine chiar nocivă pentru mediu din jur. 

4. 

Sursele de poluare ale apelor:  

- poluarea industrială (petrol, substanţe chimice),  

- poluarea agricolă (prin pesticide, îngrăşăminte chimice şi dejecţii zootehnice/materii organice),  
- poluarea urbană (prin evacuarea apelor menajere, fie prin canale, în râuri sau ocean, fie infiltrate 

în pânza freatică). 

5. 

Poluarea mărilor şi a oceanelor 
Omul a deversat în mări şi oceane, în ultimii 50 de ani, cantităţi de deşeuri ce depăşesc tot ce 

omenirea a aruncat de milenii. Oceanul s-a dovedit a fi limitat ca posibilităţi de regenerare, infectându-se 

repede. Echilibrul său biologic este ameninţat şi odată cu acesta este ameninţat şi rolul său în întreţinerea 

vieţii pe Pământ. El acumulează, în ultimă instanţă, toate reziduurile care nu au fost „digerate” de aer, de 
sol, sau de apa râurilor şi devine, după o expresie puţin plăcută, dar din ce în ce mai reală „lada de gunoi” a 

omenirii. 

Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, mai ales a celor 
menajere. Există totuşi o serie de săruri, toxine, detergenţi, pesticide, hidrocarburi care trec şi prin acest 

„filtru”. Deocamdată, singura soluţie pentru acestea este oprirea deversării lor în ape. 

 

Conversaţie pe baza filmului: 

- Ce sunt poluanţii? (… elemente care ajung în apă şi îi schimbă în rău caracteristicile fizice 

sau chimice) 

- Ce este poluarea apei? (… procesul de modificare fizică, chimică sau biologică a 

compoziţiei apei, care o fac improprie folosinţei) 

- Care sunt sursele de poluare a apei? (… fabricile, agricultura, aşezările omeneşti) 

- Care sunt tipurile de poluanţi ai apei care provin din industrie? (… petrol, substanţe 

toxice) 

- Care sunt tipurile de poluanţi ai apei care provin din agricultură? (… îngrăşăminte 

chimice, insecticide, pesticide, materii organice de la animale) 

- Explicaţia învăţătoarei: Îngrăşămintele chimice, insecticidele, pesticidele, în exces, ajunse 

în sol pot distruge vieţuitoarele folositoare pentru fertilizarea şi afânarea solului.  

- Care sunt tipurile de poluanţi ai apei care provin de la aşezările umane? (… ape menajere, 

detergenţi) 

- Care sunt măsurile de protecţie a apelor împotriva poluării? (… epurarea apelor folosite, 

interzicerea deversării apelor industriale netratate, interzicerea aruncării deşeurilor în ape, 

aplicarea de amenzi) 
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- În continuare elevii au primit următoarele sarcini de lucru: 

 

1. Sarcină de lucru:  
 

Lucraţi în perechi timp 5 minute. Completaţi individual în tabel, în timp de trei minute, sursele de 

poluare şi poluanţii pe care oamenii îi aruncă în apa râului. Completaţi individual textul lacunar în 
timp de trei minute, precizând sursele de poluare şi poluanţii pe care oamenii îi aruncă în apa râului. 

 

Surse de poluare Poluanţi 

  

  

Text lacunar: 

Poluarea apei este …………. 
De la obiectivele industriale apele râurilor sunt poluate prin …………. 

Prin activităţile agricole apa este poluată prin ………….. 

Din localitatea Dumitra apa Pârâului Târgului este poluată prin ………… 

Evaluare: 

– Ce poluanţi aţi scris în tabel? (...) 

– Ce surse de poluare a apelor aţi identificat? (...) 

Surse de poluare Poluanţi 

Obiectivele industriale bacterii de la abatoare, petrol, diferite substanţe chimice 

Agricultura pesticide, îngrăşăminte chimice, materii organice de la animale 

Mijloacele de transport hidrocarburi 

Locuinţele detergenţi, materii organice, grăsimi 

 
 

  

 

2.Sarcină de lucru: Elevii sunt împărţiţi în 3 grupe de câte 6 elevi. Timp de lucru 5 minute. 

 Echipa 1 – căutaţi măsuri de protecţie a apei prin implicarea autorităţilor de la nivel local / 
naţional 

Echipa 2 – căutaţi măsuri de protecţie a apei prin implicarea personală a fiecărui om 

Echipa 3 – căutaţi măsuri pentru curăţarea apei 
După expirarea timpului, câte un reprezentant al fiecărei echipe citeşte ceea ce a notat, 

aducându-se completări de către membrii celorlalte echipe acolo unde este cazul. 

 
Măsuri de protecţie şi de curăţare a apei râului 

Măsuri de protecţie a 

apei luate de autorităţi 

Măsuri individuale de protecţie a 

apei 

Măsuri de curăţare a 

apei 



8  

– amenajarea spaţiilor de 
depozitare a deşeurilor 

– interzicerea aruncării 

deşeurilor în ape 

– aplicarea de amenzi 
– crearea unui sistem de 

colectare şi sortare a 

deşeurilor 
– campanii de 

promovare a produselor 

ecologice 
– educarea colectivităţii 

umane 

– schimbarea 

mentalităţii: „Apa 
curgătoare duce 

gunoaiele în altă parte.” 

– să nu aruncăm deşeurile în apă 
– utilizarea de produse naturale în 

activitatea menajeră 

– utilizarea de produse biodegradabile 

(detergenţi) 
– diminuarea consumului de produse 

cosmetice şi detergenţi poluanţi 

– arderea deşeurilor 
– utilizarea mijloacelor de transport 

ecologice 

– implicarea în educarea celor din jur 
– puterea exemplului 

– înfiinţarea unor asociaţii ecologice 

– schimbarea mentalităţii: „Dacă sunt 

deşeuri, de ce să nu arunc şi eu?” 

– utilizarea unor 
echipamente de 

colectare a deşeurilor 

din apă 

– construirea unor staţii 
de epurare a apelor 

 

 

 Din răspunsurile date de elevi la cele două sarcini de lucru s-a observat faptul că 

majoritatea au înţeles ce este poluarea, care sunt poluanţii apei, care sunt sursele de poluare a apei, 

tipuri de poluanţi, precum şi măsuri de protecţie a apei. 

În urma acestei activităţi s-a decis împreună cu elevii, ca în a doua jumătate a lunii martie 

să organizăm acţiunea de curăţare a Pârâului Târgului care trece prin centrul satului Dumitra. 

Elevii au fost dotaţi cu mănuşi, saci ecologici şi unelte de lucru pentru a curăţa malurile pârâului.  

În această acţiune am fost ajutaţi şi de câţiva părinţi. Deşeurile colectate au fost depozitate în saci 

ecologici, fiind transportate la groapa de gunoi a localităţii. Pe parcursul acestei activităţi elevii au 

identificat formele de eroziune a malurilor Pârâului Târgului după ploi îndelungate, când apele au 

fost crescute şi s-au produs inundaţii în localitate. Astfel s-au observat rupturi de maluri, adâncituri 

ale albiei, schimbarea cursului de apă în unele locuri unde nu există diguri de protecţie. 

 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: „Detectivii curăţeniei” 

Tipul activităţii: ecologizare – curtea şcolii şi împrejurimile acesteia (managementul deşeurilor) 

Data/perioada de desfăşurare: martie  

Locul desfăşurării: curtea Şcolii Gimnaziale Dumitra şi împrejurimile acesteia 

Participanţi: elevii clasei a IV-a A, învăţătoarea clasei 

Beneficiari: elevii şcolii, comunitatea locală 

Obiective operaţionale: 

- să clasifice gunoaiele 

- să explice cauza răspândirii gunoaielor în mediu 

- să adune gunoaiele din curtea şcolii şi din jurul acesteia 

- să amplaseze în curte afişe cu îndemnuri pentru protecţia mediului 

Resurse materiale: cartoane, markere, mănuşi de protecţie, greble, lopeţi, saci menajeri 

Resurse procedurale: elaborarea afişelor, exerciţiul, lucrări practice 

 

Desfăşurarea activităţii: 

În desfăşurarea acestei activităţi se pleacă de la cunoştinţe anterioare despre managementul 

deşeurilor deţinute de elevi.  

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să explice cauza răspândirii gunoaielor în mediu 

- Cine credeţi că a aruncat gunoaiele din curtea şcolii? (...elevii.) 

- Cine ar trebui să adune gunoaiele din curtea şcolii? (...elevii; femeia de serviciu.) 

Obiectiv operaţional. Elevii vor fi capabili să adune gunoaiele din curtea şcolii şi din jurul acesteia 
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- De ce ar fi bine să adunăm gunoaiele din curtea şcolii? (... să fie frumos, curat; să nu 

existe surse de îmbolnăvire.) 

- De ce anume am avea nevoie pentru a aduna gunoaiele din curtea şcolii? (... mănuşi de 

protecţie, greble, lopeţi, saci menajeri.) 

- De ce avem nevoie de mănuşi de protecţie? ( ... să nu ne îmbolnăvim.) 

- Cum vom proceda pentru a aduna gunoaiele? (... le punem în sacii menajeri, iar sacii îi 

ducem la containerul de gunoi) 

- Ce vom face cu greblele? (...vom aduna frunzele uscate) 

- Care variantă vi se pare mai bună: să aruncăm gnoaiele în curtea şcolii şi să le adunăm 

apoi sau să le ducem direct la coşul de gunoi? 

- Elevii efectuează curăţenia curţii şcolii şi împrejurimile acesteia 

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să clasifice gunoaiele 

- Ce fel de gunoaie aţi găsit? (...flacoane de plastic, bucăţi de hârtie, bucăţi de pânză, 

dozele de la sucuri; sticle, bucăţi de cărămidă.) 

- Unde vor ajunge aceste gunoaie în final? (... vor fi preluate din containere de firma de 

salubritate şi duse la groapa de gunoi.) 

- Dacă noi am fi înţelepţi, ce am face cu aceste gunoaie? (... le-am sorta şi le-am refolosi.) 

- Cum ar trebui sortate gunoaiele pe categorii? (... deşeuri de hârtie; deşeuri de pânză; 

deşeuri de sticlă; deşeuri de plastic; deşeuri metalice – dozele de la sucuri; deşeuri organice – 

frunzele.) 

- Ce ar trebui să facem cu deşeurile după colectare şi sortare? (... să le ducem la centre de 

colectare a deşeurilor.) 

- Cu frunzele ce am putea face? (...să le dăm foc; să facem o grămadă unde să putrezească;)  

- În ce se transformă frunzele prin putrezire? (... formează compostul, care devine un 

îngrăşământ natural.) 

- Ce s-ar întâmpla cu frunzele dacă le dăm foc? (... fac mult fum, deci poluează aerul, dar 

cenuşa este un bun îngrăşământ natural.) 

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să amplaseze în curte afişe cu îndemnuri pentru 

protecţia mediului 

- Cum i-am putea determina pe elevi să nu mai arunce gunoaie în curte? (... punem afişe; 

punem coşuri de gunoi.) 

- Ce aţi scrie pe aceste afişe? (... ,,Puneţi gunoaiele în coşul de gunoi!” ,,Este interzisă 

aruncarea gunoaielor în curte şi în jurul acesteia!” ,,Să păstrăm curtea curată, fără gunoaie!” 

,,Şcoala noastră nu este un container de gunoi! Să nu confundmă curtea şcolii cu un containei uriaş 

pentru gunoaie! Noi nu dorim să trăim într-un container de gunoaie”)  

- De ce materiale avem nevoie pentru aceste afişe? (... de carton, markere.) 

- Unde aţi vrea să le amplasăm afişele după ce le realizăm? (...pe peretele şcolii, la afişier.) 

Elevii au ecologizat curtea Şcolii Generale Dumitra şi au realizat afişe cu îndemnuri pentru 

păstrarea curăţeniei, acestea fiind puse în locuri vizibile. Au participat cu plăcere la această 

activitate, fiind mulţumiţi de rezultatele muncii lor. 

 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: „O oază de verdeaţă unde să mă joc şi să mă plimb” 

Tipul activităţii: plantarea şi semănarea unor arbuşti ornamentali şi flori în parcul şcolii 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie  

Locul desfăşurării: parcul de lângă localul nr. 2 al Şcolii Gimnaziale Dumitra 

Participanţi: elevii clasei a IV-a A, învăţătoarea clasei 

Beneficiari: elevii, comunitatea locală 

Obiective operaţionale: 

- să identifice plantele care pot fi văzute într-un parc 

- să stabilească relaţiile dintre plante şi mediul lor de viaţă 

- să prezinte moduri de înmulţire a plantelor  
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- să pregătească rondourile pentru flori cu pământ vegetal şi îngrăşământ  

- să facă gropile pentru puieţi 

- să planteze arbuşti ornamentali în parc 

- să semene florile în rondouri 

- să îngrijească plantele din parcul şcolii 

Resurse materiale: unelte de lucru, lăstari de plante, bulbi, seminţe, puieţi, apă 

Resurse procedurale: exerciţiul, conversaţia, lucrări practice 

 

Desfăşurarea activităţii 

Elevii au cunoştinţe anterioare despre plantele care cresc în parcuri, iar prin această 

activitate învaţă să planteze, să îngrijească plantele şi să le protejeze în mediul lor natural.  

 Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să identifice plante care se dezvoltă în parcuri 

- Observaţi plantele din ghivece care trebuie plantate în parc. Citiţi denumirile de pe 

etichete şi spuneţi-mi cum se numeşte fiecare dintre ele? (... Hortensia, măr decorativ, cireş 

decorativ,  buxus, hibiscus, liliac, berberis, albiţia, Koeleuteria, cornus florida) 

- Observaţi seminţele de flori, bulbii, lăstarii de plante şi încercaţi să-i denumiţi! (... 

panseluţe, garofiţe, gladiole, trandafiri, narcise, lalele)  

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili: 

 să pregătească rondourile pentru flori cu pământ vegetal şi îngrăşământ; 

 să facă gropile pentru puieţi ;  

- Vom pregăti rondourile în care vom planta şi vom semăna flori, iar apoi vom săpa gropi 

pentru puieţi.  

- Ce ar trebui să facem? (... aşezăm pământul în rondouri, îl nivelăm cu sapele şi cu 

greblele, punem îngrăşământ, dăm forma rotundă a rondourilor) 

- Cum plantăm puieţii? (… săpăm gropile, aducem apă şi îngrăşământ) 

- De unde luăm pământul pentru rondouri? (... aducem pământ vegetal din apropierea 

pădurii şi folosim ca îngrăşământ gunoi de grajd) 

- Orice fel de gunoiul de grajd este bun pentru plante? (... nu.) 

- De ce? (... nu este bun cel de la oi fiindcă este prea acid, iar cel de la păsări conţine 

fosfaţi, deci în cantitate mare distruge plantele.) 

- După cât timp este bun gunoiul de grajd care provine de la vaci? (...după patru ani.) 

- De ce? (... se descompun materiile organice, de exemplu, paiele.) 

- Vom analiza ghivecele cu plante care urmează a fi puse în parc. De ce ghivecele au găuri 

pe fund? (... să se scurgă apa.) 

- De ce se recomandă să punem la bază pietricele? (... să se scurgă apa.) 

- De ce este nevoie să se scurgă apa din ghiveci? (... dacă se acumulează pe fundul vasului, 

putrezesc rădăcinile plantelor.)  

 

       
 

Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili: 

 să prezinte moduri de înmulţire a plantelor  
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 să planteze arbuşti ornamentali în parc 

 să semene florile în rondouri 

- Cum credeţi că se înmulţesc panseluţele şi garofiţele? (... prin seminţe sau prin răsad)  

- Panseluţele sunt flori bianuale, primul an (vara) se seamănă, iar al doilea an (primăvara) 

înfloresc.  

         
 

 

- Garofiţa este una dintre cele mai frumoase flori de 

primăvară, dar nu numai. Este o planta relativ scunda, dar foarte 

atractiva datorita parfumului său foarte puternic. 

- Cum credeţi că se înmulţesc gladiolele? (... prin bulbi.) 

 

 

 

 - Gladiolele sunt plante foarte apreciate pentru coloritul variat 

al florilor. Bulbii se planteaza primavara si se dezgroapa toamna, 

pastrandu-se peste iarna in adaposturi ferite de inghet. Gladiolele se 

inmultesc prin bulbi sau seminte, insamantarea facandu-se mai 

timpuriu, inca din luna februarie, intr-un compost special, la o 

adancime de 1cm si o distanta de 5 cm, asezandu-se intr-un loc ferit 

de frig. Bulbii se replanteaza primavara (perioada optima fiind luna 

aprilie), cand temperatura trece de 10 grade C iar solul este uscat si 

incalzit. Inainte de plantare, bulbii vor fi curatati usor de solzi si tratati 

cu apa calduta. Pentru a avea gladiole inflorite o perioada cat mai 

lunga, se pot planta cativa bulbi la diferenta de doua saptamani unii de 

altii si astfel va veti bucura mai mult timp de aceste superbe flori. 

- Cum credeţi că se înmulţesc lalelele şi narcisele? (... prin bulbi.) 

- Înmulţirea narciselor se face prin despărţirea bulbilor în perioada iunie-octombrie odata la 

4-6 ani. În acest caz tufa se măreşte mult prin bulbii noi care se formează, putând produce peste 40 

flori pe fiecare tufă. Când grupul se măreşte prea mult se impune despărţirea, în caz contrar florile 

devin tot mai mici şi mai puţine de la an la an. 

- Nu este nicio problema in privinta rezistentei lalelelor in timpul iernii. Pentru o buna 

inflorire este bine ca la un interval de cativa ani sa fie rarite si mai mult sa li se schimbe locul.  

 

      
 

- Cum credeţi că se înmulţesc trandafirii? (... prin ramuri de trandafiri tăiate – lăstari, care 
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sunt puşi în pământ la o adâncime de 3-4 cm, îi acoperim cu sticle de plastic şi îi udăm in fiecare 

zi.) 

- Vom planta şi vom semăna florile despre care am vorbit, iar apoi vom face gropi pentru 

plantarea puieţilor. 

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să stabilească relaţiile dintre plante şi mediul lor de 

viaţă 

- Unele plante situate în locuri mai întunecate au frunze galbene, alungite şi sunt firave. De 

ce oare? (... nu au suficientă lumină.) 

- Ce ar trebui să facem cu aceste plante? (... să le punem într-un loc cu mai multă lumină.) 

- Se spune că nu este bine să schimbăm poziţia plantelor faţă de lumină. De ce oare? (...) 

- Plantele fac efort să se orienteze după lumină. 

- Unele plante au nevoie de mai multă apă, altele de mai puţină. De ce oare? (...ele provin 

din medii diferite. ) 

- Şi ce importanţă are mediul din care provin? (... dacă s-au dezvoltat într-un mediu cald şi 

umed, ele au nevoie de apă şi căldură, iar dacă provin dintr-un mediu arid, ele au nevoie de puţină 

apă.) 

- Ce se întâmplă cu o plantă care are nevoie de puţină apă, dar noi o udăm prea mult? (... 

moare.) 

- De ce? (.. nu poate consuma toată apa şi îi putrezesc rădăcinile.) 

- Ce se întâmplă cu o plantă care are nevoie de multă apă, dar noi o udăm prea puţin? (... 

moare.) 

- Ce semne dă planta că nu are destulă apă? (... se îngălbenesc frunzele şi cad.) 

- Ce se întâmplă cu o plantă care creşte în mediul ei natural la umbră, iar nu o amplasăm la 

soare? (... se usucă frunzele şi moare.) 

- Care sunt dăunătorii plantelor din grădină? (acarienii – nişte căpuşe care nu se văd cu 

ochiul liber, melcii, păduchii verzi şi negri) 

- Ce măsuri ar trebui să luăm împotriva dăunătorilor? (le stropim cu diferite substanţe) 

- De unde ştim cu ce subtanţe să le stropim? (de la magazin, din reţeaua internet, de la 

inginerul agronom, ….) 

- Dacă vrem să nu folosim subtanţa chimice, ce putem face? (există plante care 

îndepăstează sau atrag dăunătorii. Plantele care îndepărtează dăunătorii sunt: usturoiul, ceapa, 

rozmarinul, pelinul, busuiocul, menta, gălbenele) 

- De ce trebui să reducem numărul dăunătorilor? (trec de la o plantă la alta, se înmulţesc 

excesiv, distrug toate plantele, se usucă plantele, nu fac flori) 

 

Activitatea nr. 4  

Titlul activităţii: „Prietenii naturii” 

Tipul activităţii: Excursie de o zi la Grădina botanică din Jibou 

Data/perioada de desfăşurare: mai  

Locul desfăşurării: Grădina Botanică din Jibou 

Participanţi: elevii clasei a IV-a A, învăţătoarea clasei 

Beneficiari: elevii clasei a IV-a A 

Obiective operaţionale: 

- să identifice plante din diverse colţuri ale lumii 

- să stabilească relaţiile dintre plante şi mediul lor de viaţă 

- să precizeze modul de îngrijire al plantelor 

- să nu rupă plantele din grădină 

- să nu atingă plantele din grădină 

Resurse materiale:  autocar, aparat foto digital, plantele din grădină 

Resurse procedurale: observaţia, conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, excursia 

tematică 
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Având în vedere importanţa excursiilor în procesul de însuşire a cunoştinţelor de către 

elevi şi cunoaşterea mediului natural şi a bogatei comori floristice, am organizat o excursie 

didactică la Grădina Botanică din Jibou, cu elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Gimnaziale 

Dumitra, având ca scop cunoaşterea plantelor specifice mai multor zone biogeografice ale Terrei.  

Forma de organizare a acestei activităţi – excursia - constituie un mijloc didactic de cea 

mai mare importanţă pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască 

în mod direct o mare varietate de aspecte din natură, să înţeleagă mai clar legătura dintre organism 

şi mediu, să conştientizeze necesitatea protejării naturii, prin diverse măsuri de protecţie.  

În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc 

dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei.  

Deoarece volumul cel mai mare de observaţii şi aplicaţii pe teren îl oferă primăvara şi vara, 

când condiţiile climatice şi meteorologice nu pun probleme speciale în organizare şi când plantele 

se găsesc în plenitudinea manifestărilor biologice am ales sfârşitul lunii mai.  

Elevii au aflat că în această grădină sunt ocrotite peste 5000 de specii de plante din diverse 

colţuri ale lumii. Multe plante sunt protejate în sere.                            

  

Pregătirea excursiei: 

Data efectuării excursiei a fost anunţată elevilor cu o lună înainte. Am stabilit obiectivul 

excursiei şi itinerariul, am indicat echipamentul de care vor avea nevoie, de asemenea s-au 

prelucrat normele de disciplină în timpul excursiei. Se va semna procesul verbal de luare la 

cunoştinţă a acestor reguli. Deplasarea se face cu autocarul  

 

Măsuri de protecţie a muncii în timpul deplasării în excursie 

1) Pe timpul deplasării cu autocarul: 

- urcarea şi coborârea se va face în ordine 

- sunt interzise ridicările de pe scaun, circulaţia pe intervalul dintre scaune, 

deschiderea ferestrelor şi scoaterea unor părţi ale corpului în afara maşinii, 

deteriorarea amenajărilor interioare, folosirea focului 

- se va păstra liniştea necesară pentru receptarea îndrumărilor date de învăţătoare 

- se va păstra curăţenia 

2) Pe timpul deplasării în grădină: 

- elevii vor merge organizat şi nu se vor abate de la traseul stabilit  

- nu vor depăşi şi nici nu vor rămâne în urma grupului 

- sunt interzise îmbrâncelile  

- nu vor rupe şi nu vor calca plantele 

3) Pe timpul popasurilor:  

- elevii nu vor provoca incendii 

- nu vor lăsa gunoaie 

 

Desfăşurarea activităţii de învăţare 

 Elevii au cunoştinţe anterioare despre diferite plante din alte locuri din lume, iar pe 

parcursul acestei activităţi (situaţii de învăţare) am luat ca exemplu câteva plante mai cunoscute 

din lume şi am discutat despre caracteristicile acestora şi mediul lor de viaţă. 

Obiectiv operaţional: elevii vor fi capabili să identifice plante din diverse colţuri ale lumii 

- Ce plante recunoaşteţi? (... cactuşi, palmieri, bananierul.) 

Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili: 

 să precizeze caracteristicile cactuşilor  

 să stabilească relaţiile dintre cactuşi şi mediul lor de viaţă 

- Ce ştiţi despre cactuşi? (... au ţepi; cresc în locuri secetoase, în deşerturi.) 

Expunere despre cactuşi: 

 

Cactuşii cuprind 2500 de specii grupate în 130 de genuri şi 3 subfamilii: Peireskioideae, 
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Opuntioideae, Cereoideae. Unele specii de cactus sunt pitice având 1-3 cm (Frailea pumila), 

iar altele sunt gigantice atingând 15-20 m (Carnegia gigantea). Cactuşii au trei trăsături 

specifice: trunchi verde, cărnos, îmbibat cu apă; ţepi deşi; flori mari ca nişte pâlnii sau ca 

steluţe simple sau bătute, viu colorate (exceptând culoarea albastră) şi cu un număr mare de 

stamine. Cactusul Visnaga echinocactus sau ,,regele cactuşilor” are forma unui pepene înalt 

de 2-3 m şi gros de un metru în vârful căruia este o floare gălbuie cât o farfurie, cu spini lungi 

şi duri, încolăciţi într-o vată mătăsoasă. Împreună cu pământul de pe rădăcini poate cântări 

3000 kg. Fructele denumite de băştinaşi pitamaya au forma perelor, au culoarea galben-

verzuie şi au câteva ace situate la exterior. Pulpa fructului are culoarea roşie, este comestibilă 

şi are multe seminţe mici şi negre. Fructele se usucă pentru iarnă sau se păstrează în stare 

proaspătă în vase îngropate în pământ. Din fructe se extrage un sirop de culoare maronie 

numit sistor sau se prepară prin fermentarea siropului sau a fructelor o băutură cu gust de 

bere numită tiswein. Cactusul lumânare (Cereus) cu trunchiul cilindric înalt de 10-20 m, cu 

grosime până la un metru, cu şanţuri în lungime, pare o imensă lumânare mai subţire în partea 

de jos şi mai groasă spre mijloc. Cactusul poate avea ramificaţii ale coloanei, la fel de groase, 

ceea ce le dă aspectul de candelabre cu braţe pe care florile roşii par a fi mici beculeţe. 

Deoarece cactusul lumânare este acoperit cu ceară a fost denumit Cereus. 20-30 de oameni 

abia pot răsturna un cactus lumânare la pământ. Cereusul lui Pringle are ramificaţiile ca 

degetele mâinii pornite dintr-un trunchi comun, gros cât corpul omului. Cereusul Idria are 

aspectul unei săgeţi înalte de 20-25 m, cu o floare în vârf. Dacă s-ar extrage apa dintr-un 

astfel de cactus s-ar obţine 100000 l care ar umple 10 vagoane cisternă. 

- Care sunt părţile specifice cactuşilor? (... trunchiul. ţepii, florile.) 

- De ce au cactuşii ţepi şi nu au frunze? (... şi-au redus la maximum suprafaţa de evaporare 

a apei. ) 

- De ce au trunchiul cărnos? (... stochează apa în el.) 

- De ce au trunchiul verde şi nu au coajă ca şi copacii? (... neavând frunze care să efectueze 

procesul de fotosinteză, celulele care fac asta sunt situate la exteriorul trunchiului cactuşilor.) 

- Ce altă adaptare mai au cactuşii pentru a evita pierderea apei? (... au trunchiul cerat.) 

- De ce au florile colorate intens? (... înfloresc rar şi atrag insectele de la mare distanţă 

pentru polenizare.) 

- În ce mediu cresc cactuşii? (... medii aride, în deşerturi şi semideşerturi.) 

- Ce cantitate de precipitaţii cade în aceste medii? (... sub 250 mm/an.) 

- În ce continent sunt specifici cactuşii? (... numai în America.) 

Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili: 

 să precizeze caracteristicile palmierilor 

 să stabilească relaţiile dintre palmieri şi mediul lor de viaţă 

- Ce ştiţi despre palmieri? (... au frunze mari, cresc în locuri calde şi umede.) 

 Expunere despre palmieri: 

Palmierii cresc în pădurile tropicale umede. În aceste păduri există cca 1500 specii de 

palmieri. 

Cocotierul (Cocos nucifera) face parte din familia Arecaceae (Palmae). Cocotierul este un 

palmier care are tulpina înaltă de 10-25 m, columnară, neramificată, formată din întrenoduri 

scurte şi acoperite cu tecile frunzelor căzute. Tulpina are în vârf un buchet de frunze lungi de 

4-5 m, care în muguri sunt întregi,dar prin creştere se sfâşie pe liniile de plicare şi au aspect 

penat ca la curmal. Florile mici sunt unisexuate, monoice şi sunt grupate în aceeaşi 

inflorescenţă. Nuca de cocos este o drupă uriaşă cu pericarpul fibros şi endocarpul lemnos, în 

care albumenu este consistent la partea periferică şi lichid în partea centrală (laptele de 

cocos). După coacere laptele se întăreşte şi are gust de nucă sau de alună. Din albumenul 

solidificat se extrage untul de cocos şi un ulei vegetal utilizat la fabricarea săpunului, 

lumânărilor, margarinei şi briantinei. Din fibrele fructului se fac frânghii şi ţesături groase. 

Lemnul este utilizat la construcţii, cu frunzele se acoperă casele sau se utilizează pentru 

rogojini, coşuri, pălării. Are ciorchini de nuci de cocos dezvoltate la baza frunzelor. Nuca de 
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cocos are formă ovală şi o coajă lemnoasă. În interiorul nucii există laptele de cocos care este 

un lichid acrişor, are un miez numit copra şi untul de cocos care reprezintă 70% din greutatea 

fructului. Copra sau uleiul de cocos este cea mai valoroasă grăsime vegetală în Australia, în 

America tropicală, în insulele din Oceanul Pacific. 

- Care sunt părţile palmierilor? (... rădăcina, tulpina, frunzele, florile, fructele.) 

- Ce aspect au frunzele palmierilor? (...frunze lungi de 4-5 m, formează un buchet în vârful 

tulpinii.) 

- Ce aspect au florile palmierilor? (... sunt mici, grupate într-o inflorescenţă.) 

- În ce mediu cresc palmierii? (... mediu cald şi umed; în pădurile tropicale umede.) 

Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili: 

 să precizeze caracteristicile bananierilor 

 să stabilească relaţiile dintre bananieri şi mediul lor de viaţă 

- Ce ştiţi despre bananieri? (... au frunze mari, cresc în locuri calde şi umede.) 

Expunere despre bananier: 

Bananierul (Musa paradisiaca), originar din India,  face parte din familia Museceae. 

Tulpina ierbacee cu înălţimea de 3-8 m are la partea superioară un buchet de frunze lungi de 

2-5 m şi late de 40-50 cm, cu limbul sfâşiat. Inflorescenţa lungă de un metru are la bază 

florile fertile care produc bananele. Bananele sunt bace alungite cu mezocarpul cărnos, dulce 

şi aromat. Un ciorchine poate avea 160-180 de banane şi poate cântări 30-40 kg. Un bananier 

poate hrăni o familie timp de un an de zile. 

 

- Bananierul se aseamănă cu palmierii ca aspect, dar nu este plamier. Prin ce se desoebeşte 

de palmieri? (... nu are o tulpină ca palmierii, ci cozile frunzelor formează prin suprapune o formă 

asemănătoare tulpinii.)  

- Ce e întâmplă dacă tăiem un bananier? (... va creşte foarte repede şi va produce banane.) 

- Ce greutate are un ciochine de banane? (... 30-40 kg.) 

- Aţi văzut ca bananele se îngălbenesc repede, apoi se înnegresc. Cum ajung totuşi la noi 

din ţările în care se cultivă fără se îngălbenească şi să se înnegrească? (... sunt păstrate în camere 

speciale în care se modifică temperatura în funcţie de ziua în care vor fi scoase la vânzare.)                  

Obiective operaţionale: Elevii vor fi capabili:  

 să nu rupă plantele din grădină 

 să nu atingă plantele din grădină 

- Cum trebuie să ne comportăm într-o grădină botanică? (... să admirăm florile, să nu le 

rupem, să nu călcăm iarba ... ) 

Expunere despre comportamentul şi atitudinile elevilor faţă de plante (măsuri de protecţie a 

plantelor) 

Plantele au un rol foarte important pentru menţinerea vieţii pe pământ prin consumul dioxidului 

de carbon şi producerea de oxigen, pentru că plantele verzi sunt singurele care au posibilitatea de 

a produce materie organică prin fotosinteză, captând din atmosferă carbonul, iar din pământ 

substanţele minerale. În acest mod, se fixează anual circa 70 miliarde tone de carbon şi tot prin 

ele se eliberează în atmosferă oxigenul atât de necesar vieţii. S-a afirmat chiar că oxigenul 

atmosferic este un produs al plantelor.  

Plantele sunt fixate prin rădăcini de locul din care îşi procură hrana, iar menţinerea covorului 

vegetal pe pantele înclinate stopează degradarea solului.   

Vegetaţia constituie hrană pentru animalele ierbivore, păsări şi adăpost pentru mai multe specii 

de animale. 

Distrugerea plantelor (covorul vegetal) duce la dezechilibre naturale. De aceea este importantă 

conştientizarea faptului că noi trebuie să îngrijim şi să protejăm plantele, iar pe spaţii mai mari 

acestea să fie conservate prin creearea de rezervaţii, parcuri naturale, grădini botanice.  

  - Care este rolul plantelor pe pământ? (... menţin viaţa pe pământ prin consumul dioxidului 

de carbon şi producerea de oxigen ) 

- Cum fixează plantele solul ? (… prin rădăcini) 
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- Cum trebuie să îngrijim plantele din ghivece şi din grădinile noastre? (… să le udăm, să le 

plivim, să le curăţăm de frunzele uscate)  

 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: „Comorile naturii” 

Tipul activităţii: Drumeţie în orizontul local al satului Dumitra în pădurea de foioase de pe Dealul 

Târgului 

Data/perioada de desfăşurare: mai  

Punct de plecare: ora 12.00 din faţa Şcolii Gimnaziale Dumitra 

Locul desfăşurării: Pădurea de foioase de pe Dealul Târgului din apropierea satului Dumitra 

Traseul: şcoală – primărie – Dealul Târgului 

Puncte de staţionare şi de recreere: marginea drumului – Dealul Târgului 

Timpul necesar pentru parcurgerea traseului: 2 ore (fără opriri) 

Participanţi: elevii din clasa a IV-a A ai Şcolii Gimnaziale Dumitra, învăţătoarea clasei,  

profesoara de geografie 

Beneficiari: elevii clasei a IV-a A 

Obiectivele specifice urmărite în drumeţie:  

- cunoaşterea mediului de viaţă al animalelor sălbatice specifice pădurii de foioase, 

- aprofundarea cunoştinţelor despre animalele sălbatice care trăiesc în zona de deal şi 

podiş,  

- identificarea unor măsuri de protecţie a animalelor sălbatice,  

- conştientizarea importanţei protejării mediului lor de viaţă,   

- formarea abilităţilor elevilor pentru turism şi drumeţie,  

- dezvoltarea interesului pentru aceste activităţi,  

- obişnuirea elevilor cu mersul pe jos,  

- exersarea deprinderilor de orientare pe teren. 

Obiective operaţionale:  Pe parcursul drumeţiei elevii vor fi capabili: 

- să stabilească punctele cardinale fără hartă şi busolă 

- să  utilizeze corect mersul pe jos şi metoda de orientare cu ceasul 

- să identifice formele de eroziune a solului;  

- să precizeze animalele sălbatice din pădurea de foioase 

- să analizeze mediul de viaţă al animalelor sălbatice din pădurea de foioase 

- să stabilească măsurile de protecţie a animalelor sălbatice şi importanţa protejării 

mediului lor de viaţă 

Resurse materiale: carneţele, pixuri, apă de băut, pacheţel cu mâncare 

Resurse procedurale: observarea, analiza, expunerea, conversaţia, exerciţiul, lucrul în  echipă 

 

Pentru a cunoaşte diverse măsuri de protecţie a animalelor sălbatice am organizat o 

drumeţie în apropierea satului Dumitra în pădurea de foioase de pe Dealul Târgului. 

Pregătirea drumeţiei 

Învăţătoarea informează elevii şi părinţii în legătură cu intenţiile sale, stabileşte obiectivele 

şi modul de desfăşurare.  

Învăţătoarea fixează traseul împreună cu elevii. În alegerea traseului s-a ţinut cont de tema 

drumeţiei, de vârsta elevilor, de pregătirea lor fizică (posibilităţile celui mai puţin rezistent), de 

anotimp, de timpul disponibil. Traseul ales are un grad de dificultate mic, prezintă elemente care 

ajută în atingerea obiectivelor.  

Desfăşurarea drumeţiei 

Ne-am îndreptat pe drumul spre Primărie, din centrul satului, unde a fost făcut primul 

popas. Elevii au făcut în teren exerciţii de stabilire a punctelor cardinale fără hartă şi busolă, cu 

ajutorul soarelui. Ne-am continuat drumul spre pădurea de foioase de pe Dealul Târgului din 

apropierea satului Dumitra. Pe parcurs am traversat şi o pajişte, unde elevii au observat solurile 

degradate datorită păşunatului excesiv.  
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La destinaţie elevii au primit explicaţii, au observat şi au analizat mediul natural de viaţă al 

animalelor sălbatice din pădurea de foioase. Cu ajutorul conversaţiei s-au identificat metodele de 

hrănire, de adăpost, de creştere şi îngrijire a 

animalelor sălbatice, efectul negativ al 

intervenţiei omului asupra mediului de viaţă al 

acestora. 

Obiectiv operaţional: să precizeze animalele 

sălbatice din pădurea de foioase 

- Ce animale trăiesc în pădurea de 

foioase? (… lupul, vulpea, căprioara, jderul, 

mistreţul, melcul, şoarecele de pădure) 

- Ce păsări întâlnim în pădurea de 

foioase? (ciocănitoarea, privighetoarea, 

piţigoiul, uliul) 

- Ce insecte cunoaşteţi din pădurea de 

foioase? (furnici, păianjeni, căpuşe, 

fluturi) 

Obiectiv operaţional: să analizeze mediul de 

viaţă al animalelor sălbatice din pădurea de 

foioase 

- Cu ce se hrănesc animalele? (… iarbă, ghindă, frunze sau vânează alte animale…) 

- Unde dorm? (… în vizuini, scorburile copacilor, cuiburi, sub frunze, în muşuroaie…) 

Obiectiv operaţional: să stabilească măsurile de protecţie a animalelor sălbatice şi importanţa 

protejării mediului lor de viaţă 

- Cum putem hrăni animalele sălbatice iarna? (…la căprioare li se pune fân şi porumb în 

locurile amenajate, la urşi li se pune carne, la mistreţi li se pun boabe ) 

- De ce este nevoie să hrănim urşii? (…atacă oamenii, animalele)  

- De ce este nevoie să hrănim mistreţii? (… distrug culturile agricole) 

- Cum putem crea adăposturi pentru păsări? (… le facem căsuţe şi le punem în copaci) 

- Cum putem opri distrugerea speciilor? (… nu călcăm muşuroaiele, nu distrugem cuiburile 

cu ouă şi pui, nu distrugem vizuinile, nu ucidem insectele, nu omorâm animalele)  

- Distrugerea speciilor poate fi oprită şi prin crearea de rezervaţii naturale, parcuri naţionale 

şi grădini zoologice, prin oprirea vânatului excesiv, existând astfel legi care interzic vânatul în 

anumite perioade ale anului, în special primăvara, deoarece în această perioadă animalele se 

înmulţesc. În celelalte anotimpuri vânătoarea este permisă mai ales la speciile de animale sălbatice 

dăunătoare cu păr şi pene, pentru păstrarea echilibrului natural al numărului de reprezentanţi ai 

fiecărei specii. 

- Ce insecte dăunătoare cunoaşteţi care trebuie totuşi distruse? (… lăcustele).  

- Invaziile de lăcuste distrug culturile agricole. Pentru distrugerea lăcustelor se pot folosi 

pesticide, însă acestea nu se descompun, nu sunt dizolvabile, ci se acumulează an de an. 

Pesticidele distrug şi insecte utile, ca albinele, otrăvesc apele freatice şi lacurile şi s-a observat că 

multe insecte dăunătoare capătă rezistenţă faţă de ele. Substanţele chimice vor trebui înlocuite 

treptat cu „lupta biologică”, adică găsirea şi dezvoltarea altor vieţuitoare nedăunătoare, care, în 

mod natural, le distrug pe cele dăunătoare (exemplu: colonii de furnici care apără pădurile).  

- Ce s-ar întâmpla dacă s-ar tăia pădurea? (… s-ar distruge adăposturile pentru animale, 

unele animale ar pleca, iar altele ar muri) 

- Ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi aruncate lângă pădure cioburi de sticlă, oglinzi sparte? 

(…). Razele soarelui înfierbântă sticla spartă, astfel putându-se produce scântei care pot duce la 

aprinderea ierbii uscate şi a pădurii. Trebuie să mai avem grijă când ieşim la iarbă verde să nu 

facem foc în pădure. 

- Cum vi se pare temperatura din pădure faţă de cea din pajişte? (… în pădure este mai 

răcoare) 
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- Profesoara de geografie explică elevilor rolul pădurii şi importanţa menţinerii acesteia. 

 

Pădurile sunt considerate adevărate « fabrici de oxigen«, deoarece acestea prin fotosinteză consumă 
dioxid de carbon şi produc oxigen care ne permite să respirăm.   

Ele reglează regimul climatic prin faptul că se creează un adevărat microclimat cu diferenţieri 

destul de însemnate faţă de regiunile din vecinătate lipsite de vegetaţie forestieră, după cum prezintă o 

tendinţă generală de a atenua amplitudinile diferitelor elemente meteorologice. Suprafeţele forestiere reţin 
în mare măsură precipitaţiile şi le integrează mai complet în procesele fiziologice. Coronamentul pădurii 

prin fiecare frunză în parte reprezintă un adevărat ecran captator a radiaţiei solare prin fotosinteză. Un 

important efect climatic al pădurii îl reprezintă reducerea vitezei vântului, adăpostind astfel suprafeţele de 
cultură din cuprinsul şi vecinătatea ei. Totodată pădurile atenuează zgomotul, reducând astfel poluarea 

sonoră. 

Oamenii distrug în fiecare an milioane de hectare de pădure: aceasta se numeşte defrişare. 

Menţinerea pădurii pe pantele înclinate scade pericolul de inundaţii şi pericolul producerii alunecărilor de 
teren, care distrug stratul de sol, astfel sunt importante reîmpăduririle prin plantări de puieţi.  Acolo unde se 

taie copacii, ploile sunt mai rare. Solurile devin aride, adică uscate, şi lasă loc deşerturilor. De aceea este 

foarte important să nu defrişăm pădurile. 
Pentru a echilibra mediul, omul a început să protejeze o parte din zonele afectate, creând rezervaţii 

naturale; aici este interzisă prin lege distrugerea plantelor şi animalelor ce alcătuiesc ecosistemul respectiv, 

fiind permisă doar curăţarea pădurii de crengile uscate şi arborii bolnavi sau uscaţi.. 
Învăţaţi să iubiţi şi să ocrotiţi pădurea, precum şi animalele din ea! 

Pădurea vă va răsplăti cu umbra răcoroasă, aerul curat şi cântecul vesel al păsărilor! 

La final, elevii sunt împărţiţi în patru grupe de câte cinci, respectiv patru elevi, fiecare 

dintre ele având de răspuns la câte o întrebare. Timpul acordat pentru răspuns este de 5 minute.  

grupa 1 – Ce măsuri de prevenire a distrugerii speciilor cunoaşteţi?;   

grupa 2 –  Cum putem ajuta animalele sălbatice în timpul iernii?;  

grupa 3 – Care sunt cauzele producerii incendiilor în pădure?;   

grupa 4 – În ce perioadă a anului este deschisă vânătoarea şi care este rolul ei ;  

După expirarea timpului, câte un reprezentant al fiecărei echipe citeşte ceea ce a fost notat 

pe carneţel, aducându-se completări de către membrii celorlalte echipe acolo unde este cazul. 

 Pentru asigurarea bunei dispoziţii, fiecare echipă este rugată să se gândească la un element 

surpriză, cu rol recreativ, eventual joc care se va desfăşura în punctul de popas.  

 

Activitatea nr. 6 

Titlul activităţii: „Aer curat, aer sănătos” 

Tipul activităţii: concurs pe echipe 

Data/perioada de desfăşurare: iunie  

Locul desfăşurării: cabinetul de ecologie al Şcolii Gimnaziale Dumitra 

Participanţi: elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Gimnaziale Dumitra, învăţătoarea clasei, 

profesoara de geografie, profesoara de biologie, părinţi 

Beneficiari: elevii clasei a IV-a A, părinţi 

Obiective operaţionale: 

- să  enumere gazele componente ale aerului; 

- să identifice sursele de poluare şi poluanţii  aerului; 

- să precizeze legătura dintre poluanţi, fenomenele meteorologice şi învelişul biotic; 

- să identifice măsurile de combatere a poluării aerului; 

- să întocmească portofolii, respectând cerinţele date; 

- să prezinte un scurt moment artistic având ca tematică poluarea aerului; 

- să prezinte o poezie cu tema ” Să păstrăm aerul curat!”; 

- să realizeze desene cu tema „Surse de poluare a aerului” 

Resurse materiale: dosare, folii, pixuri, markere, hârtie, coli de desen  A3, planşe 

Resurse procedurale: conversaţie, explicaţie, joc de rol, exerciţiul 
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Pregătirea activităţii: 

Li se prezintă elevilor tema şi obiectivele acestei activităţi.  

Sarcină de lucru: Elevii sunt împărţiţi pe trei echipe a câte şase elevi. Timp de două 

săptămâni fiecare echipă va întocmi câte un portofoliu, având ca temă poluarea aerului şi măsuri 

de combatere a poluării aerului. Pentru întocmirea portofoliilor li se oferă un material informativ, 

surse bibliografice, precum şi un conţinut orientativ al portofoliilor. De asemenea, fiecare echipă 

va trebui să pregătească un scurt moment artistic despre acest subiect. 

 

1. Material informativ:   

Aerul, component al mediului 

            Aerul constituie o componentă de bază a mediului înconjurător, care, prin proprietăţile fizice, 

chimice şi termice întreţine viaţa pe planeta noastră. Prin gazele componente, aerul, împreună cu apa, stau 
la baza tuturor proceselor biotice ce caracterizează lumea vie. O funcţie esenţială a lumii vii – respiraţia – 

prin care se realizează schimbul de materie şi energie între învelişul biotic şi atmosferă nu ar fi posibilă în 

absenţa oxigenului, element de bază al compoziţiei aerului. De asemenea, atmosfera mijloceşte schimbul de 
energie între radiaţia solară şi suprafaţa terestră, care stă la baza majorităţii proceselor şi fenomenelor fizice 

şi biotice. 

            Datorită însă activităţilor umane, se observă în ultimul timp unele modificări ale compoziţiei aerului 

atmosferic, în deosebi în apropierea unor întreprinderi industriale şi în oraşe, modificări care de cele mai 
multe ori influenţează negativ calitatea lui. Ansamblul acestor schimbări fizice, chimice sau termice ale 

compoziţiei şi calităţii aerului au efecte negative asupra învelişului biotic şi activităţilor umane. Ele 

constituie poluarea aerului, astfel păstrarea calităţii aerului reprezintă o problemă a lumii contemporane. 
             Învelişul biotic este influenţat de poluarea aerului prin: 

- reducerea evapotranspiraţiei frunzelor datorită prafului depus pe suprafaţa lor; 

- distrugerea unor plante cu o rezistenţă mai redusă; 

- influenţa asupra unor specii de animale (insecte, păsări, mamifere, etc); 
             Comunităţile umane sunt afectate de poluările atmosferice intense, îndeosebi prin afecţiunile 

respiratorii generate de anumite substanţe toxice. 

              De asemenea, creşterea concentraţiei de dioxid de carbon din atmosferă poate genera încălzirea 
suprafeţei terestre cu câteva grade ceea ce ar duce la topirea unei mari mase de gheaţă şi la ridicarea 

nivelului oceanelor, la creşterea aridităţii unor regiuni. Destrămarea stratului de ozon din atmosferă permite 

pătrunderea în cantităţi mari a radiaţiilor ultraviolete până la suprafaţa terestră ceea ce influenţează negativ 
învelişul biotic. 

 

Surse de poluare şi poluanţi ai aerului 

             Industria şi mijloacele de transport sunt sursele principale de poluare a aerului. În fiecare zi noi 
contaminăm aerul cu fum sau cu gazele toxice ale uzinelor şi ale motoarelor automobilelor.  

             Principalii poluanţi ai aerului sunt:  

- oxidul de carbon care provine în proporţie de aproape de 60% de la vehiculele ce folosesc drept 
combustibil benzina şi motorina , iar restul de la industriile siderurgică, petrochimică; 

- dioxidul de sulf se consideră ca fiind principala substanţă dăunătoare din aer; el provine în principal din 

arderea cărbunilor (50%), a petrolului (30%) şi din alte procese 20%; 
- praful afectează plantele pentru că împiedică schimbul de gaze între frunze şi aer, fotosinteza şi 

transpiraţia, iar la oameni afectează sănătatea; 

 

Poluarea aerului şi fenomenele meteorologice 
            Gazele eliminate în atmosferă perturbă efectul de seră, fenomen natural indispensabil vieţii. Această 

poluare antrenează o încălzire climatică periculoasă pentru mediu. Razele soarelui traversează atmosfera 

prea încărcată cu dioxid de carbon. Efectul de seră reţine căldura la suprafaţa solului dar, din păcate, 
temperatura este prea încărcată şi dăunează plantelor, animalelor şi sănătăţii noastre.  

              Vântul prin direcţie şi intensitate, influenţează răspândirea orizontală a poluanţilor; astfel, în raport 

de poziţia centrelor populate, un obiectiv industrial trebuie să fie amplasat într-o direcţie opusă direcţiei 

predominante a vântului. 
                Precipitaţiile contribuie la trecerea substanţelor poluante din atmosferă pe sol influenţând negativ 

vegetaţia şi solul. Fumul toxic şi gazele stagnează în atmosferă. Când ploaia traversează această atmosferă 

ea devine acidă, dioxidul de sulf se poate combina cu apa, formând acidul sulfuric, care este dăunător 
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plantelor prin căderea frunzelor, îmbolnăvirea copacilor. Ploile acide ajunse în ape contribuie la creşterea 
acidităţii apelor, acidifierea solului şi astfel vieţuitoarele mor.  

Măsuri de combatere a poluării aerului 

             Unele măsuri de combatere şi evitare a poluării aerului sunt: 
- stabilirea normelor de concentraţii maxime admisibile ale poluanţilor atmosferici; 

- elaborarea unor legislaţii corespunzătoare; 

- folosirea unor tehnologii nepoluante; 
- amplasarea corespunzătoare a surselor de poluare; 

- recuperarea reziduurilor; 

- folosirea instalaţiilor de purificare a emisiilor. 

              Principalele modalităţi de păstrare a calităţii aerului sunt: 
- reducerea şi chiar eliminarea degajării în atmosferă a substanţelor poluante prin îmbunătăţirea 

tehnologiilor în industriile ce poluează atmosfera şi în motoarele cu ardere internă; 

- diminuarea răspândirii poluanţilor în aer prin instalarea de filtre de reţinere, prin dispersarea poluanţilor 
la mare înălţime sau funcţionarea numai în situaţiile meteorologice care favorizează dispersia lor; 

- amplasarea industriilor poluante departe de centrele populate; 

- creşterea spaţiilor verzi; 

              S-a observat că, acolo unde se aplică aceste măsuri, gradul de impurificare a aerului s-a redus 

simţitor.  

 

 

2. Bibliografie selectivă: 

- Atlasul universului viu II, Ed. Comenius – Karad, 2006; 

- Prima carte despre natură şi ecologie, Gama, 2008; 

- Revista Terra Magazin; 

- Partin, Z., Rădulescu, M. C., Dicţionar ecologic, Editura Garamond, 1995; 

- Sursa electronică (internetul) 

- Manualul de ştiinţe, clasa a IV-a 

3. Conţinutul orientativ al portofoliilor: 

- Informaţii despre componenţa aerului, surse de poluare şi poluanţi ai aerului, măsuri de 

combatere a poluării aerului. 

- Poezii, compuneri, ghicitori, sfaturi; 

- Desene; 

- Diverse imagini sugestive; 

 

Desfăşurarea concursului 

Pentru aprecierea fiecărei etape din concurs s-a stabilit un juriu format din: învăţătoarea 

clasei a IV-a A, profesoara de geografie, profesoara de biologie. Cei trei membrii ai juriului vor 

avea câte o foaie de concurs cu probele pe care va scrie nota acordată fiecărei echipe la cele patru 

probe ale concursului. 

La activitate au participat şi părinţii elevilor. 

Etapele concursului:  

1.Prezentarea portofoliilor: Fiecare echipă are la dispoziţie 5 minute pentru a-şi prezenta pe scurt 

conţinutul portofoliului, evidenţiind partea creativă şi originală.  

În evaluarea portofoliilor, juriul va ţine cont de: 

- aspectul portofoliului (1p); 

- corectitudinea informaţiilor (1p); 

- originalitatea materialelor realizate (1p); 

- varietatea conţinutului (1p); 

- spontaneitate în prezentarea portofoliilor (dialogul cu membrii juriului) (1p) 

2.Prezentarea momentului artistic (maxim 7 minute): Se va aprecia spontaneitatea, 

originalitatea, creativitatea, costumaţia, precum şi ideea prezentată – 5 puncte 

3.Prezentarea unei poezii cu tema „Să păstrăm aerul curat!”: (5 minute) – 3 puncte 
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4.Întocmirea unui desen cu titlul „Surse de poluare a aerului”: (timp de lucru: 10 minute) – 3 

puncte 

 

La finalul concursului, se adună punctele acordate de cei trei membrii ai juriului pentru 

fiecare echipă şi se stabileşte clasamentul. Vor fi acordate diplome (locul I, II şi III), fiecare elev 

primind câte o revistă (Terra Magazin).  

 S-a constatat o implicare deosebită a elevilor în această activitate, fiindu-le apreciată 

munca atât de juriu cât şi de părinţii prezenţi. 
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