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Această activitate s-a desfășurat în luna decembrie 2021, în colaborare cu toate cadrele 

didactice de la  învățământ primar și preșcolar, de la Colegiul Național Pedagogic „Regina 

Maria” Deva.    

Fiecare cadru didactic împreună cu clasa / grupa au realizat activități pentru a forma 

elevilor și preșcolarilor concepte și comportamente ecologice. În fiecare panou Colț „ECO” 

sunt expuse: comitetul ECOȘCOALĂ al clasei, motto-ul proiectului și lucrări ale copiilor. 

            În cadrul lunii decembrie preșcolarii din grupa mare, îndrumați de prof. Lăscuș Elena 

au desfășurat activitatea „Prietenii curățeniei, cei ce ocrotesc natura”.  

Argument declanșator al activității a fost: „Fiecare om poate deveni prieten al naturii, 

cu condiţia sǎ respecte legile naturii. Cum oamenii au nevoie de prieteni, la fel şi natura are 

nevoie de prieteni. Noi, oamenii, trebuie sǎ înţelegem natura cu darurile şi binefacerile ei. Când 

omul nu o respectǎ, natura se apǎrǎ şi riposteazǎ. Dacă omul nu s-ar fi amestecat în treburile 

naturii, pe planeta noastră ar fi fost mult mai multă pădure, faţă de cât avem acum şi am fi 

respirat cu toţii un aer curat, nepoluat. 

 OMUL a schimbat radical înfăţişarea TERREI….” 

A venit momentul sǎ privim în jur şi sǎ şi sǎ vedem cât de mult rǎnim pe ,,Mama 

Naturǎ”. E momentul sǎ ne controlǎm acţiunile şi sǎ o protejǎm, pentru cǎ are nevoie. Noi, 

adulţi şi copii, avem nevoie de educaţie ecologicǎ. Deşeurile şi ambalajele aruncate, tone de 

maculaturǎ nereciclatǎ duc la exploatarea nemiloasǎ a naturii. Copiii trebuie sǎ înveţe despre 

valoarea hârtiei, energiei, plantelor. 

              O altă activitate desfășurată în această lună este cea realizată de colectivul de elevi ai 

clasei I A, denumită „Protejăm plantele și natura”, fiind îndrumați de prof. Sima Raluca.  

Această activitate a fost realizată în cadrul orei de Matematică și explorarea mediului, 

având ca scop implicarea activă a elevilor în activități de ecologizare și protejare a mediului 

înconjurător. Pentru început, s-a discutat cu elevii despre schimbările mediului care au fost 

declanșate de intervenția omului și s-a încercat găsirea unor soluții. Elevii au constatat că 

poluarea începe să devină o problemă din ce în ce mai mare și că una dintre soluțiile salvatoare 

ar fi plantarea și îngrijirea plantelor.  

Pentru că, săptămâna școlară avea titlul  „Mediul de viață la plante”, elevii au plantat 

boabe de fasole. Aceste boabe au fost atent ținute sub observație de către colectivul clasei. S-a 

descoperit mediul propice în care ele trebuie să se dezvolte, condițiile de viață dar și ,,factorii” 

necesari pentru evoluția acestora. 

            Concluzia elevilor a fost următoarea: ,,Poluarea ar dispărea dacă oamenii ar acorda o 

mai mare atenție ecologizării!” . De aceea s-a realizat ,,Colțul plantelor sănătoase” care pot 

încetini poluare . 



            Ca materiale s-au folosit : pahare de plastic reciclate, boabe de fasole, creioane colorate, 

acuarele, carioci, apă și foi de hârtie reciclate. 

            Elevii și preșcolarii au participat cu interes la activități, la dezbaterile ce au avut loc pe 

teme ecologice, manifestând un real progres în formarea comportamentelor ecologice. 

 

       

 

 

 

 

 

 

                   

                       

                           


