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ACTIVITATEA : “ UN AER   MAI  CURAT 

PENTRU NOI TOTI!”- 16.05.2017 

 

 

 

 

 

 



              Motto: 

            „ Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce 

are frumos, 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.” 

                                                                                                         Sieux Seattle                           

          FISA DE ACTIVITATE 

 Numele si adresa unitatii de invatamant aplicante: Gradinita cu P.P. nr. 2 Pucioasa 

 Nivelul/nivelurile de invatamant: 3/6ani 

 Numarul elevilor din gradinita : 160 

 Numarul cadrelor didactice din scoala: 15  

 Coordonatorul activitatii(nume si prenume,functie,date de contact) 

Prof.Savu Elena  0746770574 savu.elena@yahoo.com 

Prof. Grigorescu Mihaela, 0767601657,e-mail mihagrigorescupuc@yahoo.com 

Prof. Ionescu Luminita  0726321108 

Prof. Dusa Mariana Denisa 0725711604,e-mail e.dusa@yahoo.com 

Prof. Leafu Laura: 0730162382, leafulaura@yahoo.com 

1.Titlul activitatii: ,,Un aer mai curat pentru noi toti!” 

2. Domeniul in care se incadreaza: Educatie ecologica  si protectia mediului 

3.Scopul activitatii: Sensibilizarea comunitatii cu privire la protectia mediului 

4.Obiectivele educationale ale activitatii: 

-Identificarea  a cel putin trei posibilitati  de a contribui la mentinerea unui mediu natural 

sanatos. 

-Educarea unui comportament ecologic;dezvoltarea gandirii ecologice; 

-Elaborare de mesaje cu continut ecologic; 

-Participarea activa  la viata comunitatii; 

-Recunoasterea unor autoritati cu atributii in protectia mediului(UAT  Pucioasa si Ocolul Silvic); 

5.Copii participanti :numar total de participant,procent de participant din numarul total  

de copii din grupul tinta; 

-120 de copii din 160  /    83% 

6. Durata si locul  desfasurarii activitatii 



-In curtea gradinitei, in oras si la sediul Primariei Orasului Pucioasa 

7.Descrierea activitatii..Descrieti pe scurt activitatea ,in cel mult 5-10 randuri, mentionand  

elementele de success ale ale acesteia(continut,metode,sarcini de lucru,caracter 

interdisciplinar, parteneriate etc)  

Activitatea s-a desfasurat in doua spatii:  

1.Un grup de prescolari au plantat flori  in curtea gradinitei  si totodata au confectionat obiecte 

din material reciclabile realizand o expozitie.  

2.Alt  grup, a defilat prin oras cu pancarde  confectionate de copii la atelierele de lucru  pe care 

erau desenate, lipite sau scrise diferite mesaje ecologice referitoare la tema activitatii .Copii au 

purtat ecusoane, au fost imbracati in verde simbolul naturii , au impartit   fluturasi trecatorilor, 

dar si desene realizate de ei.Pe parcursul marsului ei au scandat sloganuri cu caracter ecologic. 

 La Primarie  au fost primiti de viceprimarul Sprinceana Danut care le-a multumit pentru 

demersul lor si pentru grija ce o poarta naturii.A doua oprire a avut loc la Ocolul Silvic Pucioasa, 

copiii demonstrandu-le prin sloganuri si intrebari  grija lor pentru mediul inconjurator. 

Aceasta activitate a avut ca partener Clubul Copiilor Pucioasa, coordonator prof. Anastase 

Daniela.  

 8. Descrieti rezultatele obtinute in urma activitatii:  

     Responsabilizarea copiilor in vederea adoptarii unui comportament ecologic; plantarea de 

flori in curtea gradinitei, realizarea unei expozitii din materiale reciclabile; sensibilizarea 

membrilor comunitatii si a factorilor decizionali prin comportamentul pozitiv al copiilor cu 

privire la protectia mediului. 

9.Precizati daca copii/profesorii/parintii si-au manifestat  dorinta de  continuare a acestei 

activitati si modalitatea in care puteti asigura acest lucru. 

  Activitatea a avut un real succes si a atras un numar mare de participanti atat din randul 

copiilor, cat si din randul parintilor. Datorita impactului pe care l- a avut asupra comunitatii, 

Gradinita a participat   la  marsul  de Ziua Mediului , organizat de Clubul Copiilor Pucioasa si 

Garda de Mediu. Aceasta actiune va continua la nivelul comunitatii printr-un proiect  educativ 

anual. 

10. Motivatia propunerii activitatii ca fiind cea mai buna(maximum 1/2pagina)argumente 

ale cadrelor didactice, ale elevilor/prescolarilor, ale parintilor. 

   Copiii sunt cel mai bun vector de transmitere a mesajelor catre comunitate, mai ales  in 

contextul asigurarii unui mediu sanatos in viitor. Au fost implicati  factori educativi 

multipli:gradinita, familie,comunitate. Rezultatele asteptate au fost  confirmate: implicare, 



responsabilizare,cooperare, intercomunicare, initiativa etc. Toate secventele activitatii au  pus 

accent pe valoarea educativ-formativa  in randul prescolarilor.Atmosfera in care s-a desfasurat 

actiunea  a fost placuta, stimulativa .Feed-backul obtinut de toti cei implicati asigura pe 

viitor,continuarea unor astfel de activitati si initierea  altora. Au fost asigurate beneficii atat 

pentru prescolari cat si pentru adultii implicati . Interacţiunea copil-mediu oferă mijloacele cele 

mai eficiente în educarea intelectuală a copiilor, în formarea unei personalităţi armonioase şi 

creatoare, în formarea comportamentului ecologic a viitorului cetăţean capabil să-şi exercite în 

mod responsabil rolurile cu care societatea îl va investi. 

 

Atasati cele mai relevante marturii ale 

elevilor/prescolarilor/profesorilor/parintilor,referitoare la activitatea propusa  

Viceprimar Sparnceana Danut : 

“ Activitatea de  astazi a demonstrat ca cei mici stiu sa se implice in activitati de protectie  a 

mediului. Ei au atras atentia membrilor comunitatii si Primariei despre inrautatirea stiulului de 

viata si nepasarea fata de sanatatea nostra.” 

Profesor Stan Florentina : “ Sunt incantata de actiunea organizata fapt pentru care am participat 

cu placere si entuziasm la actiunile organizate in cadrul acestui proiect .Sensibilizarea opiniei 

publice de catre copii este un act  favorabil in demersul acestora pentru actiunile viitoare.”  

Parinte Dragne Lavinia : 

“ Activitatea a dezvoltat abilitatile si aptitudinile copiilor facandu-i  mai constienti  si 

responsabili .” 

Parinte  Dragan Iuliana : 

“ Multumesc colectivului de cadre didactice care au initiat aceasta activitate ce a dus la formarea 

unei atitudini ecologice active si reponsabile, care sa permita manifestarea unei conduite 

adecvate in relatia cu mediul prin actiuni concrete de refolosire a deseurilor colectate. “ 

Parinte Clipea Iulia:“ O activitate  din care copiii  nostrii au avut de invatat  cum sa protejeze 

mediul inconjurator, sa devina mai responsabili atunci cand intentioneaza  sa arunce pe jos 

ambalajele dulciurilor, au costientizat importanta pastrarii unui mediu curat.”  

Parinte Dinu Alina : 

“ Aceasta activitate  le-a dezvoltat creativitatea copiilor prin refolosirea deseurilor – hartie, 

textile , materiale plastice pentru realizarea unor obiecte .Copiii au utilizat tehnici variate de 

lucru.”  



 

   Atasati ,,dovezi “ ale activitatii (fotografii, filme, documente etc.) 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                    



             



 

 

       

 

 

 



 

 

 

                               



             


