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„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, 

prin această transformare, creează natura.” (Democrit) 
  

Cântată de poeţi, preţuită de oameni înzestraţi cu sensibilitate pentru frumos şi armonie, 
natura a reprezentat dintotdeauna o sursă inepuizabilă de inspiraţie. În educaţia copiilor natura 
nu trebuie să ofere doar un prilej de constatare a unor dovezi de viaţă, ci dezvoltarea unor 
sentimente şi trăiri faţă de bogăţia materială pe care ne-o oferă: flori, copaci, păsări, etc. 
 Nevoia de frumuseţe şi bucuria de a lucra reprezintă o realitate pe care copilul o exprimă 
prin forme simple şi sincere. Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să 
respecte natura. Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, să o privească în calitate de adevărat 
ecolog – cetăţean, cu gândul refacerii ei. Natura are nevoie de prieteni. E bine ca omul de mâine 
să ştie ce este bine şi ce este rău în raporturile cu „natura mamă” pentru ca mai târziu, tânărul iar 
apoi adultul să acţioneze în consecinţă.  

În grădiniţă facem primii paşi în încurajarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai 
protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul 
lor. Prin activitățile extracurriculare, și nu numai, încercăm să menținem curiozitatea pe care o 
manifestă copiii faţă de mediul înconjurător şi să o transformăm într-o puternică dorinţă de a 
cunoaşte, înţelege şi ocroti natura. Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă 
cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa, de aceea în educaţia realizată 
în grădiniţă şi apoi în şcoală, trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi 
animale, pentru ceea ce reprezintă în general natura pentru ei. 

Din prieten al naturii omul poate deveni duşmanul ei, periclitând prin acţiunile sale viaţa 
mediului, chiar viaţa planetei. Dacă ecologia ar face parte sistematic din educarea copiilor, ar fi 
un mare pas pentru salvarea Terrei. Aşa cum ne ocupăm de educaţia intelectuală, de cea morală 
şi estetică, de dezvoltarea aptitudinilor şi sentimentelor, de educaţia voinţei, aşa cum ne îngrijim 
de educaţia tehnică şi profesională, este momentul să ne ocupăm şi de educaţia ecologică prin 
care să-i învăţăm pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura. Poluarea planetei se agravează pe 
zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este o 
problemă mondială şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate. 
Starea de sănătate nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apă 
contaminată cu pesticide sau alte substanţe chimice. Este uşor să 
provocăm daune mediului înconjurător, naturii. Toţi trebuie să 
luptăm pentru o natură frumoasă, curată şi sănătoasă, pentru că de 
sănătatea ei depinde sănătatea noastră, a copiilor noştri, a 
generaţiilor viitoare. 

Observând-o, îndrăgind-o şi înţelegându-i tainele, copilul 
se transformă într-un viitor apărător şi protector al naturii, 
învăţând de mic s-o privească cu ochii simţului şi raţiunii, s-o 
înţeleagă şi s-o preţuiască. 

În cadrul activităților extracurriculare, ne-am propus o 
plimbare cu copiii în natură într-o zi de toamnă. O geană de soare 
se ivea poleind uşor pământurile îmbrumate. Norii grei ca de 
bumbac pluteau în înaltul cerului şi-un vânticel aspru răcorea 
aerul parfumat. Printre crengile îmbătrânite ale copacilor se auzea 
tânguirea miilor de frunze. Timpul trecuse peste ele. Copiii au 



fost impresionaţi de culoarea lor minunată şi au început să le adune ca-ntr-un buchet. Nici 
crenguţele nu au rămas neobservate, nici seminţele diverse, castanele sau pietricelele. 
Valorificarea materialelor din natură pun în evidenţă capacitatea copilului de a crea, de a realiza 
o lume în miniatură transpusă prin imaginaţia lor curată şi clară. 
 Întorşi în grădiniţă din materialele strânse, copiii au început să realizeze „tablouri cu 
suflet” folosind alături de frunze şi flori, seminţe mărunte, muguri uscaţi, solzi de con de brad, 
scoici. Mânuind un material variat ca formă, mărime, culoare, aşezându-l în diferite poziţii 
spaţiale copiii au creat lucrări originale dezvoltându-şi spiritul estetic şi creativitatea. 

   
 

Tot în cadrul activităților derulate, copii au avut iniţiativa şi s-au hotărât să atragă 
păsărelele în curtea grădiniţei. Ajutaţi de părinţi şi de doamnele educatoare, preşcolarii au 
construit căsuţe pentru păsărele şi au plantat copăcei. Copiii au descoperit legătura dintre păsări 
şi om, dintre păsări şi insecte, dintre păsări şi copaci, dintre om şi mediul înconjurător cu 
caracteristicile lui din fiecare anotimp. Împărtăşind aceste experienţe, copilul trebuie încurajat, 
ţinând seama de ceea ce se întâmplă în jurul său, să nu rămână indiferent. Copiii şi-au însuşit 
mesajul „Sădeşte un pomişor! Te vei bucura de oxigenul pe care ţi-l va da!”. 

Exemple sunt numeroase și variate. Frumuseţea este peste tot, este răspândită în jurul 
nostru precum  aerul pe care-l respirăm, vântul care adie sau răsăritul de soare majestuos al 
dimineţilor pline de rouă care mângâie sufletul. Copilul  manifestă o deosebită curiozitate faţă de 
tot ceea ce îl înconjoară şi mai ales faţă de natură, care îi apare într-o varietate de forme şi culori. 
Admirând această lume împreună cu copiii, i-am îndemnat spre arta, spre descoperirea culorilor 
si a modalitatilor diverse de utilizare a acestora in crearea unor lucrari estetice prin intermediul 
carora se pot exprima diferite emotii. Culoarea aduce bucurie sau întristează, vindecă răni 
sufleteşti, dezvoltă inteligenţa şi imaginaţia, înlătură oboseala şi creează bună dispoziţie. 

Prin activitățile desfășurate în cadrul celor extracurriculare, se urmăreşte „să se dea frâu 
liber” imaginaţiei copiilor, să-i determine să-şi dezvolte creativitatea,să folosească materiale din 
mediul înconjurător şi clasice, să îmbine obiectivele din programele şcolare cu imaginaţia lor.   
     
    
 


