
AVEM O PLANETĂ. HAIDEȚI SĂ O PROTEJĂM! 

                                                    Prof.inv.primar, Ferlovici Gabriela 

Școala Gimnazială „M.C. Epureanu” 

Educația pe care o primește o persoană începe de la cea mai fragedă vârstă. Daca în urmă 
cu câțiva ani, jocurile și toate activitățile în care erau implicați copiii vizau distracția în natură, 
lucrurile au luat o întorsătură diametral opusă în vremurile de astăzi. Înainte iși mestereau 
mașinute din lemn sau imaginau o piatră cu o forma neobișnuită drept bolidul lui Schumacher și 
se jucau cu acestea în parcuri. Acum le cumpără din magazin, gata stantate și plasticate, în cel 
mai fericit caz. Altfel, se așază în fața calculatorului și incep să manevreze, pe diverse circuite, 
mașina virtuală. Activitățile ecologice conduc la o dezvoltare armonioasă a prichindelului. Toate 
îndeletnicirile desfășurate pentru încurajarea spiritului eco la copil se numără printre cele mai 
bune și utile lucruri pe care le poate face un părinte pentru educația micutului. Jocurile si 
jucăriile ecologice, dar și grădinăritul sau reciclarea, nu sunt doar niște sloganuri folosite de 
organizații pentru a salva planeta sau o specie de animal pe cale de dispariție, ci asigură un 
mediu sănătos pentru creșterea și dezvoltarea celor mici. Cea mai bună metodă pentru a face 
educație ecologică este să-l implici pe copil in activități convingătoare în acest sens! Distracția 
cu jucării ecologice: jocurile video, calculatoarele și consolele Wii se numără printre atracțiile 
actuale principale. Este foarte important să încurajezi și introducerea jucăriilor și jocurilor în 
spirit eco în modul lui de a se distra și să îi vorbești despre importanța economisirii consumului 
de energie. Cele mai atractive asemenea jocuri sunt rummy, șah, table și cărți. Dacă piesele 
acestor jocuri sunt făcute și din materiale eco, cu atât mai bine. În plus, interacționarea cu ceilalți 
concurenți dezvoltă și spiritul competitiv din micuț. O modalitate importantă de a-l motiva pe 
copil sa fie eco o reprezinta conceperea propriilor jucării, din materiale reciclabile. Exemple: 

            

           Specialiștii recomandă pentru dezvoltarea spiritului eco la copii: reciclarea. Înainte de a 
învăța la școala, copilul trebuie să știe de acasă cum să recicleze hârtia, aluminiul și plasticul 
pentru reducerea poluării mediului. El poate fi ușor învățat cum se folosesc în mod corect 
containerele din oraș pentru reciclare și încurajat să facă același lucru și acasa. Un mare plus îl 
au persoanele care locuiesc la casă. Dar sigur au și cei care locuiesc la bloc, o rudă sau un prieten 



la sat. Grădinăritul poate oferii elevilor activității foarte antrenante și interesante. Ce poate fi mai 
simplu să-i arați micutului de ce este important să trăiești eco decât să plantezi împreună cu el un 
copacel. Săpatul gropii, îngrășământul pus în pământ, astuparea rădăcinilor și udatul, ca să 
crească pomul mare, mare, sunt numai câteva dintre activitățile prin care prichindelul află mai 
multe despre lumea eco. Copilul află astfel de ce este importantă natura verde pentru sănătatea 
noastră sau cum frunzele florilor și copacilor absorb bioxidul de carbon degajat în natură și 
emană oxigenul de care avem atâta nevoie pentru a supraviețui. Când te referi la ecologie, ai in 
minte un întreg tablou: natura, mare, munte, dealuri, copaci, frunze și alte elemente esențiale care 
o compun. Cu cât vizitează mai multe asemenea locuri frumoase din Romania și din afara țării si 
are și libertatea de a explora natura, cu atât află mai multe despre ce înseamnă să fie un prieten al 
naturii. Partea de reciclare și de creare a propriilor jucării este strâns legată de lucrul manual.       
Creativitatea copilului poate fi stimulată in fel si chip, dar o metoda eficientă constă în realizarea 
de ornamente, felicitări și chiar dispozitive pentru depozitat (cutii, vaze, casolete etc.). Toate 
acestea trebuie făcute numai din materiale naturale, biodegradabile. 


