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„ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista   când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori, Descoperirea copilului) 

 

 

Atitudinile şi comportamentul nostru în raport cu tot ceea ce ne înconjură se formează încă 

din momentul în care ne naştem. Mai întâi părinţii noştri sunt cei care încearcă să ne familiarizeze 

cu normele şi valorile morale, acest lucru fiind continuat de către educatoare atunci când copiii 

urmează grădiniţa, apoi de către învăţătoare, profesori. 

Activităţile extracurriculare sunt menite să ofere copiilor oportunităţi multiple de recreere, 

să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să le 

stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. 

Educaţia ecologică în grădiniţe abordează problematica ecologiei punând accent pe 

învăţarea perceptivă, modalităţile de organizare şi desfăşurare lasă la latitudinea educatoarelor 

proiectarea acestora în funcţie de necesităţi sau alţi factori în cadrul cărora copiii vor fi stimulati să 

participe. Astfel, ea manifestă anumite valenţe formative precum dezvoltarea capacităţii analitice, 

de analiză şi sinteză, a interrelaţiilor dintre om şi mediul de viaţă, dezvoltarea gândirii, a capacităţii 

de analiză şi de rezolvare de probleme, a creativităţii, a capacităţii de comunicare, a muncii în 

echipă, a simţului estetic, capacitatea de exprimare in limbaj ecologic, capacitatea de investigare 

experimentală, capacitatea de transfer, de valorificare a unei experienţe. 

Obiectivele educatiei ecologice sunt imbunătăţirea şi menţinerea calităţii vieţii, informarea 

copiilor despre mediu, invăţarea unor deprinderi care reduc impactul negativ asupra mediului, 

creşterea dorinţei de a ocroti natura. 

În cadrul grădiniţei, educaţia ecologică se poate realiza prin mai multe forme: observaţii, 

experimente, povestiri, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, 

jocuri distractive, colecţii, spectacole, tabere, concursuri, vizionări de documentare. 

Mulţi oameni susţin că, în zilele noastre, copiii de pretutindeni îşi petrec tot mai puţin timpul 

în mijlocul naturii, ei preferând să stea mi mult în faţa computerului şi a televizorului. De aceea, 
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dascălii îşi pot aduce contribuţia în formarea acestora ca « mici ecologişti«, spre exemplu prin 

ţinerea orelor în  mijlocul naturii, în aer liber, pentru a stimula spiritul de creaţie al copiilor. 

Este extrem de important ca problemele de mediu să fie transmise cât mai interesant, mai 

accesibil, să se desfăşoare ca o sărbătoare, elevii să simtă că au contribuit cu adevărat la protecţia 

mediului care ne înconjură. De exemplu, lecţiile predate în aer liber sunt mult mai interesante, oferă 

elevilor posibilitatea  de a cunoaşte direct elementele despre care învaţă. Iar atunci când iau parte la 

un proiect care îi implică direct în îmbunătăţirea calităţii mediului, copiii se ajută pe ei, dar şi pe 

ceilalţi, asigură o coeziune a grupului care va duce la descoperirea unor lucruri noi, trăind 

experienţe comune. 

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă 

şi afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod 

direct o mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de 

mediu. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si 

respectul pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia 

întipărindu-şi în memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în 

memorie pentru tot restul vieţii. 

Excursia reprezintă o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de resedinţă, cu 

un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul. Stabilirea atentă a 

obiectivelor este foarte importantă. Trebuie stimulată dorinţa şi curiozitatea  copiilor de a descoperi 

noi fenomene şi elemente, dar şi  dorinţa de călătorie în scopul cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, 

crearea unui suport informativ-educativ pe plan ecologic, pentru protecţia mediului. 

Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute si utile activităţi de recreere şi odihnă 

activă, facilitând contactul direct cu mediul, aceasta presupunând o percepere activă a unor zone 

geografice, peisaje, acţionand direct asupra acestora. Prin aceste acţiuni copiii dobândesc informaţii, 

îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare. 

O excursie impune o mare responsabilitate din partea celui care o organizează. De aceea, 

conţinutul trebuie ales cu grijă, bine corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare 

unei bunei desfăşurări a activităţii. Pentru aceasta, excursia trebuie organizată după un plan bine 

stabilit, care să parcurgă mai multe etape : 

Prima etapă constă în pregătirea teoretică, documentarea, studierea traseului, orientarea : 

- pentru o bună pregătire trebuie  să cunoască mai întăi locul, prognoza meteo pentru perioada când 

se va desfăşura excursia, datele plecării şi sosirii mijloacelor de transport. 

M-am documentat utilizând cd-uri, diverse prezentări ale zonei respective, oferte, hărţi, 

fotografii. Este foarte important să se realizeze o bună documentaţie bibliografică, pentru că, 

indiferent că la faţa locului este ghid sau nu, eu trebuie să ofer explicaţii. Am specificat obiectivele 

principale. 
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Am asigurat transportul şi am stabilit traseul, ţinând o evidenţă a numărului de participanţi. 

Am stabilit punctele de aplicaţie practică şi activităţile specifice fiecărei opriri. După ce am 

clarificat datele, le-am prezentat părinţilor.CE ? Am repartizat diverse sarcini copiilor, şi părinţilor 

însoţitori. Am  analizat costul excursiei şi am întocmit  dosarul cu actele şi aprobările necesare 

oricărei excursii. 

Cea de-a doua etapă -desfăşurarea propriu-zisă a excursiei care a avut loc la Craterul de la 

Betfia. 

În excursia efectuată cu copiii am derulat proiectul „Solul”. Copiii au observat diferite tipuri 

de sol, acţiunea diverşilor agenţi asupra sololui (vântul) acţiunea apei asupra solului, acţiunea 

vieţuitoarelor asupra solului. Au constatat că solul este vital pentru supravieţuire. Mare parte din 

hrana noastră o constituie plantele care cresc în sol. Legumele, fructele, cerealele sunt consumate ca 

atare. Dar carnea, laptele, ouăle pe care le mâncăm, vin de la animalele ce se hrănesc cu plante, deci 

indirect de la sol. 

Copiii au înţeles că pentru protejarea solului se foloseşte „balsamul plantelor” rădăcinile 

fixează solul îl protejează împotriva alunecărilor de teren, iar frunzele, crengile şi florile uscate şi 

intrate în putrefacţie constituie îngrăşământ natural solului. Împădurirea este cea mai eficientă 

metodă de obţinere a rezistenţei solului. 

Solul, ca şi apa şi aerul este un factor cu influenţă deosebită asupra sănătăţii, dar şi în 

răspândirea unui număr mare de boli, ca urmare a poluării sale. 

Copiii au observat cum este poluat solul: reziduri de diferite feluri, pesticide şi îngrăşăminte. 

Au mai înţeles căci calea ideală pentru protejarea solului este reducerea deşeurilor prin păstrarea 

curăţeniei, respectarea naturii şi fiecare să devină prieten al naturii pe care să o protejeze şi să o 

ocrotească. 

Pe tot parcursul excursiei am făcut popasuri de observaţie asupra unor lucrări de degradare a 

terenului  sau de poluare ( uneori este suficientă observarea deşeurilor menajere aruncate la 

întâmplare în preajma localităţilor). 

Cea de-a treia etapă constă în efectuarea câtorva experimente la grădiniţă 

1. Într-o zi, s-a fixat o şipcă în curtea grădiniţei. La partea superioară pe direcţia din care 

bate vântul s-a pus o bucată de hârtie unsă cu vaselină. După câteva zile copiii au constatat că pe  

hârtie vântul a adus bucăţi mici de sol, deci solul se schimbă continuu sub influenţa factorilor de 

mediu « vântul  puternic şi repetat poate măcina solul ». 

2. S-au umplut trei pâlnii de aceeaşi mărime, cu acelaşi tip de sol şi s-au aşezat fiecare pe 

câte o farfurie. În prima pâlnie s-a semănat iarbă, în a doua s-a tasat uşor solul, iar în a treia pâlnie 

solul a fost tasat cu putere. Apoi s-a turnat aceeaşi cantitate de apă în fiecare cutie. Copiii au 

constatat cantităţile de sol pe care le-au luat apa şi care au ajuns în farfurii. Deci,  acţiunea  apei 

asupra solului este în funcţie de tasarea solului. 
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  3.  În  două borcane mari se aşează în straturi diferite tipuri de sol :  brun, nisipos şi argilos. 

Apoi  într-unul  din borcane se introduc câteva râme. După două zile copiii au constatat că în 

borcanul cu râme tipurile de sol s-au amestecat, iar în celelălt au rămas la fel. În final copiii au 

constatat că vieţuitoarele au o acţiune benefică asupra solului. 

În concluzie, putem afirma că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul informativ 

al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de 

noţiuni propusă în studiu. 

Activităţile au avut o influenţă extrem de  benefică asupra copiilor, care a dus la atingerea 

tuturor obiectivelor, unele dintre acestea fiind: clasificarea unor organisme studiate, efectuarea de 

observaţii directe, efectuarea unor experimente. 

Trezindu-le interesul faţă de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă faţă 

de sine şi nu trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un 

început bun. 
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