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Ca adult, este de datoria noastră să-i învățăm pe cei mici ce înseamnă ecologia, ce 
presupune reciclarea, ce înseamnă poluarea și cum ne afectează ea. 

Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copilul 
preşcolar ca urmare a desfăşurării unei activităţi variate din punct de vedere al tematicii, 
conţinuturilor şi a strategiilor utilizate care pun copiii în situaţia de a exersa numeroase acţiuni 
de îngrijire şi ocrotire a mediului. Prin participarea la aceste activităţi, ei înţeleg rolul pe care  
îl au în mediu, ce acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini 
necorespunzătoare faţă de  mediul înconjurător. 

 Iată câteva sugestii de educație ecologică de la cea mai mică vârstă a copilului: 
2. Copilul trebuie învățat să oprească aparatele electronice atunci când nu sunt 

utilizate. Becurile se sting, precum și televizorul, calculatorul atunci când nu se folosesc. 
3. Stabilirea un obiectiv, în familie, pe luna: reducerea cheltuielilor pentru apă și 

electricitate măcar cu 5% sau o scădere de 10 kilowați la curent și de 1-2 metri cubi la apa.  
4. Pentru că în aproape toate orașele s-au fixat containere de gunoi ecologic, copii ar 

trebuie învățați să arunce în cele 3 categorii: plastic, hârtie si sticla.   
Cere-i copilului să fie el cel care duce coșul de gunoi și urmărește-l dacă respectă cele 

trei tipuri de containere de afară. 
5. Realizarea  împreună a “Cutiei reciclată”, o cutie de carton în care să strângă 

diverse lucruri care s-au stricat sau care nu mai pot fi utilizate. La final de săptămână 
construiți un tablou, diverse obiecte decorative din materiale reciclabile. Uneori chiar pot să 
iasă lucruri minunate din ceea ce până acum obișnuiai să arunci. 

6. Atunci când mergeți la cumpărături alegeți doar pungile care sunt ecologice pentru 
a favoriza degradarea în pământ atunci când vor fi aruncate. 

7. Desfășurarea unor activități ecologice la nivel de grupă/grădiniță. 
 Plimbarea în aer liber pentru a observa frumusețea naturii dar și acțiunile de poluare a 

ei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confecționare de jucării, obiecte de decorare, costume etc. din materiale reciclabile 
 
 
 
  
 



Căsuța greierașului din materiale din natură.                 Confecționarea unui pliant cu tema  
                                                                            ”Și  noi cei mici ocrotim natura!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În educația ecologica un rol deosebit de important îl deține exemplul personal pe care 

îl oferim noi adulții, copiilor,  prin comportamentul pe care îl avem față de mediu. Arătându-i 
că este rușinos să arunce gunoaie în iarbă și sticle de plastic în iazurile pline de pești, pentru 
că ar putea să omoare flora și fauna prin aceasta conduită. 

Să-i facem pe cei mici să înțeleagă ca ambalajul pe care îl are în mână este păstrat 
până la cel mai apropiat tomberon (nu aruncat pe jos) și să-i explicăm faptul că acest lucru 
ține întâi de respect, iar dacă nu ne respectăm pe noi înșine, atunci nu putem aștepta nici 
respectul celorlalți. 
  Atunci când întâlnim exemple negative, să le explicăm de ce acel comportament este 
greșit și cum este corect. Să-i îndemnăm pe copii să găsească și singur variantele de 
comportament corect și frumos, pentru a crește un adult responsabil. 
   

 

 

 

 

 

 


