VALORILE MEDIULUI

3-6

8

APĂ CURATĂ - PICĂTURI
DE VIAȚĂ

20 de minute

Picături de apă este o activitate în clasă și în afara clasei.
Ajută copiii să înțeleagă importanța apei curate pentru viață, la fel ca și economisirea apei și de a
lua măsuri de precauție legate de modul cum folosim apa în viața de zi cu zi. Activitatea are forma
unui joc competitiv, numai pentru a arăta că aceia sunt câștigătorii, care conștientizează importanța apei curate și accesul oamenilor la apa curată, la fel ca și importanța economisirii apei.

Pentru această activitate aveți nevoie de două conuri sau alte obiecte care pot ﬁ folosite ca
marcă, care nu sunt din sticlă, sau ﬂacoane umplute cu apă până la vârf. Două dozatoare marcate (ml sau alte măsuri) și 8 hârtii A4 cu propoziții despre apa curată. Puteți folosi următoarele
declarații:
- Apa curată previne bolile
- Apa curată îmbunătățește producția alimentelor sănătoase.
- Avem nevoie de apă de băut în ﬁecare zi
- Apa curată ajută organismul să funcționeze corect
- Apa curată ajută buna funcționare a creierului
- Apa curată este prețioasă ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)
- Apa curată înseamnă viață ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)
- Accesul tuturor la apa curată este un drept ( printat în culoarea albastră, cu litere mari)

Faceți două grupe de câte 4 copii. Puneți conurile ( sau alte obiecte) la 5-6 metri depărtare de
la linia de start desenată anterior sau proiectată anterior pe pământ. Pliați și sigilați hîrtiile A4
cu declarațiile că să nu poată ﬁ deschise sau citite, și punețile în spatele conurilor ( 4 în spatele
ﬁecărui con). Explicați copiilor că trebuie să stea după linia de start, ținând într-o mână o ceașcă
de apă. La rând, ﬁecare copil la semnalul organizatorului încearcă să ajungă la con cât de repede
poate, având grijă să nu verse apă pe podea, fără să acopere cu mâna ceașca. Apoi, pe rând
trebuie să ridice o foaie A4 de la spatele conului și să-l ducă înapoi la linia de start.
De îndată ce un copil din grupă ajunge înapoi la linia de start, următorul din aceeași grupă poate
porni. Spuneți copiilor că acea grupă va câștiga care va aduce înapoi în cel mai scurt timp posibil
toate declarațiile și în același timp a vărsat cea mai mică cantitate de apă.
După ce s-a terminat, puneți apa rămasă de la ﬁecare grupă în măsurătoare. Dacă aceeași
grupă care a sosit mai repede a vărsat și cea mai mică cantitate de apă, felicitați grupa și numiți-i
Regii apei curate. Numiți membri din cealaltă grupă Cavalerii apei curate.
Spuneți copiilor că au muncit foarte bine, și că de data aceasta toți au câștigat, pentru că acum
toți trebuie să citească cu voce tare declarațiile de pe hârtiile A4 ( declarațiile pot ﬁ citite cu voce
tare dacă este nevoie). Trebuie să explicați copiilor, că dacă vrem să menținem beneﬁciile apei
curate, trebuie toți să încercăm și să introducem în obiceiurile noastre zilnice să economisim apa
și să ne gândim la beneﬁciile apei curate, care deși pare accesibil de la sine înțeles, nu este, din
păcate valabil pentru toți oamenii din lume. Ca un ultim gest care să susțină concluzia voastră,
turnați apa dintr-o măsurătoare în cealaltă astfel încât ca în ﬁecare să ﬁe aceeași cantitate de
apă.

