VALORILE MEDIULUI

7-11
grup format din 10
copii

POLUAREA - POT
SCHIMBA LUCRURILE

45 de minute

Obiectivele de învățare care ar trebui să ﬁe atinse în domeniul EVE.
Respect, dialog și cetățenie activă:
• Recunoașterea diferitelor tipuri de poluare;
• Identiﬁcarea măsurilor reale care se pot lua pentru a reduce poluarea
• Dezvoltarea abilităților motorii ﬁne în timp ce își creează propriul ghiveci de ﬂori

Lista materialelor necesare:
•

•
•
•
•
•

Un set de carduri ilustrate cu text și imagini despre: apă curată - apă murdară, teren curat
- teren murdar, aer curat - aer murdar și carduri cu text: poluarea aerului - poluarea aerului,
poluarea solului - poluarea solului, poluarea apei - poluarea apei, poluarea sonoră - poluarea
sonoră, poluarea radioactivă - poluarea radioactivă
10 ﬁşe de lucru utilizând imaginile următoare https://www.colourbox.com/vector/you-canhelp-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
10 ﬂacoane de apă
Foarfece, lipici, creioane colorate, pensule, markeri permanenți
O tablă magnetică sau orice tip de tablă
Două coli de hârtie pentru ﬁecare grup
Pământ horticol

1. Profesorii trebuie să creeze în prealabil setul de carduri, care să ilustreze diferitele tipuri de
poluare
2. Inițial, întregul grup se aﬂă într-un cerc împreună cu profesorul care prezintă jocul de memorie:
trebuie să găsească ﬁe perechea opusă a cardului (aer poluat - aer curat), ﬁe cărțile identice
(poluarea aerului - poluarea aerului) . Profesorul pune toate cărțile pe jos, iar copiii încep jocul de
memorie. Când găsesc o pereche potrivită, trebuie să pună cărțile pe tabla magnetică.

3. După terminarea jocului, copiii se uită la carduri și identiﬁcă împreună principalele tipuri de
poluare.
4. Profesorul încurajează asaltul de idei și cere copiilor să spună ce pot face pentru a reduce
poluarea: utilizarea sticlei în locul ﬂaconului, cumpărarea produselor ecologice, mersul pe jos sau
călătoriile bicicleta, stingerea luminii şi oprirea calculatoarelor, televizoarelor atunci când nu sunt
folosite. Copiii sunt împărțiți în două grupuri și trebuie să deseneze o casă și să scrie acțiunile
concrete: stingerea luminii, oprirea calculatoarelor. De asemenea, pot desena o bicicletă în
curtea casei, în principal acele acțiuni care se pot face de la sine. După aceea, grupurile sunt
încurajate să-și prezinte casa și pașii menționați pentru a reduce poluarea. Cele două grupuri
compară ilustrațiile.
5. Profesorul împarte imaginile care ilustrează pașii reali pentru a salva Pământul. Copiii bifează
acțiunile pe care le pot face. https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecologyinfographics-vector-31407212
6. Aceasta este urmată de o scurtă prezentare despre depozitul de deșeuri din Cateura, https://
www.youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw, oprirea videoclipului la 0,16 secunde. Copiii sunt
încurajați să identiﬁce diferite tipuri de gunoi, să spună ce văd şi cum își imaginează viaţa într-un
sat ca acesta. După aceea, ei urmăresc întregul videoclip.
7. Profesorul le explică noţiunea de 3R: Reduceţi, reutilizați, reciclaţi și subliniază ideea principală
a ﬁlmului: Dacă lumea ne trimite gunoi, noi îi trimitem muzică. După aceea, profesorul porneşte
clipul video din nou. Sarcina copiilor este aceea de a identiﬁca elementele reutilizate: ulei, cutie,
lemn, furculițe, şnur și așa mai departe.
8. Profesorul anunță că vor face un lucru similar, vor transforma o sticlă de plastic folosită într-un
vas de ﬂori, în mod asemănător cu imaginea de mai jos: https://www.colourbox.com/vector/youcan-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
9. Copiii se apucă să taie ﬂacoanele, apoi le vopses în culori diferite, le personalizează prin
desenarea ochilor, a gurii şi a urechilor, apoi le umple cu pământ horticol și plantează ﬂori ori pun
seminţe în ele.
10. Activitatea se încheie cu o expoziție a obiectelor noi, create din ﬂacoane reutilizate.
Asigurați-vă că copiii pot folosi foarfecele.
Subtitrari video: Orchestra armonica a depozitului de deseuri -https://www.youtube.com/
watch?v=UJrSUHK9Luw
Un cartier construit pe o groapă de gunoi. Numele meu este Ada Maribell Rios Bordados. Am 13
ani și cânt la vioară.
Numele meu este Juan Manuel Chavez, dar sunt cunoscut sub numele de Bebi. Am 19 ani și
cânt la violoncel.
Acest violoncel este făcut dintr-un vas de ulei și lemn care a fost aruncat la gunoi.
Cârligele sunt făcute dintr-o unealtă veche, folosită pentru a tăia carnea de vită și aceasta a fost
folosită pentru a face gnocchi (mâncare italiană).
Aşa sună.
O comunitate ca Cateura, nu este un loc potrivit pentru o vioară, de fapt, o vioară este mai
valoroasă decât o casă.
Am găsit corpul viorii în această grămadă și atunci am început să producem instrumente reciclate.
Familiile care locuiesc aici reciclează gunoiul, apoi îl vând.
Nu mi-am imaginat niciodată să realizez un astfel de instrument și m-am bucurat foarte mult când
am văzut un copil care juca pe o vioară realizată din materiale reciclate.
Când ascult sunetul unei viori, simt ﬂuturi în stomac. Este un sentiment pe care nu știu cum să
îl explic.
Orchestra reciclată este o orchestră care funcționează cu instrumente fabricate din gunoi.
Viața mea nu ar avea valoare fără muzică. Oamenii își dau seama că nu ar trebui să aruncăm
gunoiul cu conștiința împăcată.
Ei bine, nu ar trebui să aruncăm nici oameni.

