VALORILE MEDIULUI

7-11

2 sau mai mulți

PROTECȚIA MEDIULUI-UN
CLUB PENTRU TINERII
CARE AU GRIJĂ DE
PLANETA PĂMÂNT

30 de minute

Este foarte important ca educatorii și părinții să-i învețe pe băieți și fete să iubească și să aprecieze
lumea naturii și să acționeze în corespondență cu aceste sentimente de la o vârstă fragedă,
contribuind la îngrijirea și conservarea acesteia. Aceste noțiuni sunt strâns legate de conceptul
de pace, ceea ce implică, printre altele, că lumea naturii rămâne frumoasă.
• Dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre lumea naturii și necesitatea de a o iubi și de a o îngriji,
pentru conservarea acesteia.
• Să promoveze experiențele lor pozitive, emoționale în raport cu lumea naturii.

Un loc cu mobilier și materiale necesare, carton colorat, autocolante, lipici, foarfece, panglici,
hârtie lipicioasă, hârtii colorate, corzi, creioane colorate, tempera, hârtie albă ... pentru crearea
ID-ului, pașapoartelor și posterelor publicitare.

Activitate inițială pentru creșterea gradului de conștientizare a necesității de a proteja mediul
Gunoi, gunoi și iar gunoi:
Gunoiul este peste tot. Există un alt fel de gunoi, unul natural; se numește gunoi biodegradabil.
Este compus din produse naturale, care dispar sau se descompun în părțile componente și se
transformă în nutrienți pentru plante. Unele dintre resturile de blănuri de animale, frunze, coji
de fructe... Trebuie să învățăm despre produsele care nu sunt biodegradabile, deoarece sunt
dăunătoare pentru mediu. Să facem un experiment pentru a distinge gunoiul biodegradabil de cel
care nu este biodegradabil:Copiii vor aduce două recipiente de iaurt goale pe care le vor umple
cu pământ umed. Ei vor introduce o bucată de plastic într-una din ele și o frunză în cealaltă.
Nu vor atinge cele două recipiente timp de două săptămâni. Apoi vor observa ce s-a întâmplat.
S-a schimbat gunoiul? Care dintre ele? Știți de ce unul dintre lucrurile pe care le-am introdus în
recipiente a dispărut și de ce cealalt nu?
Morală: trebuie să facem ceva! Coordonatorul poate explica, de asemenea, de ce trebuie să
protejăm mediul prin utilizarea imaginilor care pot ﬁ găsite la adresa https://www.unenvironment.
org/
CLUB PENTRU TINERII CARE PROTEJEAZĂ PLANETA PĂMÂNT
Probabil cele mai importante lucruri din acest club de tineret sunt emoțiile și sentimentele de
dragoste față de plante, animale, natură și lumea în general, care trebuie consolidate și la copii.
Fiecare copil care a cerut să se alăture clubului trebuie să învețe că mediul este un dar de care
beneﬁciază și trebuie să îl iubească și să îl păstreze. Numai prin învățarea acestor lucruri putem
garanta educație ecologică adecvată.
Această educație trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă; în prima fază va consta doar în
lucruri de genul „vă rog, nu pășiți pe iarbă” sau „nu răniți imaginea acelui animal”, dar mai târziu
vor ﬁ predate mai multe cunoștințe speciﬁce și modalități de a acționa în viața de zi cu zi pentru a
conserva mediul înconjurător: îngrijirea livezii, curățenia în școală... prin toate căile pedagogice
și metodologice posibile.
Programul are următoarele ELEMENTE SPECIALE:
CARDUL DE MEMBRU. Fiecare copil va primi un card de membru pentru a înregistra activitățile
și excursiile desfășurate în afara școlii.
PAȘAPORT Pentru a motiva copiii în ﬁnalizarea activităților care promovează atitudini pozitive
față de îngrijirea mediului și dezvoltarea valorilor, ﬁecare copil va primi un pașaport. De ﬁecare
dată când copilul dovedește o atitudine adecvată față de zona în care se lucrează, profesorul
va ștampila pașaportul. Când este ștampilat complet, copilul va primi o diplomă ca îngrijitor al
planetei.
DIPLOMĂ PENTRU COPILUL CARE ARE GRIJĂ DE PLANETA PĂMÂNT Se dă la sfârșitul
cursului (sau în perioada considerată de profesor).
AMBASADOII PROTECȚIEI MEDIULUI
În ﬁecare lună (sau atunci când consideră profesorul) grupul va desena un poster cu scopul de a
informa alți copii din școală despre subiectele legate de protecția mediului. Iată un calendar care
poate ﬁ adaptat de profesor:
IANUARIE - CULORILE RECICLĂRII
FEBRUARIE - ALERTĂ! VACANȚE SPECIFICE
MARTIE - CE ESTE SCHIMBAREA CLIMATICĂ ȘI CONSECINȚELE ACESTEIA
APRILIE - CUM SĂ ÎNGRIJIȚI PLANTELE ȘI SPAȚIILE URBANE
MAI - ENERGIA NUCLEARĂ ȘI CONSECINȚELE ACESTEIA
IUNIE - IMPORTANȚA APEI. NU IROSIȚI!

