
Lista materialelor necesare:

- Un fl acon mare de plastic de 2 litri

- Foarfecă

- Bandă

- Sol și amestec de pământ

- Semințe

- Apă

VALORILE MEDIULUI 7-11

grupă 4-5 copii

45 de minute
COPACII ȘI OXIGENUL - 
PEPINIERA NOASTRĂ

Valorile mediului - Etica muncii

Conștientizarea importanței conservării mediului înconjurător

Recunoașterea importanței copacilor și respectarea naturii



Introducere:

Copacii au un rol vital. Fiind cele mai mari plante de pe planetă, ne dau oxigen, stochează 
dioxidul de carbon, stabilizează solul  și adăpostesc  animalele sălbatice  din lume.  Totodată ne 
furnizează  materiale necesare pentru unelete și adăposturi.  Avem nevoie de copaci ca să putem 
respira... Copacii elimină dioxidul de carbon  din atmosferă.  Ei eliberează oxigen  de-a lungul 
unui proces numit fotosinteză.  Practic, toate animalele de pe Pământ  au nevoie de oxigen ca să 
poată respira, iar pădurile joacă un rol central în complexul ciclu global al oxigenului.

Copacii pot face ca o grădină să fi e cu 5 grade mai rece, față de cum ar fi  temperatura fără 
copaci. Ar trebui ca fi ecare să plantăm câte doi copaci anual, pentru că atât consumăm într-un 
an într-un mod sau altul. În special merită să fi e plantați pomii fructiferi.  Deci este destul de 
important implicarea în creșterea, plantarea  și protejarea copacilor.  Dezvoltarea unei pepiniere 
poate fi  un serviciu important  pentru comunitatea locală. 

Pași pentru implementarea pepinierei noastre:
1. Implicați tinerii în observarea copacilor care cresc bine în zona voastră
2. Cereți permisiunea proprietarilor ca să adunați semințe
3. Colectacți fl aconae folosite de 2 litri
4. Preparați mini-sere
- Tăiați fl aconul
- Umpleți fl aconul cu sol
- Puneți semințele
- Udați semințele  fără să îmbibați  pământul
- Lipiți  cu grijă înapoi partea de sus a fl aconului cu bandă de lipit

5. Sera voastră este acum gata. Puneți-o într-un loc însorit
6. Udați ușor o dată pe săptămână
7. Semințele au nevoie de patru săptămâni să răsară
8. După trei săptămâni, se pun într-o pungă cu pământ bun 
9. Când copacul ajunge la înălțimea de 30 de cm, dăruiț copacul  cuiva care promite că va avea 
grijă de el, și îl plantează într-un loc cu mult compost. Copacii noi trebuie udați în primii doi ani 
de creștere. 

Sursă: adaptată după : The Global Scout, Frank Opie, Maskew Miller Longman ( 1993)

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)


