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22 APRILIE - ZIUA PAMANTULUI

                        “Cred ca Pamantul poate fi salvat de catre toti locuitorii sai, astfel: sa-l iubim si sa-l respectam, sa-l 
imbogatim cu un numar mai mare de copaci, sa-l pastram curat si pentru alte generatii…”

                         Bine v-am regasit, dragi copilasi! Sper ca v-ati odihnit  in aceasta vacanta, ca ati primit de la opăilă Ț
( Iepurasul de Paste) tot ceea ce v-ati dorit si ca sunteti dornici sa aflati tema pe care o vom aborda zilele acestea! Vă ata ez ș
documentele Pdf cu activită ile sugerate pentru săptămâna in curs, săptămână ce are ca temă  ZIUA INTERNATIONALA ț
A PĂMÂNTULUI- 22 aprilie : “Impreuna spunem DA Pământului!”
                         Pămantul este casa noastra, a oamenilor de pretutindeni. El a luat fiinta cu mult timp in urma, asa dupa cum 
aflam de la oamenii de stiinta. Pamantul, planeta vie, sufera din cauza neglijentei  oamenilor care polueaza mediul. 
 Aerul , apa si solul sunt intens poluate de catre oamenii care produc cantitati enorme de deseuri de tot felul. 
Intalnim deseuri in poienile muntilor, pe malul raurilor si al marilor, peste tot pe unde oamenii evadeaza in mijlocul naturii ,
fara a renunta la gestul reflex de a arunca resturi   felurite. 
Unica solutie pentru supravietuirea omului pe Pamant este asigurarea unui parteneriat intelept cu natura. 
                          Mentinerea curateniei este o sarcina elementara, iar evitarea poluarii prin gunoaie se face printr-o educatie 
adecvata, prin dezvoltarea constiintei civice. 
Astfel, haideti sa il invatam pe cei mici,  de timpuriu , ca si ei pot: 
-sa arunce doar in spatiile special amenajate deseuri precum : sticle, plastic, cutii de aluminiu. Ele pot fi reciclate! ;
-sa participe la actiuni de curatire si intretinere a spatiilor verzi; sa nu uitam: plantele sunt “ fabrica de oxigen  a 
Pamantului”; 
-sa mearga mult  pe jos deoarece mersul pe jos este nepoluat; 
-sa pastreze curat locul unde se joaca; 
-sa planteze copaci , acestia constituind sursa principala de oxigen atat de necesar respiratiei etc 

STIATI CA???

PAMANTUL:
* Este una dintre planetele din sistemul nostru solar.
* Este a treia planeta de la soare si a cincea ca marime. 
* Este singura planeta cunoscuta ca avand viata, desi mai sunt planete care au atmosfera si contin apa.
* Suprafata Pamantului este acoperita in proportie de 70% de apa si 30% uscat
* Pamantul nu este o sfera perfecta. 
* Pamantul este in pericol, cu atat de multi oameni care consuma atat de mult, noi am putea sa-i folosim toate resursele intr-
un timp scurt. 
* Nu numai ce e viu depinde de resursele naturale, ci fiecare lucru care exista si se leaga intr-un lant depinde de altele 
pentru a supravietui. De aceea este important sa avem grija de planeta noastra si de tot ce are ea. 
Putem  numi asta „ecologie”.
                        Prin educatie ecologica, prescolarii pot cunoaste,  intelege si respecta natura , mediul in care traim si din care
facem parte. 



Ca in fiecare an, pe data de 22 aprilie se sarbatoreste “Ziua Internationala a Pământului”, ziua cand s-a nascut miscarea 
pentru protejarea mediului inconjurator. 
                         Ziua de 22 aprilie a devenit astfel sărbătoarea oficială a planetei i expresia comună a dorin ei tuturor de a ș ț
construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat i mai verde. În acest sens, au loc anual, la nivel mondial, numeroase ș
campanii de sensibilizare a oamenilor, ac iuni de cură enie, concursuri i dezbateri pe teme ecologice, precum i numeroase ț ț ș ș
expozi ii dedicate frumuse ilor naturale ale Pământului.ț ț
                         Ziua Pământului este o zi pentru aprecierea planetei noastre , amintind astfel de obiceiuri bune: sa utilizam 
mai pu ină energie, sa producem  mai pu ine de euri i sa ajutam la restabilirea speciilor de plante i animale care se ț ț ș ș ș
diminuează. 
                          Probleme precum schimbările climatice, consumul de combustibili fosili, poluarea industrială, gunoi, 
animale pe cale de dispari ie i a a mai departe, afectează genera iile viitoare. ț ș ș ț
 Inca de la varste fragede, prescolarii trebuie să tie ce probleme ale mediului există, astfel încât ace tia, ca genera ie ș ș ț
viitoare,  sa  constientizeze pentru ca mai tarziu sa poata lua măsuri pentru a rezolva aceste probleme.

                           Concluzionand, prin multitudinea activitatilor prezentate mai jos , micutii  vor avea o noua perspectiva 
asupra mediului inconjurator, asupra necesitatii pastrarii curateniei acestuia. Deasemenea vor putea  face diferenta intre 
efectul pozitiv al curateniei si cel nociv al mizeriei asupra a tot ceea ce il inconjoara, cunoscand  deseurile si influenta 
acestora asupra sanatatii planetei. 
 Prin antrenarea copiilor in activitati de ocrotire a mediului, se educa respectul fata de valorile umane, se dezvolta abilitatile 
de comunicare, exprimand ganduri, sentimente, opinii fata de realitatea obiectiva, se dobandeste increderea in sine , prin 
asumarea de responsabilitati. 
                           Vă reamintesc totodata că activită ile sunt orientative i reprezintă o modalitate de a-i ine pe cei mici ț ș ț
conecta i( pe cât posibil) cu activită ile desfă urate în grădini ă!  ț ț ș ț
Dumneavoastră pute i împăr i cele planificate după cum considera i că este cel mai bine. ț ț ț

Atasez mai jos, cateva imagini reprezentative, specifice acestei zile ,dar si comportamente pozitive si negative ce pot ajuta 
sau afecta Pamantul. Discutati fiecare imagine in parte cu micutii! 
 Sunt convinsa ca vor asculta cu placere.



~IMAGINI PE INTELESUL CELOR MICI~

































































FISE DE LUCRU

-PENTRU FIECARE DOMENIU DE ACTIVITATE IN PARTE-

EDUCAREA LIMBAJULUI ORAL 

Activitati:  gaseste un titlu poeziei de mai jos; memoreaza poezia; deseneaza sau coloreaza din fisele 

trimise,  ceea ce ti-a placut cel mai mult din aceasta poezie.

“Sunt un eco-cercetas,

Cel  mai harnic din oras:

Eu natura ingrijesc,

Flori sa pot sa daruiesc.

Gunoiul tot il sortez, 

Imi place sa reciclez!

 Invata tu de la mine,

Cum sa ai grija ca maine,

Mediul sa fie curat

Fiindca tu l-ai protejat”. 



PREGRAFISME

TRASEAZA URMATOARELE PREGRAFISME.







LABIRINT

AJUTA BAIATUL SA AJUNGA LA COSUL DE GUNOI.



AJUTA COPIII SA SORTEZE CORECT GUNOIUL DUCANDU-I LA PUBELA POTRIVITA . 

FOLOSESTE CULORI DIFERITE  PENTRU A INDICA TRASEUL FIECARUIA.

STICLA

AA

HARTIEMETALE



RECICLEAZA! AJUTA GUNOAIELE SA AJUNGA LA COS! 



PUZZLE

REZOLVA URMATOARELE PUZZLE-URI . DECUPEAZA   (cu ajutorul parintilor ) APOI LIPESTE !





ACTIVITATE MATEMATICA

TRASEAZA CIFRELE .















NUMARA OBIECTELE DIN CHENARE APOI UNESTE-LE CU CIFRA 

CORESPUNZATOARE PRINTR-O LINIUTA .



INCERCUIESTE  PENTRU FIECARE RAND IN PARTE CIFRA CARE ITI ARATA CATE PISICUTE 

SUNT . 



 NUMARA OBIECTELE DIN CHENARE APOI UNESTE-LE CU CIFRA 

CORESPUNZATOARE PRINTR-O LINIUTA . 









INCERCUIESTE DE PE FIECARE RAND OBIECTELE CELE MAI SCURTE. 



COLOREAZA DIN FIECARE CHENAR OBIECTUL CEL MAI MIC FOLOSIND CULOAREA TA 

PREFERATA. 



STIINTA –CUNOASTEREA MEDIULUI



FATA VESELA SAU FATA TRISTA? ALEGE SI DESENEAZA DUPA 

MODELUL DE MAI SUS.



SORTEAZA CORECT GUNOIUL. UNESTE PRINTR-O LINIUTA CU PUBELA 

CORESPUNZATOARE. 



DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV/ARTA

~fise de colorat/pictat- la alegerea celor mici-











































EXEMPLE DE ACTIVITATI PRACTICE



































Alte activitati sugerate ( de miscare preponderent, dar nu numai),  in functie de posibilitati si
disponibilitate : 

“ Let’s do it Romania...at home! “ ( ordine la jucarii, curatenie in camera , ajutor la spalatul vaselor,
stransul mesei etc) ;
“Cursa cu obstacole” folosind materiale pe care in mod obisnuit , le-ati arunca: doze de suc, sticle , 
cutii , cartoane etc pe care micutii sa le ocoleasca fie alergand printre ele,  fie sarind peste ele ; 
“ La picnic” -  joc de rol ( imaginati-va ca va aflati la picnic impreuna cu micutii; ce faceti dupa ce 
ati “terminat “ picnicul? Strangeti impreuna gunoiul ramas ; antrenati-l pe micut in astfel de 
activitati) ; 
Plantati o floare in curte sau in ghiveci , dupa caz;
Plantati, daca aveti posibilitatea , un copac; explicati inca o data importanta acestei activitati- este 
de retinut ca micutii memoreaza mult mai repede si pentru mai mult timp ceea ce pot expune in 
practica ;
Realizati impreuna  cu micutele ciupercute un afis sugestiv, in care sa reprezentati prin intermediul 
desenului , care sunt componentele ce contribuie la salvarea si protejarea planetei noastre;
“Planeta Albastra”- poveste     https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8&feature=youtu.be  ;

“Povestea Pamantului ” pe intelesul celor mici : 

https://www.youtube.com/watch?v=yPlf-9evGLI&feature=share  ;

Auditie cantece -  “Copacelul ” https://www.youtube.com/watch?v=JHWDTGPoHDQ&feature=youtu.be ;

- “Ce ti-ar spune un copac? ”  https://www.youtube.com/watch?

v=6CTy7jppXDQ&feature=youtu.be .
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