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“ECO ED” – PROIECT DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
Primul curriculum Eco Ed a fost pregătit pentru şcoli din Reşiţa şi Sinaia de voluntari Peace Corps şi de
către organizaţiile neguvernamentale unde aceştia activau. În Sinaia, un program de educaţie ecologică a
fost început pentru clasele III-IV şi un manual de lecţii şi activităţi în limba română a fost creat într-o
colaborare între un voluntar din Peace Corps şi învăţători. În Reşiţa au fost selectate un număr de 19
planuri de lecţii ecologice pentru a fi aplicate în şcoli după ce au fost traduse în română. Programul
început de colegii noştri a fost continuat în Cluj, cu un program de instruire pentru cadrele didactice în
care profesori interesaţi au primit manuale cu 45 de lecţii pentru clasele V-VIII şi au fost instruiţi în
stilul de predare al educaţiei de mediu. Ne exprimăm speranţa că programul Eco Ed va putea să:
1. Fie un catalizator pentru predarea ecologiei în clasele III-VIII, iar
în cazul în care un asemenea program există deja, atunci va
contribui la lărgirea temelor ecologice şi creşterea în ansamblu a
activităţilor ecologice şi interesului pentru acestea în rândul elevilor
(şi profesorilor lor).
2. Ofere profesorilor posibilitatea să folosească planuri de lecţii gata
concepute ce acoperă subiectele majore de mediu, care pot fi
pregătite repede şi conţin informaţii de bază care pot fi aplicate cu
succes, chiar dacă profesorii nu au o pregătire prealabilă în
domeniu.
3. Ofere profesorilor posibilitatea să folosească un stil interactiv şi
participativ de predare, cu accentul pus în special pe gândirea
critică, descoperirea şi abordarea creativă a rezolvării problemelor,
toate acestea putând fi utilizate şi în alte domenii de studiu şi în
viaţă în general.
4. Ajute la formarea unor generaţii de copii şi adulţi cărora le pasă de
natură şi care ştiu că prin acţiunile lor pot contribui la dezvoltarea
unei lumi mai bune!
Ne exprimăm recunoştinţa pentru sprijinul acordat de către următorii oameni, instituţii şi organizaţii. Este
speranţa noastră că educaţia ecologică va fi inclusă în curriculum tuturor claselor şi nu doar în cea a claselor a
VIII-a, aşa cum este situaţia prezentă în România.
Debra Taevs, Voluntar Peace Corps
Clubul Ecologic Transilvania
Aprilie, 2003
Mulţumiri:
• Peace Corps România
• Karisha Kuypers şi Juniper Garver-Hume, Voluntari Peace Corps, Clubul de Ecologie şi Turism
„Floarea Reginei” Sinaia
• CET - Clubul de Ecologie şi Turism „Floarea Reginei” Sinaia (Ciprian Stanciu)
• Ana Mărincuş – Redactor (în Cluj)
• Viorica Brânzea şi Viorica Vladila - sprijin (în Sinaia)
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INTRODUCERE
„Nu puneţi niciodată la îndoială faptul că un grup mic de cetăţeni angajaţi poate schimba lumea; într-adevăr, este
singurul mod în care lumea s-a schimbat vreodată.”
(Margaret Mead)
De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de
oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare
colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă,
poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm
fără precedent în istoria vieţii pe pământ. Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi
dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine de
asemenea imposibil să scape de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor,
extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi
chiar pierderea de vieţi umane. Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere
continuă, vom fi martorii distrugerii treptate chiar a sistemelor care sprijină viaţa pe pământ.
Educaţia privind mediul este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin
asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de
mediu. Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi
angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma
răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
Scopul nostru în traducerea materialelor acestea este de a ajuta pe cei care organizează asemenea
cursuri în şcoli să dezvolte strategii creând programe efective de educaţie a mediului. Fie că lucraţi cu
preşcolarii sau elevii din gimnaziu, din zone rurale sau urbane, în programele de educaţie a comunităţii
sau ca profesor, puteţi introduce educaţia mediului în activităţile dumneavoastră. Acest manual se
bazează pe orele opţionale pentru clasele a-III-a şi a-IV-a la şcolile generale de pe Valea Superioara a
Prahovei, dar este un model. Sperăm că veţi adapta materialele de aici la situaţia voastră. În ciuda
părerilor multor oameni, educaţia de mediu nu se leagă numai de planul de învăţământ al obiectului
ştiinţe, ci se intersectează cu toate celelalte obiecte de studiu, inclusiv în afaceri, economie, arta
limbajului, istorie, studii sociale şi umanitare. Deşi acest manual pune accentul în special pe educaţia
mediului în şcoli, multe din informaţii se pot aplica la programele neoficiale de educaţie ale
comunităţilor.
Copiii sunt un public important pentru educaţia mediului deoarece sunt gestionarii şi
consumatorii de mâine ai resurselor. Şi în unele cazuri copiii îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai
comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea un impact deosebit, de la
creşterea conştientizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte active în numele educaţiei
mediului. Este important să recunoaştem că nu este doar o singură cale corectă de a „face” educaţie de
mediu.
În fine, credem că este important să menţionăm direcţia pe care o susţinem în acest manual.
Credem că problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia
trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele
degradării acestuia şi rolul educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere. De asemenea credem
că educaţia mediului n-ar trebui să impună oamenilor un anumit fel de a gândi; speranţa noastră este că
ea poate ajuta oamenii să înveţe cum să gândească – inclusiv cum să rezolve problemele, să ia decizii, să
cântărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale.
Ca educatori, aveţi puterea să schimbaţi vieţile oamenilor şi să serviţi ca modele pentru colegii
voştri. Vă dorim mult succes!
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Ce este Educaţia de Mediu?
Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să
îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. Pe de o parte, educaţia de
mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător. Elevii învaţă
despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum
„funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi
prevenirea problemelor mediului.
Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor
personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice
sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Ajută fiecare persoană
să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre acestea trebuie abordate pentru a
preveni şi rezolva, în final, problemele de mediu. Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării
unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând
un impact negativ cât mai mic asupra mediului. Şi, în final, educaţia mediului accentuează abilităţile de a
acţiona ca cetăţean – de la scrierea efectivă a unei scrisori până la influenţarea consiliilor locale sau a
oamenilor politici de stat şi a instituţiilor internaţionale.
O definiţie pentru educaţia de mediu, conformă cu un set de obiective stabilite de Naţiunile
Unite, este următoarea:
Educaţia de mediu este „un proces care urmăreşte dezvoltarea populaţiei unei lumi care este
conştientă şi preocupată de mediul întreg şi problemele asociate, şi care are cunoştinţele, atitudinea,
abilităţile, motivaţia şi angajamentul să lucreze independent sau colectiv pentru soluţii la problemele
curente şi prevenirea celor viitoare.”
În mod specific, educaţia de mediu accentuează aceste cinci obiective:
Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul
şi problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a
procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în
mai multe contexte.
Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului,
interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate
problemele legate de mediu.
Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu,
motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului.
Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării
problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.
Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la
rezolvarea problemelor mediului.
Un pas mai important este recunoaşterea scopului educaţiei de mediu de a crea oameni
cu o conştiinţă ecologic, adică oameni care posedă:
• o conştientizare şi o sensibilitate faţă de întregul mediu înconjurător;
• o diversitate de experienţe şi o înţelegere de bază a problemelor de mediu;
• un set de valori ecologice şi un sentiment de preocupare pentru mediu, motivaţia
şi dispoziţia să participe activ la îmbunătăţirea şi protejarea mediului;
• abilităţi pentru identificarea, cercetarea, şi rezolvarea problemelor mediului.
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MAI MULT DESPRE EDUCAŢIA DE MEDIU
„THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY.”
„Gândiţi global, acţionaţi local” a spus autorul şi istoricul Rene Dubois. Această frază este un
mod sugestiv de a reaminti elevilor că problemele de mediu sunt globale în scop, dar sunt abordate, cel
mai efectiv, la un nivel local sau individual. Fraza aceasta subliniază cât de critic este pentru elevi să-şi
examineze purtarea lor şi să înţeleagă cum acţiuni individuale pot influenţa probleme globale. Deşi este
important pentru elevi să înţeleagă natura problemelor mediului la nivel internaţional, naţional şi
regional, adesea cele mai efective programe de educaţia mediului ajută elevii să înţeleagă cum acţiunile
lor la nivel local pot duce sau pot ajuta la prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu.
MAI MULT DECÂT ŞTIINŢĂ
Mulţi educatori leagă educaţia mediului în mod exclusiv de educaţia ştiinţifică. Deşi o mare
parte a educaţiei mediului se ocupă cu înţelegerea conceptelor ştiinţifice, ea cere, de asemenea o
înţelegere a economiei, matematicii, geografiei, eticii, politicii şi altor obiecte. În următoarele lecţii vom
observa natura interdisciplinară a educaţiei mediului.
NU E NEVOIE SĂ FII EXPERT
Să nu credeţi că trebuie să fii om de ştiinţă sau un profesionist în educaţia mediului pentru a
introduce educaţia mediului în predare. Aşa cum am spus mai devreme, educaţia mediului este mult
mai mult decât un „obiect de studiu;” ea implică evaluarea educaţiei, luarea de decizii, deprinderi de
comunicare, creativitate şi multe alte priceperi şi deprinderi. Ca educator, rolul tău este să facilitezi
învăţarea şi să ştii cum şi când să apelezi la experţi dacă este necesar. Prin introducerea cunoştinţelor
de mediu în predare, poţi încerca noi activităţi şi modalităţi de abordare şi poţi afla mai multe lucruri
din publicaţiile despre mediu împreună cu elevii tăi.
ÎNVĂŢĂTURĂ PRIN DESCOPERIRE
În timpul orelor de clasă, în toată lumea, profesorii predau, elevii iau notiţe, iar apoi elevii sunt
testaţi în legătură cu ceea ce au învăţat. Totuşi, în multe ore învăţarea experienţială începe să
înlocuiască sau să completeze lecţia tradiţională de tip explicativ urmată de scrierea unor idei pe tablă.
Prin experimente, simulări, dezbateri şi alte activităţi participative, elevii descoperă concepte singuri. S-a
arătat că învăţarea experienţială măreşte capacitatea de memorare, motivează elevii să înveţe, şi
încurajează cooperarea de grup. A avut succes în special în activităţile de rezolvare a problemelor de
mediu. În lecţiile următoarele se prezintă o varietate de activităţi şi tehnici experienţiale.
IEŞIŢI AFARĂ!
Mulţi oameni susţin că elevii de pretutindeni – în special din zonele urbane – pierd legătura cu
lumea naturală. În multe locuri, experienţele în aer liber nu sunt o parte obişnuită a instrucţiei;
experienţele în aer liber se reduc adesea la câteva ieşiri în clasele primare în loc ca ele să fi fost folosite
de-a lungul întregii perioade de şcolarizare a elevului. Aducerea elevilor în mediul înconjurător în mod
regulat este o parte importantă a unui program conştient de educaţie a mediului. Nimic nu poate
înlocui propriile experienţe care îi ajută pe elevi să-şi înţeleagă propria comunitate, sistemele naturale şi
problemele mediului.
Folosirea mediului ca sală de clasă este de asemenea un mod de a aduce elevii mai aproape de
natură. De exemplu, mulţi profesori de limbă maternă (în Statele Unite) îşi duc elevii în natură la orele
de lectură şi pentru a le stimula creativitatea în exprimarea scrisă. Mulţi profesori de ştiinţe şi
matematică folosesc mediul ca un laborator în care elevii îşi efectuează investigaţiile şi experimentele.
FII REALIST!
„Noi dăm formă clădirilor noastre şi după aceea clădirile dau formă lumii noastre.”
(Winston Churchill)
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Aducerea elevilor în comunitate pentru a privi mediul natural şi cel construit poate face
programele de educaţie a mediului mai relevante pentru vieţile lor. Deoarece se accentuează pe sisteme
reale, probleme şi soluţii, elevii vor face ei înşişi experienţe care adesea lipsesc din programele
educaţionale. Aceste experienţe „reale” nu numai că îmbogăţesc planul de învăţământ, dar pot, de
asemenea, să ajute la întărirea legăturilor între programul de învăţământ şi comunitate.
Este de asemenea important să fii sensibil la realităţile problemelor de mediu cu care se
confruntă comunitatea. Mulţi dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru
problemele de mediu pe care elevii le investighează. De exemplu, în oraşe mari, mulţi dintre părinţii
elevilor, probabil, lucrează în fabrici care poluează aerul şi apa. Şi lângă păduri, poate unii dintre elevii
şi familiile sau rudele lor s-ar putea să joace un rol în problema braconajului şi a tăierii excesive de
copaci. Cu toate că n-ar trebui să evitaţi să discutaţi problemele de mediu din cauza acesta, trebuie să
fiţi atenţi atunci când „învinuiţi” pe cineva şi este necesar să găsiţi cea mai bună cale de a prezenta
anumite probleme.
GÂNDEŞTE! GÂNDEŞTE! GÂNDEŞTE!
„Spune-i unui copil ce să gândească şi o să-l faci sclav faţă de cunoaştere. Învaţă un copil cum să
gândească şi atunci vei face din toate cunoştinţele sclavul său.”
(Henry J. Tait)
Unul din scopurile programului de educaţie a mediului este să ajuţi elevii să-şi dezvolte
capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ. Un elev care ar putea face parte într-o zi din consiliul
local va fi cel mai eficient dacă el sau ea va putea să cântărească bine opţiunile, să identifice
alternativele, să comunice, să pună întrebările corecte, să analizeze sugestiile cetăţenilor, şi să ia decizii.
La fel poate fi pentru un elev care ar putea fi într-o zi proprietar de pământ care încearcă să decidă cum
să-şi administreze pământul sau pentru un cetăţean căruia i se cere să se implice intr-o problemă care
afectează mediul şi comunitatea.
VALORILE CONTEAZĂ
Educaţia de mediu cultivă şi un sistem de valori. Deoarece copiii se maturizează, sistemul de
valori pe care ei îl promovează influenţează opţiunile şi deciziile pe care ei le iau referitor la toate
aspectele vieţilor lor, inclusiv problemele de mediu. Valorile aduc de asemenea consistenţă vieţii unei
persoane, ceea ce o ajută să realizeze un concept mai bun despre sine. Există o legătură strânsă între
valori, convingeri, atitudini şi dezvoltarea unei etici a mediului înconjurător.
DAŢI-LE PUTEREA!
Un program educaţional al mediului poate face mult pentru a da putere elevilor să-şi
îmbunătăţească calitatea vieţilor lor şi a celorlalţi. Iar această putere poate duce la amplificarea
sentimentelor de mândrie şi auto-respect. Când elevii iau parte la un proiect al comunităţii pentru a
ajuta la îmbunătăţirea calităţii mediului sau la rezolvarea unei probleme a comunităţii, ei se ajută pe sine
şi îi ajută şi pe ceilalţi în acelaşi timp. Ei îşi afirmă propriile valori şi văd că acţiunile lor contează.
APRINDEŢI O SCÂNTEIE!
„Mintea nu este un vas care să fie umplut, ci un foc pe care să-l faci să ardă.”
(Plutarch)
Ca educator, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei
mediului în predare. Calitatea mediului se reflectă direct în vieţile elevilor şi a familiilor lor. Ajutându-i
să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând
legăturile dintre sănătatea individuală sau familială şi mediu, arătând legătura dintre veniturile personale
şi mediu, şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale
în probleme de mediu. Şi nu-ţi face griji dacă nu poţi face totul – aprinderea unei scântei este un
început bun.
Adaptat şi tradus după Environmental Education in the Schools: Creating a Program that Works!, p. 1-13.

6

ACTIVITATEA 1 - ATINGEREA CICLOPULUI
Nivelul claselor: Orice vârstă
Durata: 15-25 minute
Locul de desfăşurare: Orice zonă în aer liber, preferabil plană
Obiective
Doborârea unor bariere fizice cu un joc distractiv.
Materiale
Nici unul
Procedee
Împărţiţi elevii în perechi. O persoană va urmări şi va încerca să o prindă pe cealaltă însă
persoana care urmăreşte va avea un dezavantaj. Trebuie să facă litera „O” cu mâna dreaptă şi să o pună
pe ochiul lor drept. Apoi ei iau braţul stâng şi îl pun prin triunghiul format de mâna dreaptă. Ei trebuie
să ţină ochiul stâng închis şi să încerce să atingă cealaltă persoană cu mâna stângă, folosind numai
ochiul drept cu litera „O” în jurul lui. Puneţi bariere cumva mai aproape astfel ca cei care fug să nu se
poată îndepărta prea mult de urmăritori. Apoi, lăsaţi haosul să înceapă!

Variaţie

Selectaţi 2 sau 3 elevi care să aibă dezavantajul descris mai sus şi care să-i urmărească pe ceilalţi. Cei
care sunt atinşi, devin şi ei ciclopi.
Adaptat şi tradus din Rediscovering Your World.

7

ACTIVITATEA 2 - LILIACUL ŞI MOLIA
Nivelul claselor: Grădiniţă şi şcoală generală.
Arii curriculare: Ecologie
Durata: 30 minute
Locul de desfăşurare: poiană sau teren deschis
Abilităţi: Conştientizarea audio, concentrare, inter-relaţional
Vocabular:
Liliac – bat
Molie – moth
Obiective
Elevii vor înţelege:
• relaţia între un liliac şi o molie.
• cum liliacul vânează mâncarea lui folosind un fel de radar.
Materiale
• o eşarfă sau două
Cunoştinţe de bază
Informaţi-vă despre lilieci şi modul în care îşi găsesc mâncarea.
PROCEDEU

Încălzire

Întrebaţi elevii cum îşi procură liliecii hrana? Ştiu ei că liliacii sunt aproape orbi? Explicaţi-le
de ce au liliacii urechile în formă de cupă şi cum folosesc o anumită formă de radar ca să localizeze
hrana. Explicaţi că aceasta este doar un inel al lanţului trofic.

Activitatea

Grupul va forma un cerc de 3-5 metri în diametru. Alegeţi un membru al cercului să fie liliacul,
apoi aduceţi-l în centrul cercului pentru a fi legat la ochi. Desemnaţi trei până la cinci copii să fie molii
şi cereţi-le de asemenea să vină în centrul cercului. Liliacul încercă să prindă moliile.
De fiecare dată, când liliacul strigă „liliac” (sau „bat” dacă vreţi în engleză), moliile răspund
„Molie” (sau „moth”). Spuneţi moliilor: „De fiecare dată când auziţi liliacul strigând ‘liliac!’ semnalul
lui radar vă loveşte. El îl trimite să vadă dacă este ceva de mâncat în jurul lui. Strigătul lui se loveşte de
voi şi se întoarce la el ca un semnal radar folosit de poliţişti. Semnalul de întoarcere este cuvântul
‘Molie!’ pe care îl strigaţi voi. Acum el ştie că moliile sunt pe aproape- şi el este gata să le mănânce!”
Liliacul le dă de urmă şi urmăreşte moliile de aproape, ascultând răspunsurile lor. Trebuie să ai
o bună putere de concentrare ca să fii un liliac foarte bun. Acest joc este bun pentru dezvoltarea puterii
de concentrare, în special atunci când liliacul trebuie să urmărească câteva molii în acelaşi timp.
Emoţia creşte aducând doi lilieci în cerc deodată. Încurajaţi liliecii să vâneze ca într-o echipă.
De obicei se alege un liliac înalt şi unul scund, astfel ca ei să nu se lovească unul de celălalt.
Adaptat şi tradus dupa Sharing Nature With Children, p. 94-95.
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ACTIVITATEA 3 - CINE SUNT EU?
Rezumat
Un joc introductiv care pune accent pe învăţarea diferitelor plante şi animale.
Durata: 10-20 minute
Locul de desfăşurare: oriunde
Obiective
Elevii vor interacţiona unii cu alţii, în timp ce vor învăţa despre animalele şi planele care trăiesc
în jurul lor.
Materiale
• cartonaşe pentru fiecare jucător
• scotch sau ace de siguranţă
• un fir de lână
Pregătire
Scrieţi numele diferitelor plante sau animale din regiunea voastră pe cartonaşe. Este suficient ca
fiecare elev să aibă unul. Învăţaţi câte ceva despre relaţiile dintre toate aceste plante şi animale pentru o
discuţie despre pânza trofică.
Procedeu
Aranjaţi elevii într-un cerc. Explicaţi-le că ei toţi vor avea o plăcuţă (etichetă) prinsă pe spate cu
numele a ceva pe ea. Sarcina lor este de a adresa întrebări generale pentru a afla ce sunt ei. Ei pot pune
doar o singură întrebare unei persoane. Elevul poate răspunde doar cu „da,” „nu,” sau „poate.” Toţi
trebuie să se întoarcă şi prindeţi o plăcuţă pe spatele fiecărui elev. Lăsaţi-i să înceapă în acelaşi timp, aşa
încât fiecare să termine aproape în acelaşi timp. Când ei au ghicit ceea ce sunt, cereţi-le să-şi pună
plăcuţa în faţă. Odată ce fiecare a realizat acest lucru, elevii revin în cerc şi cereţi fiecărui elev să-şi
prezinte plantele sau animalele. Discutaţi despre importanţa fiecăruia în „pânză de viaţă” (reţea de
lanţuri trofice).

Variante şi extindere

O variantă mai simplă este „CE ANIMAL SUNT?” Folosiţi doar animale cunoscute oriunde în
lume. Copiii vor învăţa cum să folosească întrebările în descoperire.
Odată ce au terminat, puneţi instructorul să fie Soarele şi daţi o minge de fir de lână unei
persoane. Când primesc firul de lână, îl pune pe degetul mic şi spun grupului un lucru pe care îl vor
face ca să ajute pământul atunci când îşi va încheia activitatea. Sau ei pot explica grupului unul dintre
dependenţei lor de o altă plantă sau animal reprezentat de un alt copil. Apoi găsesc ceva de care depind
în cerc şi aruncă mingea spre ei şi aşa mai departe.
Această activitate poate de asemenea conduce la jocul nodului uman. Fiecare persoană îşi
prinde mâinile cu o altă persoană de care ar depinde, până când fiecare are o mână de care se prinde şi
se formează un nod uman. Foarte important este ca fiecare persoană să aibă ambele mâini legate de
alte două persoane. Desfaceţi nodul fără a desprinde mâinile. Elevii for trebui să treacă peste şi sub
braţele lor unite pentru a desface nodul. Acesta este un bun exerciţiu de comunicare. Şi veţi obţine un
sistem energetic circular.
În loc de a folosi cartonase, daţi fiecărui elev o eşarfă pentru legarea ochilor, după care unul
spune un animal şi altul imită sunetul acelui animal. Când sunt legaţi la ochi se spune că este noapte, iar
ei trebuie să-şi găsească partenerul care imită sunetul animalului respectiv. Puteţi introduce şi un
prădător în acest joc, care urmăreşte îndeaproape animalele, când încercă să-şi găsească partenerii.
Puteţi de asemenea pune etichete pe frunţile lor astfel încât ei să nu le poată vedea, dar ceilalţi
elevi pot, iar ei trebuie să se organizeze într-un şir bazat pe energia transferată (ex: plantă, animal mic,
animal mai mare).
9

Evaluare
Elevii vor reuşi să ghicească ce sunt şi toţi vor avea cartonaşele în faţă la sfârşitul activităţii. Vor
fi pregătiţi să discute ce au învăţat punând întrebări.
Adaptat şi tradus după Sharing Nature With Children, p. 69 şi Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 4 - URS, PEŞTE, ŢÂNŢAR
Nivelul claselor: Clasa a III-a în sus.
Arii curriculare: Ştiinţa mediului
Durata: 20 minute sau mai mult
Locul de desfăşurare: Câmp sau teren de sport
Mărimea grupului: 20-40 elevii
Vocabular:
Urs – bear
Peşte – fish
Ţânţar – mosquito
Opriţi! – STOP
Începeţi! – START
interdependenţa – interdependence or connectivity
Pânză de Viaţă (reţeaua de lanţuri trofice) – Food web
Durabilitate – Sustainability
Obiective
• Activitate neinhibatoare care-i face pe elevi să nu se jeneze, să se relaxeze, cu care să înceapă
ziua.
• Se introduc conceptele de „reţea de lanţuri trofice” (pânză de viaţă), durabilitate, şi
interrelaţional.
Cunoştinţe de bază
Urşii mănâncă peşte, peştii mănâncă ţânţari, iar ţânţarii sug sângele urşilor.
PROCEDEU

Activitatea

“Urs, Peşte, Ţânţar” este un joc de atingere în echipe. Explicaţi-le relaţiile trofice între urşi,
peşti şi ţânţari. Întrebaţi-i dacă ştiu sunetul fiecăruia. Puneţi-i să mimeze pe rând ursul, peştele şi
ţânţarul prin sunete şi semne cu braţele.
Linie de Centru
Linie de bază
Linie de bază

Echipele
la „Start”
Împărţiţi elevii în două grupuri şi aranjaţi-i să stea în două părţi diferite ale câmpului. Apoi
formaţi două rânduri care stau faţă în faţă cu un număr egal de elevi de fiecare parte. Marcaţi două linii
a câte aproximativ 4-6 metri de la linia de centru (la capetele terenului). Acestea sunt liniile de baza.
Apoi grupul se strânge la un loc şi decide ce vrea să fie (ca grup întreg), urşi, peşti, sau ţânţari. Ambele
grupuri vin apoi împreună la linia de centru şi stau în două rânduri spate în spate, cu aproximativ un
metru între rânduri. Atunci, coordonatorul jocului numără până la trei şi comandă începerea jocului.
La „trei,” fiecare echipă se întoarce spre mijloc şi imită sunetul şi forma (semne cu braţele) animalului
11

pe care l-au ales. Dacă un grup alege urşii, iar celălalt peştii, atunci urşii vor urmări peştii înapoi spre
cealaltă linie (la capătul terenului respectiv). Dacă urşii prind vreun peşte înainte ca el să se întoarcă la
bază, el este introdus de partea urşilor. Atingerea ursului, peştelui, ţânţarului începe din nou. Se joacă
până când toţi sunt obosiţi, sau o parte îi are pe fiecare în grupul său.
Evaluare
Discutaţi cu elevii despre interdependenţa dintre aceste animale şi de ce este necesar un
echilibru. Adresaţi întrebări care să explice ce s-ar întâmpla dacă urşii ar mânca toţi peştii sau cum
dispariţia unui animal ar afecta existenta celorlalte animale, etc.
Adaptat şi tradus dupa Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 5 - HARŢI ALE SUNETULUI
Durata: 15-30 minute
Locul de desfăşurare: Afară
Obiective
Cunoaşterea senzorială şi capacitatea de cunoaştere a unei zone.
Materiale
Caiet de ecologie
Nişte planşe
Markere
PROCEDEU

Încălzire

Discutaţi cu elevii ce înseamnă poluarea sonoră. Ce ar fi poluarea sonoră?

Activitatea

Cereţi elevilor să se îndepărteze singuri către un loc din zonă. Spuneţi-le să stea jos liniştiţi timp
de 15-30 minute în acel loc şi să asculte sunetele din jurul lor. De fiecare dată când ei aud o pasăre, un
alt animal sau chiar sunetul maşinii, puneţi-i să facă un semn care reprezintă sunetul pe care l-au auzit.
De exemplu, dacă un elev ar auzi zgomotul mării ar putea desena valuri în locul de pe hârtie care se
corelează cu sunetul respectiv. Ei trebuie să încerce să noteze toate sunetele auzite. Spuneţi-le să
noteze pe hartă unde au stat ei. După cele 15-30 minute este timpul să-i puneţi pe copii să-şi schimbe
părerile în legătură cu ceea ce au auzit. Comparaţi ceea ce a auzit fiecare elev. Sunt toate sunetele
naturale?

Pentru copii mici

Desenaţi zona pe o coală mare de hârtie notând locurile importante precum şosele, clădiri sau
ape. Cereţi elevilor să deseneze aceleaşi locuri în caietele lor aşa încât ei vor avea aceleaşi puncte de
referinţă pentru sunetele lor. Împărţiţi elevii în grupuri de câte 4 sau 5 copii şi conduceţi-le (fiecare
grup separat) spre un anumit loc în linişte completă. Cereţi-le să facă desene care să reprezinte sunetele
pe care le aud, aşa cum am explicat mai sus.
După ce cele 15-30 minute s-au terminat, chemaţi copiii înapoi să menţioneze câteva din
sunetele pe care le-au auzit. Dumneavoastră sau un copil din fiecare grup ar putea face desenele lor pe
marea hartă pe care aţi întocmit-o. Comparaţi ce a auzit fiecare grup. Sunt toate sunetele naturale?
Evaluare
Zâmbete.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 6 - SCRISOARE CĂTRE EI
ÎNŞIŞI
Arii curriculare: Arta limbajului
Durata: 30 minute
Locul de desfăşurare: o zonă de pădure unde fiecare elev poate stă singur să scrie (ideal într-o
excursie care încheie anul de ecologie
Rezumat
Cereţi elevilor să se gândească retrospectiv la acel an de ecologie şi puneţi-i ca fiecare dintre ei
să scrie o scrisoare către ei înşişi.
Materiale
• câte un plic pentru fiecare elev
• caietele lor de ecologie sau foi de hârtie goale
• câte un pix
PROCEDEU
Deschideţi discuţia vorbind despre frumuseţea activităţii de ecologie pe care au făcut-o, cât de
mult ne-am distrat cu toţii iar apoi întrebaţi-i, „Dacă peste vară ai putea să te întorci în timp şi să-ţi pui
o întrebare sau să-ţi reaminteşti o experienţă pe care ai avut-o în timpul acelei activităţi, ce ţi-ai
povesti?” Apoi cereţi-le să nu răspundă la această întrebare, ci, în schimb, să scrie o scrisoare către ei
înşişi. Sugeraţi-le că ar trebui să includă orice ar vrea ei să audă de la ei înşişi despre experienţa acelei
activităţi. Este alegerea lor dacă vor scrie sau vor desena. Cereţi-le să-şi scrie numele pe scrisoare.
Folosiţi scrisorile pentru o notă de evaluare şi pe urmă le lipiţi în plicuri şi scrieţi numele pe plicuri.
După ce toţi elevii au făcut întocmai, strângeţi scrisorile şi spuneţi-le elevilor să aştepte o scrisoare de ei
înşişi atunci când se întorc din vacanţa de vara. Sau dacă doriţi trimiteţi-le scrisori prin poştă în timpul
vacanţei.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 7 - FACETI CUNOSTINTA CU
UN COPAC
Nivelul claselor: orice nivel
Durata: 30 minute
Locul de desfăşurare: într-o pădure sau zonă cu o varietate de copaci
Abilităţi: dezvoltă simţurile emfatic, olfactiv şi tactil
Materiale
• Eşarfe pentru legarea ochilor pentru fiecare al doilea copil.
PROCEDEU
Acest joc este pentru grupuri de cel puţin doi. Împărţiţi-i în perechi. Explicaţi-le copiilor jocul:
1. Legaţi-l la ochi pe partener şi conduceţi-l prin pădure la orice copac care vă atrage. (Depinde de
vârsta partenerului şi capacitatea de a se orienta cât de departe îl duceţi. Pentru toţi ceilalţi în
afară de copiii foarte mici, o distanţă de 20-30 metri de obicei nu este prea mare.) Comunicaţi
bine cu partenerul pe drum. Îi explicaţi unde coboară terenul sau dacă sunt obstacole pe drum.
Sunteţi ochii lui.
2. Ajutaţi copilul „orb” să exploreze copacul şi să-i simtă unicitatea. Găsesc aceste sugestii
specifice ca fiind cele mai bune. De exemplu, dacă spuneţi copiilor să „pipăie copacul” ei nu
vor răspunde cu acelaşi interes dacă le spuneţi „frecaţi obrazul de coajă.” În loc de „cercetează
copacul,” fi specific „este copacul încă viu?…Poţi să strângi copacul în braţe?…Este copacul
mai în vârstă decât tine?…Poţi găsi plante care cresc pe el?…Semne de
animale?…licheni?…insecte?”
3. Când partenerul tău a terminat de explorat, condu-l înapoi, de unde ai început, dar ia un alt
drum. (Această parte a jocului are partea distractivă, cu ghizii care îşi duc partenerii peste
buşteni imaginari şi prin desişuri care ar fi putuţi evitate cu uşurinţă.) Acum, scoateţi eşarfa şi
lăsaţi copilul să găsească copacul cu ochii deschişi. Deodată, în timp ce copilul îşi caută copacul,
ceea ce a fost o pădure devine o colecţie de copaci individuali.
Un copac poate fi o experienţă de neuitat în viaţa copilului. De multe ori copiii s-au întors la mine
la un an după ce am jucat „FACEŢI CUNOŞTINŢĂ CU UN COPAC” şi pur şi simplu m-au luat în pădure şi
mi-au spus, „Uite! Iată copacul meu!”
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 8 - APARAT DE FOTOGRAFIAT
Nivelul claselor: III-V
Arii curriculare: Arte vizuale
Durata: 30 minute
Locul de desfăşurare: afară într-un loc împădurit
Abilităţi: Observare
Obiective
• Se participe împreună într-o experienţă vizuală dintr-o pădure
• A da elevilor o altă viziune asupra a ceva ce pare familiar.
• A facilita un schimb de fotografii între elevi astfel încât ei să poată vedea ce a văzut aparatul de
fotografiat uman.
Materiale
• Hârtie (orice fel de hârtie este bună)
• Creioane colorate sau creioane de ceară
• O bucată de pânză pentru o galerie de artă direct pe pământ (facultativ).
Pregătire
Întindeţi bucata de pânză pe pământ şi puneţi creioanele colorate în mijloc. Aranjaţi pe marginea
exterioară a galeriei de artă hârtie pentru fiecare (format A4 este bună).
PROCEDEU

Activitatea
Partea I

1. Împărţiţi elevii în perechi. Explicaţi-le că fiecare pe rând va fi un aparat de fotografiat şi
fotograf.
2. Explicaţi-le că, asemănător unui aparat de fotografiat real, aparatul uman va avea o diafragmă –
pleoapele – şi un buton care declanşează diafragma – lobul urechii drepte.
3. Fotograful urmează să conducă aparatul uman (a cărui diafragmă este închisă) spre lucrurile
naturale pe care el sau ea vrea să le fotografieze. Încurajaţi elevii să facă mai degrabă fotografii
în prim plan decât peisaje, întregi. Fotografiile vor ieşi mai bine.
4. De îndată ce fotograful şi-a poziţionat „aparatul” (cerându-le să îngenuncheze sau să se aplece
sau să-şi poziţioneze capul după cum este nevoie) va trebui „să facă” fotografia. Fotograful
trage uşor de lobul urechii „aparatului,” acesta deschide ochii, numără până la doi încet, apoi
trage din nou uşor pentru a face ca „aparatul” sa închidă ochii (diafragma).
5. Fotografia s-a făcut iar „aparatul” ar trebui să încerce să realizeze o imagine în minte.
6. Acest proces ar trebui repetat de încă două ori astfel încât să facă un total de trei fotografii.
„Aparatul” continuă să-şi ţină ochii închişi.
7. „Aparatul” poate deschide ochii şi se întorc împreună la galeria de artă, iar fotograful şi
„aparatul” îşi schimbă rolurile. Cereţi-le să repete paşii de la 3 la 6.
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Partea II
1. După ce s-au făcut toate fotografiile, iar elevii s-au întors la galeria de artă, explicaţi-le că fiecare
persoană o să „developeze” o imagine pe care au văzut-o atunci când au jucat rolul aparatului
de fotografiat.
2. Fiecare persoană ia o foaie de hârtie şi ceva de desenat şi cereţi elevilor să deseneze în câteva
minute fotografia lor din memorie.
3. Când au terminat ar trebui să se întoarcă la galeria de artă. Spuneţi-le elevilor să nu arate încă
nimănui fotografia lor.
4. Spuneţi elevilor sa pună imaginea cu faţa în jos şi să o paseze la dreapta. Puneţi-i să le dea mai
departe de patru sau cinci ori (deci, poza va ajunge la al patrulea sau al cincilea elev spre dreaptă
în cerc).
5. Apoi spuneţi-le să întoarcă imaginea şi să se uite la ea. Întrebaţi dacă crede cineva că are
fotografia pe care a făcut-o „aparatul” său. Dacă da, puneţi-i să verifice cu „aparatul lor,” iar cei
care au ghicit corect se retrag din cerc (numai fotograful).
6. Pasaţi imaginea celui din dreapta şi întrebaţi-i încă o dată dacă au imaginea făcută de „aparatul”
lor. Repetaţi paşii de la 5 la 6 până când toţi au imaginea făcută de „aparatul lor.”
7. Seamănă ceva cu obiectul original?
8. Cereţi „aparatului” să scrie un mesaj pe fotografia lui câtre fotograf, să-l semneze şi să-l
înapoieze fotografului.
Evaluare
Această lecţie va avea succes dacă fiecare îşi găseşte imaginea „aparatului” lui şi se distrează.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 9 - URECHI DE CĂPRIOARĂ
Arii curriculare: Cunoaştere senzorială, ecologie
Durata: 20 minute
Locul de desfăşurare: afară, de preferinţă un loc cu puţin zgomot precum şosele sau râuri
zgomotoase. Un loc în pădure cu multe uscături pe pământ va mări dificultăţile întâlnite în joc.
Abilităţi: observare
Vocabular:
pradă
prădător
mor de foame – starve
Rezumat
Elevii vor începe prin a se gândi la modalităţile de adaptare ale animalelor care le ajută să
supravieţuiască. De asemenea, elevii vor lua în consideraţie cum afectează impactul uman asupra unui
habitat animalele din acel habitat.
Obiective
Încurajarea înţelegerii simţurilor pe care le folosesc animalele pentru a supravieţui şi dezvoltarea
unui mai bun simţ al auzului.
Materiale
• două eşarfe
• două crengi pentru a fi „coarnele de căprioară” (facultativ)
PROCEDEU

Încălzire

Adunaţi elevii într-un cerc – aşezaţi sau în picioare. Dacă grupul este mic, faceţi un semicerc în
jurul instructorului aşa ca să-i puneţi vedea pe toţi în acelaşi timp. Prezentaţi elevilor zona şi puneţi-i să
se gândească la felurile de animale care trăiesc acolo şi la ceea ce fac ele ca să supravieţuiască. Cereţi-le
să numească câteva. Întrebaţi, „Cine a mai văzut o căprioară?” Şi apoi continuaţi cu o serie de întrebări
ca: „Ce fac căprioarele când simt întâi o agitaţie în pădure?,” „Care sunt câteva dintre caracteristicile
căprioarelor care le permit să supravieţuiască când sunt vânate?,” „De ce sunt urechile lor atât de
lungi?” Cereţi elevilor să-şi pună mâinile în formă de cupă după urechi şi întrebaţi-i, fără a vă modifica
volumul sau tonul „Cine crede că eu vorbesc mai tare acum?” Vedeţi dacă a fost vreo diferenţă la cât
de tare aţi fost auzit. Spuneţi-le elevilor că vor participa la jocul – „URECHILE CĂPRIOAREI” – care
ilustrează cât de important este auzul unei căprioare.

Activitatea

Alegeţi un elev care să fie căprioara şi legaţi-l la ochi, asigurându-vă că urechile îi sunt
neacoperite aşa încât să poată continua să-şi folosească urechile de căprioară. Dacă doriţi aranjaţi două
crengi mici drept coarne în eşarfa cu care se leagă la ochi. Sarcina lui este să stea în genunchi (sau
picioare) în pădure şi să acţioneze ca o căprioară care paşte noaptea. Cereţi căprioarelor să-şi pună
cealaltă eşarfă în buzunarul de la spate pentru a sugera coada. Restul grupului sunt prădători – râşi, lupi,
oameni, etc. Prădătorii pornesc dintr-un cerc de aproximativ 3 metri diametru în jurul căprioarei care
paşte. Când instructorul dă semnalul, prădătorii trebuie să pândească căprioara şi să o „mănânce”
prinzând-o rapid „de coada.” Dacă căprioara aude un prădător el/ea indică direcţia sunetului şi spune
„mor de foame!” sau în engleză „starve!” Dacă căprioara este la câteva grade de ţintă, animalul de
pradă iese din joc. (Fie puneţi elevul să stea unde este sau alegeţi o zonă în afara jocului. Căprioara are
voie doar să indice şi să strige „mor de foame” de atâtea ori câţi prădători sunt, plus încă doi (adică şase
copii – opt estimări). De fiecare dată când căprioara strigă „mor de foame!” toţi prădătorii trebuie să
îngheţe pe loc şi să aştepte până când instructorul le dă indicaţia să continue pânda. Animalul de pradă
norocos care prinde coada devine căprioara următoare. Încercaţi să lăsaţi timp suficient pentru fiecare
18

persoană să aibă posibilitatea să joace rolul căprioarei, sau spuneţi-le că vor mai fi şi alte activităţi care
vor solicita aceleaşi deprinderi şi că vor mai avea asemenea ocazii. Dacă aveţi mai mult de 15 elevi,
împărţiţi clasa în grupuri mai mici.

Încheiere şi acţiune

Discutaţi despre dinamica jocului şi cum s-au simţit ei în rolul căprioarei. Prădătorii încununate
de succes sunt de obicei aceia care pândesc căprioara în timp ce ea este hărţuită. Căprioarele norocoase
sunt cele care îşi mişcă mâinile făcute cupe la urechi în diferite direcţii mereu şi sunt atente la sunetele
care vin din toate direcţiile. Discutaţi despre avantajele pe care le au căprioarele pentru a evita
prădătorii, precum gâturi lungi, ochii pe părţile laterale ale capului, camuflaj, viteză şi agilitate. Discutaţi
de asemenea importanţa animalelor de pradă în a ţine populaţiile de căprioare sănătoase şi sub control.
Evaluare

•
•

Elevii vor fi capabili să numească trei deprinderi care le permit căprioarelor să
supravieţuiască mai bine.
Elevii vor experimenta de asemenea supravieţuirea bazată pe un singur simţ.

Extinderi
Cercetaţi trei ierbivore care se bazează în principal pe simţul auzului pentru a supravieţui.
Cereţi elevilor să facă un desen care să evidenţieze urechile animalului şi să scrie o scurtă poveste alături
de desen.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 10 - UNUL ÎNVAŢĂ PE
CELĂLALT
Nivelul claselor: III-XII
Arii curriculare: Identificarea plantelor
Durata: 45 minute
Locul de desfăşurare: o potecă cu vegetaţie se poate desfăşura oriunde sunt plante.
Obiective
Elevii vor învăţa despre ariile de răspândirea plantelor, aclimatizare şi etnobotanică.
Materiale
• cartonaşe cuprinzând informaţii despre plante aranjate în ordine alfabetică.
• o poteca cu vegetaţie
• 2 sau 3 voluntari sau părinţi să vă ajute
Pregătire
Cercetaţi câte o plantă pentru fiecare elev şi creaţi o mică explicaţie în formă de poveste scrisă
pe un cartonaş.
PROCEDEU

Încălzire

Explicaţi-le elevilor că ei vor fi profesori şi menţionaţi faptul că există o mare varietate de specii
de plante care trăiesc în pădure.

Activitatea

Cereţi grupului să stea împreună într-o zonă la capătul unei cărări sau dacă aveţi un grup mai
mare într-o zonă centrală cu o cărare care se întinde în ambele direcţii. Asiguraţi un alt joc pentru
grupul care stă în mijloc. Trimiteţi un elev pe cărare (sau câte un elev în fiecare direcţie). Elevul se va
întâlni cu unul dintre instructori (sau voluntari) la prima plantă de pe potecă. Li se va înmâna
cartonaşul cu toate informaţiile şi li se va explica planta şi alte date importante. Vor cere elevului să
repete o dată sau de două ori ca să se descurce fără să citească de pe cartonaş. Acel elev îi va învăţa pe
ceilalţi elevi despre acea plantă în timp ce merg pe potecă. Mai trimiteţi un elev după câteva minute. Al
doilea elev se va opri la primul elev ca să înveţe despre primă plantă, după care va pleca mai departe. Şi
aşa mai departe fiecare elev merge pe cărare, învăţând pe drum de la colegi, până când ajunge la
următorul post deschis şi primeşte o plantă cu un cartonaş indexat. Ultimul elev se antrenează cu
primul elev până când toţi elevii sunt la capătul cărării împreună. În grup, daţi ocol cercului şi solicitaţi
ca fiecare copil să spună ceva interesant, ce a aflat despre o plantă diferită de a lui.
Evaluare
Elevii ar trebui să cunoască unele plante şi câteva lucruri interesante despre diferitele plante.
Extinderi
În clasă, confecţionarea unei prese de flori.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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ACTIVITATEA 11 - PLANTAŢI UN COPAC
Durata: 30 minute plus urmarea
Locul de desfăşurare: un loc în aer liber unde trebuie plantaţi copaci
Obiective
Să-i învăţăm pe elevi importanţa de a avea copaci şi de a le arăta cum să acţioneze pentru a-şi
ajuta comunitatea.
Materiale
• hârtie
• creioane
• răsaduri
• lopeţi
• mănuşi precum şi cizme de cauciuc
Cunoştinţe de bază
Copacii funcţionează ca o sursă de energie, ca o parte însemnată a circuitului apei, ca un factor
protector împotriva inundaţiilor, ca sursă de oxigen, ca un factor de filtrare a aerului poluat. Ei sunt
acolo unde converg energia, apa şi aerul, pe lângă faptul că ei asigură frumuseţe umbră, habitatul vieţii
sălbatice, reducerea zgomotului, îngrăşăminte naturale din frunze, etc. Plantatul copacilor ajută la
înţelegerea rolului lumii biologice în asigurarea energiei, apei, aerului.
A planta copaci, care mai mult decât probabil că vor supravieţui, previn pierderi ecologice şi
educaţionale. Copacii nu vor supravieţui dacă într-o anumită zonă nu se plantează copacii cei mai
potriviţi acelui loc, dacă nu sunt plantaţi corect sau dacă nu sunt îngrijiţi în primii ani. S-ar putea să vă
fie de ajutor contactarea pepinierei locale sau agenţiei silvicole care să vă asigure tipul de copac care se
potriveşte solului, umidităţii, climei şi dăunătorilor din acea zonă.
PROCEDEU
Pentru fiecare copac săpaţi o groapă aproape de aceeaşi mărime a ghiveciului în care este copacul.
Apoi transportaţi copacul cu pământul din ghiveci fiind însă atenţi să nu expuneţi rădăcinile mult la
soare. Scuturaţi pământul în groapă şi începeţi să acoperiţi rădăcinile umplând groapa. Apăsaţi uşor ca
să-l bătătoriţi. Udaţi copacul şi puneţi-vă o dorinţă.
Extinderi
Cereţi elevilor să noteze dezvoltarea copacului lor în jurnalele lor. Ar putea de asemenea să
deseneze copacul şi materialele naturale care se găsesc în zonă.
NOTĂ: Vedeţi de asemenea următoarele informaţii referitoare la plantarea copacilor. Facultativ le
puteţi da şi elevilor.
Adaptat şi tradus după Rediscovering Your World.
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INFORMAŢII DESPRE
PLANTAREA COPACILOR
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PROIECT DE LECŢIE
(exemplu)
Şcoala ____________________
Învăţătoare:
Clasele:
Tema: Plantarea puieţilor de brad
Obiective cadru: transmiterea, asimilarea şi aplicarea în practică a unor cunoştinţe legate de plantarea
puieţilor de brad.
Timp de lucru: 2-3 ore
OBIECTIVE OPERAŢIONALE

- să recunoască puieţii de
brad

ACTIVITATEA
ÎNVĂŢĂTORULUI

ACTIVITATEA ELEVILOR

I Organizarea clasei pentru
lecţie
- se asigură ordinea şi
disciplina necesară desfăşurării
orei

Elevii şi-au adus de acasă
târnăcoape, hârleţe, lopeţi,
stropitori.
Ei se deplasează în curtea
scolii, în zona în care vor fi
plantaţi puieţii.

II Pregătirea pentru
desfăşurarea activităţii
- un pădurar aduce puieţii
de brad care vor fi sădiţi (ei au
fost păstraţi cu rădăcinile întrun amestec special).

Elevii observă cu atenţie
aceşti puieţi.

III Anunţarea temei
- elevii vor fi anunţaţi că în
această lecţie vor planta puieţi
de brad, în curtea şcolii.

- să conştientizeze
adevăratul sens al cuvintelor
„ocrotirea naturii”
- să descrie relaţia omnatură

IV Transmiterea noilor
cunoştinţe
- acestea se referă la mediul
înconjurător, la binefacerile
pădurii şi la necesitatea
întineririi codrilor;
- se povesteşte lectura
„Ascultă şi uită-te bine: nu
sunt copaci, sunt oameni.”
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Elevii formulează răspunsuri
la întrebările legate de felul în
care trebui să fie ocrotită
natura: fiecare om trebuie să
planteze un pom, pentru ca
aerul să fie mai curat, pădurea
să fie regenerată permanent şi
să fie un echilibru om-natură.

V Activitatea practică
- săparea unei gropi adâncă
de 30-35 cm;
- introducerea în ea a
puietului;
- apăsarea pământului în
jurul lui, pentru o bună fixare;
- umplerea gropii cu
pământ;
- udarea brăduţului;
Lucrarea este bine executată
dacă puieţul nu iese din
pământ, când este tras uşor, în
sus.

VI Fixarea cunoştinţelor
- se face printr-o discuţie pe
tema anunţată.
VII Evaluarea activităţii
- învăţătorul apreciază felul
cum au lucrat, cum a decurs
activitatea şi menţionează că
ea a fost dedicată „ZILEI
PĂMÂNTULUI.”

Elevii ascultă explicaţiile şi în
acelaşi timp privesc cum
execută învăţătorul lucrarea de
plantat puieţii.

Elevii pun întrebări, dacă au
neclarităţi.
Un elev execută şi el, asistat
de învăţător şi de ceilalţi elevi,
plantarea unui puiet.
Apoi, fiecare elev trece la
muncă.
- sapă groapa;
- fixează bine puietul;
- pune pământ la rădăcină
şi o fixează;
- pune restul pământului şil tastează bine;
- undă brăduţul;
- verifică dacă puietul este
bine fixat în pământ.
Elevii formulează răspunsuri
la întrebări.
Ei îşi iau angajamentul că vor
avea grijă de puieţi, îi vor
săpa, uda şi ocroti

Proiectat de Înv. Brânzea Viorica.
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SCENETE ECOLOGICE
MAGIA LITEREI „E”
Rezumatul – o scenetă pentru Ziua Pământului despre energie şi ecologie

Povestitorul: E – este o literă magică. Este litera de început de la cuvintele: Ecologie şi Energie. Sunt
cuvintele cele mai apropiate de existenţa omului şi de misterul vieţii pe pământ.
Prinţesa Energia: Eu sunt puterea ta. Îţi dau forţa să te mişti, să mănânci, să înveţi şi să înţelegi. Mă
aflu peste tot ca un zmeu tăcut.
Ecologia: Eu îţi arăt legătura nevăzută dintre tine - omule – şi plante, celelalte animale, apă, aer, sol şi
soare.
Energia şi Ecologia: Da, noi, mână în mână, avem grijă ca nimeni să nu sufere.
Pământul: Eu am apărut cu miliarde de ani în urmă, împreună cu surorile mele adunate în jurul
soarelui.
Apa: Mult mai târziu am apărut şi eu; eu am găzduit şi primele organisme vii.
Pământul: După mulţi ani de evoluţie a vieţuitoarelor eu am devenit casa tuturor plantelor, animalelor
şi a ta, OMULE.
Ecologia: Şi toate – plante, animale şi oameni trăiţi într-un echilibru numit ca pe mine – ecologie.
Datoria ta, omule, este de a proteja mediul înconjurător.
Povestitorul: Odată, prinţesa Energia a dat un bal, unde a invitat o sumedenie de surse de energie,
toate supuse marelui împărat Pământul. Sala de bal a fost împodobită în culori vii, iar masa încărcată cu
multe bogăţii. Iată-i pe invitaţi:
Aprodul 1: Măria sa Petrolul cu bunii săi prieteni – Cărbunele şi Gazul Natural.
Aprodul 2: Înălţimea sa Vântul.
Aprodul 3: Înălţimea sa Apa
Aprodul 4: Prinţesele Valurile şi Mareele.
Aprodul 5: Prinţii Biogazul şi Gheizerul.
Aprodul 6: Înălţimea sa Atomul.
Aprodul 7: Măritul Soare.
Energia: Poftiţi, vă rog, luaţi loc! Surpriză mare: astăzi avem onoarea să primim un oaspete de seamă.
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Fiecare să-şi arate iscusinţa pentru a-l vrăji!
Aprodul 1: Omul!
Povestitorul: Şi fiecare invitat începu să vorbească cu iscusinţă în faţa omului…
Soarele: Pământul este unul din cei doi fii ai mei. Prietena lui este viaţa, de aceea i-am dăruit cele mai
alese bunuri ale mele.
Lumina şi Căldură: Noi i-am crescut plantele şi animalele!
Apa: Iar eu i-am dat ploi cu care să potolească setea vieţuitoarelor!
Soarele: Apoi l-am ajutat să-şi procure hrana din belşugul pământului.
descoperirile sale.

Am fost părtaş şi la

Omul: Eu ţi-am dat chip de zeu şi te-am numit când RA, când Apollo şi chiar Suria, îmi amintesc bine!
Soarele: Şi eu te-am răsplătit cu cel mai preţios dar al meu – ENERGIA.
Apa: Şi pe mine mă încălzeşti mărite soare, mângâindu-mă cu razele tale, eu produc electricitate.
Celula Fotoelectrică: Eu îţi captez căldura luminii şi o trimit planetei.
Instalaţia: Eu croiesc drum apei ca să poată fi mângâiată de razele tale, mărite zeu.
Pământul: Vă mulţumesc, fără ajutorul vostru eu nu aş dispune de energie ieftină şi curată.
Soarele: Tot eu, omule pun în mişcare maşinile, avioanele, ajutat de instalaţie fără să fac rău pământului.
Eu nu poluez de loc.
Vântul: Eu sunt eol, trăiesc în insulele eoliene. Sunt unul din fiii pământului. Alerg ca un nebun pe
tot pământul, suflu uşor ca o briză, mă înfurii, aduc furtuni, plimb turmele de ori şi ud pământul pentru
a rodi, duc în cele patru zări seminţele plantelor, răcoresc aerul. Puterea mea produce energie şi
electricitate. Nu produc poluare, deşi uneori mă mai şi joc!
Apa: Eu sunt sora pământului. Regatul meu este mare. Însăşi viaţa s-a născut în apă. Sunt peste tot:
în corpul animalelor, în trunchiul plantelor, în pământ şi în aer. Sunt ploaie, ceaţă şi chiar gheaţă. Sunt
dulce dar şi sărată, limpede dar şi neagră.
Omul: Ştiu. Şi noi te folosim la multe!
Apa: Da! Vapoarele îmi brăzdează valurile. Culturile le irig, moara de apă o învârt, produc curent
electric în centralele hidraulice. Mă mândresc că sunt o sursă de energie ieftină şi că nu poluez în jurul
meu. Şi acum fiicele mele Valurile şi Mareele.
Valurile: Şi noi producem energie ajutate de instalaţii speciale ce plutesc pe apă.
Mareele: Iar noi, electricitate, ajutate de copiii noştri fluxul şi refluxul (doi copii).
Povestitorul: Prinţesa îşi îndeamnă oaspeţii să guste din bunătăţile de pe masă. După ce lichidele din
pocale le unseră gâturile îşi îndreptară cu toţii privirile câtre următorul invitat.
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Energia: Are cuvântul prinţul Biogaz.
Biogazul: Eu sunt unul din fraţii mai mici ai surselor de energie. Nu sunt puternic, dar sunt ieftin şi
folositor. Am ca părinţi frunzele şi plantele (mai mulţi copii) moarte. Ele se descompun şi eliberează
un gaz. Acesta sunt eu biogazul. Folosirea mea nu poluează de loc mediului.
Gheizerul: Sunt frate cu biogazul şi sursele de energie şi rudă bună cu apa. Puterea mea vine de la
căldura interioară a pământului. Sunt furios, de aceea ţâşnesc ca o fântână arteziană. Mă las uşor prins
în conducte. Aduc puţină poluare, dar nu distrug nimic în jurul meu.
Aprodul Cavalerii Negri – Petrolul, Gazul Natural şi Cărbunele: Noi suntem fraţi.
Petrolul: Toţi ne-am născut sub pământ amestecat din copaci şi plante –moarte.
Cărbunele: Da. Ele au putrezit sute şi mii de ani în pământ până ne-au dat naştere nouă.
Gazul Natural: Are perfectă dreptate! Toţi suntem o sursă sigură de energie atunci când ardem.
Petrolul: Eu pot deveni benzină, motorină şi încă multe altele!
Cărbunele: Eu încălzesc apa în termocentrale şi produc căldură dar şi curent electric!
Gazul Natural: Şi eu sunt folositor în casele oamenilor, la aragazuri: gătesc bine şi repede, iar în
nopţile lung de iarnă dau căldură locuinţei!
Petrolul, Gazul Natural şi Cărbunele: Suntem supăraţi, că deşi folositori, facem şi mult rău. Suntem
o sursă importantă de poluare a pământului şi omului, apei şi aerului.
Soarele, Apa, Vântul, Valurile, Mareele şi Biogazul: Sunteţi duşmanii mediului înconjurător.
Atomul: Am şi eu un cuvânt de spus. Sunt materia oricărui corp din univers. Sunt de când timpul,
dar mereu tânăr, nu dispar niciodată. Sunt cărămida universului. Voi toţi aveţi miliarde de atomi.
Forţa mea este nebănuită, deşi sunt mic şi invizibil.
Petrolul, Gazul Natural şi Cărbunele: Şi tu eşti distrugător, fabrici bomba atomică, care distruge
totul într-o clipă.
Prinţesa Energia: Dragul meu prieten (om). Eu şi invitaţii mei ţi-am arătat avantajele şi pericolele ce
le aduc sursele de energie. Suntem siguri că ai reţinut totul şi vei alege numai binele de acum. Acum ia
aminte – Nu uita că sursele de Energie au efect direct asupra vieţii tale şi a mediului înconjurător. Reţine
– NU POLUEAZĂ – Soarele, vântul, apa, valurile şi mareele, biogazul şi gheizerul. RĂU FAC –
Petrolul, cărbunele, gazele naturale şi atomul.
Soare, Vânt şi Apă: Noi ne iubim împăratul şi nu vom dispărea niciodată. Foloseşte-ne cu încredere
căci noi apărăm Viaţa pe Planeta Albastră.
Petrolul, Gazul Natural, şi Cărbunele: Ha, Ha! Şi de noi ai mare nevoie. Deşi periculoase, suntem
jucăria cu care tu ai îndrăznit să te joci pentru că nu ai încotro! Ha, ha.
Soare, Vânt şi Apă: ATENŢIE!!!!!! Un accident nuclear distruge viaţa pe PĂMÂNT!
Energia: Fii modern dar prudent. Consumul mic de energie înseamnă puţină poluare şi multă
sănătate.
Adaptat de Înv. Ungureanu Anica după Magia Literei „E.”
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NIMENI NU E SINGUR ÎN
PĂDURE
piesa despre ecologia pădurii pentru copii*

SCOP: Educarea copiilor de vârsta şcolară şi a familiilor lor în ceea ce priveşte relaţiile dintre
organisme în cadrul pădurii.
OBIECTIVE: ca audienţa să poată să …
1. …fie atrasă de program.
2. …să se implice activ în program.
3. …să se distreze.
4. …să afle câteva fapte despre organismele individuale din pădure.
5. …să afle despre relaţiile reciproce din pădure.
6. …să aprecieze adevărata valoare a pădurii..
7. …să fie impresionată de vârsta şi complexitatea ecosistemelor forestiere.
8. …să realizeze că oamenii sunt parte integrantă a ecosistemelor forestiere.
9. …să se minuneze de cum arătau pădurile în trecut şi cum vor fi în viitor.
10. …să devină conştientă de elementele ascunse ale pădurii precum ciupercile de pământ şi
de importanţa lor pentru sănătatea pădurii.
11. …rămână cu ceva concret şi să-şi amintească ce au învăţat din program.
12. …să se simtă atraşi să meargă şi să cunoască pădurea.
(* Scris pentru Serviciul Pădurii de Statele Unite de Wendy Walker, Specialistă de Interpretare, Mount
Baker-Snoqualmie Pădurea Naţional. Tradus pentru Clubul de Ecologie şi Turism „Floarea Reginei”
Sinaia de Oana Boingeanu, Asistentă Program Mediu, Corpul Păcii România, şi de Juniper GarverHume, voluntară a Corpului Păcii.)
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PERSONAJE:
un adult sau doi adulţi prezentator(i)
un molid tânăr
un brad bătrân
cârtiţă (translation for vole?)
trufe
bufniţă
râu
copil
nori
picături de ploaie
soare
căprioară
pasări
insecte
ARANJAMENTE PENTRU PIESĂ ŞI MATERIALE:
1.
O scenă poate fi utilă pentru a spori vizibilitatea, insă piesa poate fi interpretată oricum dacă
există posibilitatea aranjării unei cortine pe fundal în spatele spaţiului de joc. Scena trebuie să fie
accesibilă copiilor.
2.
Un costum bine realizat, care să capteze privirea, costumul de copac bătrân. Copacul trebuie să
permită să se vadă faţa actorului şi să fie adaptabil pentru mai mult de o persoană. Braţele trebuie să fie
ramuri cu palmele libere pentru a-l putea ţine şi mişca păpuşile reprezentând animalele şi plantele. Alte
ramuri ar trebuie să iasă prin costum. Picioarele trebuie acoperite cu ceva care să semene rădăcinilor.
Peste ramuri trebuie să atârne muşchi şi licheni. Trebuie şi conuri în sus. Sunt necesare un costum de
cârtiţă, de râu şi de bufniţă. Mai sunt necesare şi două păpuşi trufe (ciuperci de pământ).
3.
Carton acoperit cu plastic pentru efectele de picături de ploaie, fulger, soare, foc, şi posibil
coarnele căprioarelor. Copiii pot ţine acestea sau le pot purta pe deasupra şi pot intra în scenă când se
face aluzie la personajul respectiv.
4.
Efecte sonore pentru zgomotul vântului al tunetului şi al focului arzând se pot realiza fie de
vocea cuiva, fie pot fi înregistrate pe casetă.
5.
Decorul din spate cuprinde alţi copaci, munţi şi reprezentarea vremii (cer, nori, soare). Un
BRAD FOARTE BĂTRÂN şi MARE trebuie să fie lucrul principal în decorul. Bradul trebuie să aibă o
cavitate largă şi o parte arsă de fulger (înnegrită). Puteţi să folosiţi crengi şi scoarţă adevărate pentru
costumul bradului bătrân. În spatele bradului trebuie să fie loc pentru o persoană care să stea în
picioare şi să spună replicile copacului. Trebuie să existe găuri pentru ca persoana să poată să-şi
introducă mâinile în mânecile-ramuri iar acestea trebuie să-i permită să mânuiască păpuşile. O gaură
mai jos, aproape de rădăcini trebuie pentru mânuirea păpuşilor în scenă, respectiv cârtiţa şi trufele.
Trebuie să existe găuri pentru ochii păpuşarului. Ar fi bine să existe posibilitatea realizării unor ochi
care se închid şi se deschid undeva mai sus în copac.
Scena mai necesită ca decor mai în faţă un copac mai mic (sau doi) - unul poate fi un copil
costumat – câteva pietre şi câteva tufişuri (cu fructe, ca afine). Câţiva copaci dărâmaţi pot fi vizibili.
6.
Un adult prezintă programul şi trebuie să fie disponibil să dea păpuşile către păpuşarul copac şi
să ajute copiii în scenă şi în afara ei.
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PREGĂTIRE:
Un adult prezintă piesa. Copacii nu trebuie să fie în scenă, sau trebuie să pară adormiţi. Adultul
înmânează foi publicului cu versurile cântecului „Suntem unul în pădure,” şi învaţă audienţa cum să
imite zgomotul furtunii şi al inundaţiei, prezentând cartoanele cu replicile la care publicul trebuie să
participe. Atunci el/ea întreabă copiii dacă vreunul dintre ei vrea să ajute (participe la scenetă).
Următorii participanţi vor trebui selectaţi dându-li-se materialele (recuzita) şi instrucţiuni unde trebuie
să stea.
Unul să ţină un fulger de carton vopsit pentru a lovi copacul când este indicat mai târziu în piesă.
Trei ca nori şi picături de ploaie gată să intre când li se dau indicaţii (stropitoare)
Unul ca un brad (să ţină crengi)
Unul ca soare (un cerc galben cu panglici galbene ataşate)
Trei ca razele soarelui
Unul ca râu şi doi ca valuri (cu două eşarfe albastre care să reprezinte valurile)
Două căprioare (cu coarne din carton sau crengi)
Unul ca un copil modern (poate cu un tricou şmecher, de exemplu cu „Batman”)
Câţiva ca insecte şi păsări (aripi, cioc de pasăre şi antene)
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INTRODUCERE:
Fond muzical.

ADULT (Prezentator): Să ne închipuim că suntem afară în pădure, la mare depărtare de orice
oraş sau case. Doi copaci cresc aici. Unul este un brad bătrân cu aproape o mie de ani.
Celălalt este un molid tânăr care a apărut de doar câţiva ani. Îi poţi deosebi deoarece bradul
are o scoarţă groasă şi maro cu crăpături adânci, iar molidul are scoarţă mai gri şi ace mai
ascuţite. Plânge, probabil se simte trist. Mă întreb ce s-a întâmplat?
Aşezare: Moliduţă stă în picioare pe scenă cu braţele întinse suspinând, plângând.
Notă: Replicile bradului bătrân sunt spuse de cineva care stă în spatele bradului bătrân pictat pe fundal.
Copacul are găuri pentru braţe cu crengi (mâneci cu crengi ataşate fundalului).

ACŢIUNEA
COPACUL TÂNĂR (C.T.): Ohhh! Sunt atât de singur. Să creşti de unul singur aici. (Suspină)
Ohhh! Aş vrea să nu mă fi născut niciodată, să nu fi încolţit niciodată . . . Când eram toţi
seminţe în conul nostru era mult mai bine. Acum toţi prietenii mei seminţe sunt împrăştiaţi de
vânt şi nu am să-i mai văd niciodată. (Scânceşte) Sunt singur de tot. Oohhh! Sunt atât de
…singur. (Suspină şi îşi mişcă braţele şi vârful cu tristeţe).
COPACUL BĂTRÂN (C.B.): (o voce adâncă) Nimeni nu este vreodată singur în pădure.
CT: (se uită în jur, uimit) Cine a spus asta! (puţin speriat) Cine este acolo? Ce ai spus?
CB: Am spus, nimeni nu este vreodată singur în pădure.
CT: Dddar cine eşti tu? Unde eşti?
CB: Sunt cel mai bătrân copac din pădure. (Copacul tânăr se uită în jur uimit şi speriat) Aici . . .
(copacul tânăr zăreşte marele trunchi) Da, aici sunt. Vezi scoarţa mea groasă maro? Uită-te în sus.
Crengile mele sunt deasupra capului tău. (CT se uită în sus uimit)
CT: Eşti atât de mare şi de înalt că nici nu te-am văzut. Eşti foarte, foarte bătrân?
CB: Cântec:
Nu atât de bătrân precum dealurile,
Nu atât de bătrân precum solul,
Nu atât de bătrân precum râul,
Care susură prin apropiere.
(vorbit)
Dar sunt bătrân, sigur sunt bătrân. Am crescut timp de o sută patruzeci şi şapte de ani.
CT: Oaauu!
CB: O sută patruzeci, şi şapte de ani, trei luni, şase zile, patru ore şi treizeci şi şapte minute,
ca să fiu exact!
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CT: Şi nu ai fost singur niciodată în acest timp?
CB: Poate cu mult, mult timp în urmă când eram ca tine, înainte ca un copac bătrân să-mi
spună că nimeni nu e vreodată singur în pădure.
CT: Atunci tu eşti stră-, străbunicul meu?
CB: Nu … nu suntem nici măcar din aceeaşi specie. Tu eşti un molid şi eu sunt un brad. Dar
suntem înrudiţi de fapt. Suntem amândoi parte din ceva mult mai mare decât sunt eu …
CT: (uimit) Chiar mai mare decât tine????
CB: Da. Suntem amândoi parte dintr-o pădure plină de viaţă. Este foarte, foarte întinsă şi noi
suntem în interiorul ei, aşa încât tu nici nu o poţi vedea. Este ca o vieţuitoare uriaşă cu părţi
formate din copaci, animale, râuri …
(cântec)
Suntem parte a unei păduri vii,
Cu păsări, cu pământ şi cu albine,
Suntem parte a unei păduri vii,
E mult mai mult decât doar copacii de aici.
CT: Dar unde sunt celelalte părţi ale pădurii? (Se uită în jur curios) Vreau să le cunosc … (se mai
înveseleşte) Mă simt mai puţin singur!
CB: Uită-te în jur către rădăcinile mele. (Cârtiţa fornăie în jurul rădăcinilor. Copacul bătrân chicoteşte ca şi
cum l-ar fi gâdilat)
CT: Hei tu cel cu blăniţă, cine eşti?
CÂRTIŢA: Sunt o cârtiţă. (fornăie ocupat)
CT: O cratiţă?
Cârtiţa: Nu o cârtiţă. Este cââââârtiţă.
CT: De ce te învârţi aşa aici şi fornăi? (Copacul bătrân chicoteşte din nou)
CÂRTIŢA: Trufe. Caut trufe. Ocupat… ocupat.... Trebuie să găsesc nişte trufe. Mmmm –
atât de bune – trufe – trebuie să scot nişte trufe. Sunt foarte ocupat.
CT: Ce e aşa de bun la trufe? Hei, ce sunt de fapt trufele?
(copiii trufe apar în faţa rădăcinilor copacului bătrân şi se leagănă uşor)
TRUFE:
Noi suntem fungi
Ca ciupercile şi mucegaiul
Dar creştem numai sub pământ!
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CT: De ce o cârtiţă ar căuta aşa ceva?
CÂRTIŢA: (muzică rap)
Sunt o cârtiţă ocupată.
După trufe - alerg mereu,
Că îmi place să le ronţăi.
Gustu-i tare aromat.
Izul din pământ apare
E mişto, chiar încântare!
Mă învârt ca o sfârlează
Pe deasupra casei mele
În pădurea cu mulţi arbori
Dar mă-ntorc rapid la trufe!
CB: Trufele pentru o cârtiţă sunt precum soarele pentru noi sau carnea pentru un râs…Trufele
sunt mâncarea favorită a cârtiţei.
CT: (cu dezgust) Mie nu-mi sună prea bine. Mă bucur că nu trebuie să mestec nişte trufe
bătrâne ca să trăiesc.
TRUFE:
Dar şi tu ai nevoie de noi
Cum piciorul are nevoie de încălţăminte!
Noi te ajutăm să creşti,
Să trăieşti mai mult
Şi să fii mai puternic.
Copacii fără trufe
Sunt o privelişte tristă,
Tu ai nevoie de noi
Precum ziua are nevoie de noapte.
CT: Cum ar putea nişte creaturi aşa mici ce voi să mă ajute? Îmi iau tot ce îmi trebuie singur.
Acele mele capturează lumina soarelui, iar rădăcinile absorb apa şi mineralele. Cresc foarte
bine şi nu am sentimentul că trufele mă ajută.
CB: (cu o voce adâncă, misterioasă) Chiar în această clipă, fire albe de la trufe cresc peste toate
vârfurile rădăcinilor tale.
CT: (se strâmbă dezgustat) Îîîh!
CB: Nu te strâmba atât de repede! Nu ai auzit încă toată povestea.
TRUFE:
Noi iţi aducem hrană
Pentru a te menţine puternic
Noi iţi hrănim rădăcinile,
Nu are cum să-ţi meargă rău!
(Trufele rămân tot timpul în scenă)
CT: (Privind uimit în jos) Serios?
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CB: Copacii fără trufe sunt cam firavi şi subţiri.
CT: (strigând către rădăcini) Bună trufe! Mă auziţi acolo sub pământ?
TRUFE: Da, da, da!
CT: Cer scuze! Mă bucur să vă am! (Copacul tânăr suspină cu fericire) Imaginaţi-vă una ca asta, am
prieteni care cresc la rădăcinile mele.
(CT observă din nou cârtiţa şi devine agitat)
(Cârtiţa fornăie, găseşte o trufă şi începe să o mănânce)
CT: Hei! Nu mânca trufa aceea! Noi avem nevoie de ea să ne ajute să creştem! Pune-o la
loc! Opreşte-te, ţi-am spus. (Cârtiţa fuge cu trufa in gură, se opreşte mai departe de el şi începe să mănânce
trufa. Copacul strigă după el) Am spus…OPREŞTE-TE şi nu mânca trufa! Vino înapoi! (Copacul
tânăr pare nervos şi supărat)
CÂRTIŢA: Când găsesc una sau două trufe, bineînţeles că le mănânc. Este o treabă bună să
le mănânc, cred că, într-un fel, poţi să spui că le omor.
TRUFE: (apar din nou)
Nouă ne plac cârtiţele
Da, da ne plac.
Veniţi cârtiţelor, veniţi
Mestecaţi, mestecaţi, mestecaţi.
Mâncaţi-ne, mâncaţi-ne.
Ajutaţi-ne să ne împrăştiem sporii în jur
Pentru că astfel nu vom muri.
CT: (strigând după cârtiţă) E bine! Mănâncă în continuare trufe. (arătând puţin confuz) Dar cum se
împrăştie sporii trufelor dacă cârtiţa le înghite?
CÂRTIŢA:
Un lucru extraordinar este că ele trebuie să treacă prin mine.
Pentru a se naşte din nou, pentru a-şi recrea masa.
Aşa este pentru că în stomacul meu este un suc foarte special.
Şi trufele au nevoie de sucul acesta pentru a se înmulţi.
TRUFE:
Sporii noştri apoi cresc
Printre resturi şi gunoaie
Care de asemenea le hrănesc
Şi apoi în grabă cresc.
În curând mai multe trufe
Trăiesc în pământ
Şi astfel
Noi ne răspândim.
CB: Înţelegi mlădiţă? Trufele întră pe această parte (arată spre gura cârtiţei) şi ies pe cealaltă parte
(arată către coadă). Sporii se împrăştie în jur şi mai multe trufe cresc.
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CT: Ce sistem minunat! (strigă după cârtiţă) Hei, cârtiţă, tu ai suflet! Continuă să mănânci! Ne
bucurăm să te avem aproape! (strigând către rădăcini) Hei, trufelor! Continuaţi să creşteţi…
Puteţi să creşteţi pe oricare dintre rădăcinile mele vreţi. Bine aţi venit, bine aţi venit la
rădăcinile mele!
CT: (fericit) Rădăcinile mele nu se mai simt singure de acum. Simt trufele acum. Dar mi-e
cam foame. Aş vrea ca norii să se dea la o parte şi să lase soarele să iasă astfel încât să putem
să facem fotosinteză mai bine, ca să mă hrănesc (se uită în sus).
(Copilul costumat în soare şi cele trei raze de soare apar pe scenă şi-şi plimbă razele peste ramurile copacului tânăr)
CB: Se pare că ţi s-a împlinit dorinţa.
CT: (mişcându-şi braţele fericit) Mmmmm… Da, e foarte bine. Acele mele zumzăie fericite. Simt
energia şi zaharurile umblându-mi prin vene. Ahhhhhhh! Aş vrea să fie aşa tot timpul!
CB: Chiar îţi doreşti asta?
CT: (gânditor) Ei…poate că nu. Te gândeşti la ploaie nu?
CB: Sigur că da.
CT: Sunt sigur că ai să-mi spui că vei muri fără ploaie.
CB: Nu. Ai spus-o chiar tu.
CT: Ceva de băut ar fi nemaipomenit acum.
(Copiii cu nori şi picături de ploaie apar în scenă. Prezentatorul arată cartonul care indică audienţei să imite sunetul ploii, al
tunetului, să pocnească din degete, copilul nor se preface că udă pomul cu apă dintr-o stropitoare. Audienţa imită zgomotul
mai tare)

CT: (mişcându-şi braţele fericit) Ahh! Ce împrospătare! (imită sunetul de sorbire)
(Audienţa bate dine picioare pentru a imita sunetul tunetului)
CT: Ce zgomot e acesta?
CB: Tunetul. Fii atent!
(Copilul cu costumul de brăduţ apare în scenă)

(Audienţa mai bate o dată puternic din palme la replica prezentatorului referitoare la fulger în timp ce copilul cu „
cartonul fulger” aleargă în scenă şi „loveşte” brăduţul. Al doilea copil cu flacăra de foc urmează şi „arde” copacul)
CT: (cu voce ascuţită de teamă) Nuuuu! AJUTOR! Copacul acela arde! Vai! Oh, nu! Ploaia, să
vină ploaia – ploaia la acel copac. Arde! Ce îngrozitor! Ce dezastru!
(Fulgerul, brăduţul, norii şi picăturile de ploaie părăsesc scena)

CB: Calmaţi-vă … copacul acela va fi bine. Este un brad ca şi mine. Scoarţa noastră este atât
de groasă încât putem supravieţui focului. Am fost lovit şi ars de fulger de două ori. Stai să
vezi cicatricea mea. (arată o cicatrice de pe scoarţă)
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CT: (uimit) Ai fost lovit de fulger? (îngrijorat) Sunt şi alte pericole în viaţă?
CB:
Da. Vântul te poate doborî. (CT se preface doborât)
Un urs îţi poate da coaja la o parte. (CT se uită împrejur speriat după urs)
O inundaţie te poate îneca. (CT se uită speriat spre râu)
Trebuie să te îngrijorezi. Sunt numeroase lucruri care te pot îngrijora. Dar aminteşte-ţi … suntem
parte din ceva foarte mare. Chiar dacă murim, tot ajutăm pădurea.
CT: Cum poate un copac care moare sa ajute pădurea?
CB: E simplu. Avem nevoie de un sol bogat. Dacă nu ar fi murit nimic niciodată, nu ar fi
putrezit şi nu s-ar fi adăugat la sol, plantele vii ar continua să ia din sol ce le trebuie până când
acesta ar rămâne secat şi atunci întreaga pădure ar muri.
Câteva cuvinte înţelepte
Despre cel care moare:
Ura pentru putrezire!
Putregaiul e hrănire!
CT: (ezitând) Ura pentru putrezire, putregaiul e hrănire…?
CB: (mândru) Voi muri într-o zi şi mă aştept să dau înapoi solului hrană după atâţia ani în care
am luat de la el. Ştii, am trăit foarte mulţi ani. Îmi va trebui o sută de ani să mă descompun.
Asta înseamnă că am fost şi voi fi o parte importantă a pădurii mult timp de acum înainte.
(Cârtiţa reapare în scenă)
CÂRTIŢA: Mmmmmmmm trufe. Trebuie să mai mănânc trufe. (fornăie)
CT: Bine ai venit înapoi, cârtiţă. Caută tu acolo la rădăcina aia. (îi face semne cu ramurile) Simit
nişte trufe pe lângă ea.
CÂRTIŢA: Îţi mulţumesc, copacule. Trufă, vino la mine! (Cârtiţa începe să sape)
(Bufniţa apare pe o creangă a bătrânului copac care scoate afară un braţ)
CT: (observă bufniţa) Hei, hei,… (bâlbâindu-se) … fii atentă… (câtre cârtiţă)
(Bufniţa se roteşte şi coboară, înhaţă cârtiţa şi zboară din scenă - cârtiţa ţipă)
CT: (cu voce ascuţită de teamă) Hei, tu, bufniţă rea şi bătrână… Ce faci! Adu cârtiţa înapoi. (câtre
copacul bătrân) Ce are de gând să facă bufniţa cu cârtiţa?
CB: Bineînţeles că o să-o mănânce.
CT: Aoleo! Ce trist. De ce? Bufniţă rea şi bătrână. Sper să i se facă rău.
BUFNIŢA: (reapare pe scenă)
Nu e atât de trist
Nu e atât de rău
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Mănânc cârtiţe
Ca să trăiesc.
Iar bufniţele iau
La fel trebuie să dea.
CB: Aminteşte-ţi, în viaţă lumea mănâncă şi toată lumea este mâncată.
Trufa este mâncată de cârtiţă
Cârtiţa este mâncată de bufniţă
Bufniţa este mâncată de vultur
Totul este într-un continuu circuit.
CT: Dar cine mănâncă vulturul?
CB: Oh, va muri şi el odată şi bacteriile şi fungii vor avea la masă vultur …
CT: (întrerupe) Înţeleg!!! Apoi vulturul în putrefacţie ajută la hrănirea trufelor. Se explică rolul
putrefacţiei şi al descompunerii.
(Audienţa începe să bată din picioare ca să facă zgomot de început de inundaţie – copacii se cutremură)

CT: (speriat) Ce se întâmplă, de unde e zgomotul acesta?
(Copilul reprezentând râul şi doi copii valuri intră repede şi cu zgomot în scenă)

CB: (gânditor) Să vedem…plouă undeva mai sus pe munte, e zgomot puternic…e ceea ce cred
eu oare? Trebuie să fie! A trecut atâta timp că aproape am uitat cum poate fi. Este o
inundaţie mare cum sunt doar la zeci de ani! Râul a ieşit din albie! Uuurra! Este ziua noastră
norocoasă!
CT: Ziua norocoasă????? Un rău se umflă şi inundă şi spui URA? (Râul împrăştie noroi la rădăcinile
copacilor. CT încearcă să se cureţe de noroi şi se strâmbă.) Îîîîh…Ce faci?? Ce este chestia asta scârboasă?
Ia-o de pe mine. Nu îmi place. De fapt, ce se întâmplă?
RÂUL: Chestia asta scârboasă este apa cu sedimente. Sunt hrănitoare. Eşti norocos! Le
irosesc pe un nemulţumit ca tine. Mă umflu şi aduc atâtea sedimente doar o dată în zeci de
ani. Sedimentele o trataţie rară. Mai bine mi-ai cere iertare sau aş putea să le dau altor plante
mai recunoscătoare.
CB: Râul are dreptate, să ştii, sedimentele lui înseamnă un strat hrănitor pentru sol.
Rădăcinile tale se vor hrăni mai bine.
CT: (neîncrezător) Chestia asta e bună pentru mine până la urmă?
CB: Poţi să fii sigur. E plin de minerale. Mmmm…mă bucur. (se scutură de plăcere)
RÂUL: (supărat, agitat) Cere-ţi scuze sau nu primeşti sedimente.
CT: Bine, bine …îmi pare rău.
RÂUL: Spune-o mai frumos.
CT: Bine…chiar îmi pare foarte rău.

37

RÂUL: Okay, poftim! (aruncă noroi câtre CT)
CT: (gustă) Hei, asta e chiar bună. MMMMM (oftează) Până la urmă e greu să spui cine sunt cei
buni şi cine sunt cei răi în pădure.
CB: Începi să înţelegi jocul. Nu există cei buni sau cei răi. Suntem cu toţii împreună aici.
(cântă)

Suntem ca unul în pădure.
Suntem ca unul sub pământ.
Suntem ca unul în pădure.
Într-un continuu circuit.
Fond muzical – ciripit de păsărele, susur de ape.
(Copilul modern îmbrăcat şi doi adulţi întră în scenă (cu un coş şi pătură). Se aşează sub copac pentru picnic.)

CT: (şoptit) Cine sunt creaturile astea fără blană?
CB: (şoptit) Sunt animale numite oameni. Ascultă-i!
ADULTUL 1: Nu-i aşa că e minunat să fii afară într-o pădure ca aceasta! Soarele este atât de
plăcut. Aerul este proaspăt. Şi mi-ar plăcea să ascult vântul şoptind printre crengile copacilor.
COPILUL: Şi mie. Ce fel de copac este acesta? (arată spre bradul bătrân)
ADULTUL 2: Este un brad bătrân. Trebuie să aibă mulţi ani.
CB: (şopteşte) 147 ani, 3 luni, 6 zile, 4 ore şi 56 minute.
ADULTUL 1: Da, îmi place foarte mult să aud vântul şoptind prin copaci. Acest copac a
văzut pe rege şi regină plimbându-se. (se uită atent la copac) Nu va mai fi pe aici pentru mult
timp, însă. Se pot vedea semnele de început ale putreziciunii. Se va prăbuşi probabil într-o
furtună de iarnă în curând.
(Copacul tânăr priveşte şocat)

COPILUL: De ce nu-l putem tăia să facem case?
ADULTUL 2: Dacă ar fi fost mai aproape de oraş probabil că l-am fi tăiat cu mult timp în
urmă şi ar fi devenit cherestea sau hârtie sau altceva important pentru vieţile noastre. Trăind
aici în sălbăticie a fost ferit de tăiere şi a fost de folos în alt mod.
COPILUL: Cum?
ADULTUL 1: Aici ajută la păstrarea aerului proaspăt cât timp trăieşte şi la hrănirea solului
când va muri şi va putrezi. (mângâie scoarţa copacului) Continuă-ţi treaba, bătrâne.
COPILUL: (îmbrăţişează copacul şi priveşte spre ramuri) Mulţumesc pentru că eşti mare şi bătrân şi
frumos! (Copilul şi adultul pleacă)
CT: Dar chiar le-a plăcut de tine… (CT pare foarte îngrijorat) Spunea omul cel mare
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adevărul?…despre…despre tine că eşti putred pe interior? Şi că vei fi doborât de vânt într-o
iarnă? (cu o voce tremurândă) Vei muri?
CB: Da, am să mor. Mă simt mai slab în fiecare an. Sunt fungi care cresc pe mine şi viermi şi
gândaci îmi mănâncă lemnul. În fiecare iarnă scârţâi şi oftez din ce în ce mai mult. Simt că
mă voi întoarce în pământ foarte curând.
CT: (supărat) Dar nu vreau să pleci. De-abia te-am găsit!! Nu vreau să fiu din nou singur. Nu
vreau să fiu singur (suspină furios) Să nu îndrăzneşti să mori!
CB: (nerăbdător) Nu ai ascultat? Ţi-am spus… Nu eşti niciodată singur în pădure. Îţi aduc
aminte de trufe, de cârtiţă, de bufniţă, de soare, de ploaie, de sedimente. Şi există şi mai mult.
(Copiii costumaţi în căprioare traversează scena)

CB: Sunt căprioarele care se hrănesc din pădurea tânără.
(Copiii costumaţi în păsări traversează scena)

CB: Sunt păsări care-şi fac cuiburi în ramurile noastre.
(Copiii ca insecte traversează scena)

CB: Insectele bâzâie pe lângă scoarţa noastră.
(Copiii reprezentând copaci şi plante traversează scena – unul pune o ferigă pe ramurile copacului tânăr)

CB: Şi multe alte plante cresc în jurul nostru. Vezi, nu suntem singuri.

CT: (mai înveselit) Este adevărat. Cred că nu sunt aşa singur până la urmă. Dar… îmi place şi
de TINE. Aş vrea să rămâi.
CB: Voi mai fi pe aici o vreme. Nu-ţi face griji. Dar ştii, iţi va fi mai bine în multe feluri după
ce voi muri.
CT: (şocat) Nu! Cum ar putea să-mi fie mai bine fără tine dacă mori?
CB: Când voi muri o mare gaură cu soare se va deschide în baldachinul pădurii…
(melodie)

Când voi muri lumina va pătrunde
Şi vor pătrunde raze-ntre copaci;
Iar soarele va izvorî-năuntru,
Va coborî voios deasupra ta.
Vă veţi sălta lungi crengile în infinit,
Veţi înfrunzi cum n-aţi făcut-o până acum,
Veţi înălţa coroana codrului spre cer.
Împrumutând a soarelui putere.
CT: (uimit, privind în sus) Simţi soarele acum?
CB: Da…(mişcându-şi braţele) Ramurile mele din vârf sunt scăldate de soare. Şi e atât de
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caaaaald. Este atât de binefăcător. O să simţi şi tu … în curând. O să simţi în curând.
(Cântec)

Când am să cad, pământul mă va îmbrăţişa,
Iar corpul meu va putrezi.
Vă măcina tulpina mea în glod.
Pământ…mă vei cuprinde tu-n rădăcini.
(vorbit)

Voi deveni hrană pentru tine.
Vei vedea.
Atunci chiar vom fi împreună
Vom fi unul laolaltă cu celălalt.
CT: (clătinăndu-şi capul confuz) Oau! Este cam încurcat. Nu ştiu dacă să fiu supărat sau
fericit…emoţionat sau trist. Mi se pare că totul este mult mai complicat decât credeam. (se
ridică şi se îndreaptă şi spune cu tărie…) Acum ştiu un lucru cu siguranţa, însă. (CT îşi mişcă
ramurile către CB şi-şi unesc braţele)

CB: (încă cântând uşor, cu o voce visând) Şi care ar fi acesta?
CT: ŞTIU că nu mai sunt singur. Până la urmă, nimeni nu e singur în pădure. (copacii se
leagănă unul către celălalt)

(Toate personajele din piesă ies în scenă şi cântă „Nu e nimeni singur niciodată în pădure”)

NU E NIMENI SINGUR NICODATĂ ÎN PĂDURE
Suntem una în pădure
Suntem una sub pământ
Ne refacem încontinuu
Cum pământul e rotund.
Totul e în echilibru.
Totul este necesar.
Nimeni nu trăieşte singur.
Toţi avem în noi un dar.
Bis:

Ramuri, aer şi lumină,
În pădure, sub pământ,
Totul e în echilibru.
Cum pământul e rotund.

Scris pentru Serviciul Pădurii de Statele Unite de Wendy Walker, Specialistă de Interpretare, Mount Baker-Snoqualmie
Pădurea Naţional. Tradus pentru Clubul de Ecologie şi Turism „Floarea Reginei” Sinaia de Oana Boingeanu, Asistentă
Program Mediu, Corpul Păcii România, şi de Juniper Garver-Hume, voluntară a Corpului Păcii.
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Un MIC DICŢIONAR
Cuvânt
român

Cuvânt englez Descriere

bazin hidrografice

watershed

bio-diversitate

biodiversity

brainstorming

Brainstorming

Cele mai bune
Practici Manageriale

Best Management
Practices

canion

canyon

degradabil

degradable

epifite
eroziune

epiphytes
erosion

fotosinteză

photosynthesis

infiltrare
interdependenţa

infiltration
interdependence

interrelaţional

interrelated

macronevertebrate

macro-invertebrates

O zone pe pământ de pe care scurge toate apă în
acelaşi rău. De obicei limitat de munţi sau
dealuri. Descrie o zonă geografică folosit pentru
management sau cercetare.
Diversitate biologică. Existenţă mai multor
specii care se realizeze de obicei stabilitatea
ecologicei.
„Furtuna Creierelor” – Metodă de a identifica un
mare număr de idei/propuneri, fără a ce comenta
în prima fază. Poate fi urmată de o ierarhizare a
priorităţilor şi dezbateri.
Practice de management ale resurse naturale care
iau în considerare ecologie şi scopuri uman.
Acest trebuie urmărite în Statele Unite în anumite
cazuri.
Porţiune foarte îngustă, între doi pereţi abrupţi.
Poate apărea datorită unui râu (unei ape
curgătoare) sau datorită unui cutremur.
Se poate descompune prin procese naturale în
timp relative scurt.
Plante care trăiesc sus în copaci
1. Proces fizic prin care solul (şi roca) sub
acţiunea unui element natural: apă, vânt,
îngheţ/dezgheţ- îţi schimbă forma iniţială. Vezi
exemple: Sfinxul – Bucegi, Tigăile – Ciucaş.
2. Proces fizic prin care apa curgătoare
antrenează sedimente in drum spre ocean şi le
poartă până pierd din viteză şi sedimentele incep
să se aşeze, deseori pe un câmp sau o deltă.
Proces biologic prin care plantele verzi fac
substante nutritive cu ajutorul apei, bioxidului de
carbon şi energiei solare.
Ideea că toate vieţuitoarele sunt dependente
unele de altele, direct sau indirect, pentru
necesităţi ale vieţii.
Relaţiile dintre componentele unui ecosistem.
Acţiuni şi reacţiuni neîncetate care influenţează
componentele ecosistemului.
Organisme cărora le lipseşte scheletul intern şi
care sunt destul de mari să fie văzute cu ochiul
liber.
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mediu înconjurător

environment

Totalitatea factorilor fizici, chimici, biologici cu
care vin în contact populaţiile (vieţuitoarele);
habitatul nostru. Legat de ecologie se referă la
mediul natural, nu la cel construit.
O metaforă care compară totalitatea relaţiilor
dintre vieţuitoare, de interdependenţă, cu o pânză
de păianjen; dacă agiţi un fir din pânză totul este
schimbat.
1. In general, prezenţa de material sau energie
care prin caracteristicile lor, locaţia în natură, sau
cantitatea prezentă produc efecte nedorite asupra
mediului. De obicei poluarea este produsa de
om, direct sau indirect.
2. ceva care are efecte dăunătoare care afectează
un organism sau mai multe, în urma unui
activităţi exterioare, umane sau naturale.
Exemplu: zgomote, mirosuri, substanţe chimice,
temperatură, etc.
Descompunerea unui produs (substanţe) cu
ajutorul unei alte substanţe şi folosirea acesteia
pentru a reface un produs nou.
Scăderea volumului/cantităţii folosite dintr-un
anume produs, prin utilizarea mai eficientă.
Exemplu: faceţi fotocopii faţă-verso; folosiţi o
lampă doar în orele de întuneric sau stingeţi
lumina când părăsiţi camera.
Utilizarea unui produs de mai multe ori sau în alt
scop decât cel pentru care a fost realizat iniţial.
Exemplu: folosiţi pungi de plastic de mai multe
ori sau folosiţi o sticlă de suc pentru rezerve de
apă.
Zone de teren care se află imediat lângă o apă
curgătoare.

Pânză de viaţă

web of life

Poluare

pollution

Reciclare

Recycling

Reducere

Reducing

Refolosire

Reusing

riveran

riparian

silvicultură
sediment

forestry
sediment

versanţi

slopes, hillsides, inclines

viran

barren
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Materie (sol) care este transportat dintr-un loc în
altul, când curge apa, şi se depune când scade
viteza apei.
Pereţii munţilor. Părţile abrupte ale munţilor,
care pot găzdui şi vegetaţie sau pot „arăta” numai
stâncă.
despre terenuri care nu au nici o clădire sau
vegetaţie naturală sau cultivată de om.
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