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A  R  G  U  M  E  N  T: 

 Dacă tehnica modernă actuală face ca omul să se îndepărteze tot mai 
mult de natură, să pătrundă într-un spaţiu virtual, Programul Internaţional 
LeAF propune să mutăm pentru o zi şcoala în pădure. 

 

 Câtă bogăţie le oferim copiilor noştri dacă le insuflăm dorul după tot ceea 
ce este viu: după mirosul frunzelor proaspete,după cântecul 
păsărilor,după susurul pâraielor. Stă în puterea noastră,a dascălilor, să-i 
ajutăm să descopere în mod nemijlocit “ pământul marilor popoare de 
copaci”,lăcaş secret al multor forme de viaţă: jivine mari şi mici, flori şi 
muşchi,mistere şi patimi, cum numai pădurii îi sunt date. 

 

 Şi mult mai important, să le arătăm că arborii sunt ca noi, fiinţe verticale, 
iar noi să ne înălţăm ca ei,dinspre pământ spre cer, urcând drept, cu 
fruntea sus. 



OBIECTIVUL   GENERAL : 

 

             Formarea unui comportament 

favorabil păstrării legăturii ancestrale 

dintre om şi natură, prin cunoaşterea 

pădurii ca o grădină de o varietate 

neînchipuită- poetică,cu cântec gingaş şi 

culori vii. 



REALIZAREA PROIECTULUI 

             În  cadrul  etapei de 
documentare, copiii s-au 
împărţit în grupe, conform cu 
înclinaţiile şi preferinţele 
fiecăruia - botanişti, geografi, 
scriitori, artişti plastici şi, după 
ce au cules informaţii, imagini 
etc. au alcătuit proiecte cu 
tema “Pădurea”, (pe grupe) 
îmbogăţindu-şi astfel 
cunoştinţele referitoare la 
pădurile de foioase, de 
conifere, exersându-şi 
operaţiile gândirii creative şi 
critice. 



   Foarte mult le-a plăcut copiilor activitatea în 

care au plantat flori şi doi tei în grădina şcolii, 

apoi zilnic au mers să-i îngrijească sau să-i 

viziteze. 

 



   Pe Faleza Dunării ne-am deplasat în mai multe 

rânduri, şi aici copiii au fost îndrumaţi să observe 

vegetaţia şi fauna specifice, şi bineînţeles s-au 

jucat cu multă plăcere. 



        Într-o zi, la începutul lunii iunie, copii şi părinţi 
ne-am îndreptat spre pădure. Activităţile copiilor     
i-au “prins” şi pe părinţi, unii chiar au lucrat cot la  

    cot cu copiii.  



    Scriitorii s-au aşezat într-o poiană şi când ne-am reunit 
pentru a vedea roadele, au prezentat compuneri: “Şoapte în 
pădure”, “Întâlnire cu stejarul”, “Stejarul şi plopul” , “De 
vorbă cu un copac”, “Pădurea”. 



     Botaniştii au colindat prin pădure şi au pozat sau au cules plante pe 
care le-au identificat folosind şi atlasul botanic şi ne-au prezentat 
sunătoarea, coada şoricelului, lumânărica, zmeura, socul, urzica, 
coroniştea, ciulinul, muşchii, ciupercile, frunzele de arbori. 



          Geografii, înarmaţi 
cu busole, au căutat 
mai întâi să se 
convingă că muşchiul 
creşte în partea de 
nord  a trunchiului  
copacilor şi după 
îndelungi căutări au 
găsit şi câteva 
muşuroaie de furnici 
sau cârtiţe. Ajutaţi şi 
de părinţi, au făcut 
jocuri de orientare.   

           Şi-au pus şi 
imaginaţia la lucru în 
jocul “Unde vei ajunge 
şi ce crezi că vei 
vedea mergând tot 
spre……est, vest 
etc.”.Nu le-a fost prea 
greu, deoarece cu un 
an în urmă fuseseră în 
tabără la Buşteni, unde 
participaseră la 
Programul “Adventure 
Team”. 



  Pictorii au redat în 
desene  - acuarele 
sau creioane colorate 
- colţul de pădure pe 
care îl cuprindeau cu 
privirea.  

 

 

 Grupul de mici artişti a 
cules frunze, flori, 
crenguţe, ghinde şi cu 
o parte din ele au 
realizat un colţ din 
natură pe bucăţi de 
polistiren, altele 
urmând să le 
folosească la şcoală. 
Şi aici părinţii au fost 
lângă copii. 



CONCLUZII 

          Şi a mai fost ceva. Au fost şi copii care i-au 
învăţat pe unii colegi să-şi tempereze pornirea de 
a rupe plante doar de dragul de a pleca cu 
”amintiri” din pădure sau de a scrijeli scoarţa 
copacilor spre a lăsa “amintiri”. Sper că au înţeles 
că acestea sunt deşertăciuni ce jignesc 
frumuseţea şi măreţia naturii.  

 

           Comportamentul lor îmi dă speraţa că putem 
să-i orientăm pe elevii noştri cătr valenţele 
existenţei veşnice, nemuritoare, în ciuda 
superficialităţii efemere. 

 


