
 Clean air curriculum as a base for clean environment 

No 2017-1-PL01-KA202-038377 

 

 

www.cleanair-project.eu 

 

 „Soluție pentru un mediu cu aer curat” - plan de lecție 

 

Durată 1 oră 

Vârstă 6 - 9  

Tipuri de cursuri Activități didactice și educative  

Obiective 

● A dezvolta înțelegerea importanței mediului cu aer curat, 

● A familiariza cursanții cu existența legislației privind poluarea aerului, 

● A familiariza copiii cu soluțiile și măsurile de bază pentru protecția și 

poluarea aerului implementate la nivel de stat, 

● A dezvolta conștientizarea și înțelegerea calității zilnice a aerului prin 

utilizarea Indexului calității aerului (AQI), 

● A ști cum să se comporte în cazul poluării aerului, 

● A-și îmbunătăți abilitățile: gândirea critică, abilitățile creative și de 

comunicare 

Metode brainstorming, discuții, vizionarea filmului, jocuri didactice  

Tipuri de lucru Individual, grup, colectiv 

Material necesar 

● material atașat: liste de lucru + imagini, 

● flipchart / tablă, 

● cretă / marker, 

● creioane colorate, 

● cartoane, 

● ață / sfoară, 

● vaselina, 

● capsator (opțional) 

 

 

 

Atenție: În timpul lecției, puteți utiliza prezentarea dedicată disponibilă care poate fi descărcată de pe site-

ul "Clean Air". 

 

Prezentarea conține slide-uri legate de subiectele discutate în timpul lecției. După finalizarea fiecărui 

exercițiu profesorul poate utiliza un slide (sau slide-uri) care rezumă problema dată, pentru a reaminti cele 

mai importante informații și pentru a sistematiza cunoștințele cursanților. Prezentarea include și slide-uri 

cu exerciții și răspunsuri. 
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1. Ce se poate face? – scrisoare de la Lucy 
Cursanții știu, din lecțiile anterioare, că este important să avem un aer curat. Suntem dependenți de 

oxigenul pe care îl respirăm din aer, dar în același timp respirăm și poluanții. Menținerea calității aerului la 

un anumit nivel este, prin urmare, esențială. Profesorul prezintă câteva exemple privind protecția aerului și 

soluții pentru un aer curat, citind textul de mai jos - scrisoare de la Lucy (slide-ul 2). 

 

Buna ziua dragi copii, 

Numele meu este Lucy, sunt dintr-un mic sat și vă voi explica felul în care oamenii încearcă să mențină aerul 

curat. Trebuie să vă spun că am fost surprinsă, poate, așa cum veți fi și voi, când am aflat că poluarea 

aerului este o problemă serioasă atât în zonele rurale, cât și în orașe. În orașe, este ușor de înțeles deoarece 

există multe surse de poluare (profesorul acum invită copiii să dea exemple pentru ambele cazuri). Ghiciți ce 

poluează în principal aerul la sate? În principal, se datorează faptului că oamenii folosesc cărbune și lemn pe 

care îl ard în cuptoare vechi. Cel mai mare impact a fost măsurat la sate, unde oamenii se încălzesc foarte 

mult cu cărbune brun. Uneori, chiar ard deșeuri ceea ce este cu adevărat nociv.  

Datorită impactului poluării atmosferice asupra sănătății umane și a naturii, autoritățile centrale sau locale 

pot adopta o legislație strictă prin care să poată defini reguli specifice care trebuie respectate de toți cei 

responsabili de poluarea aerului. Există reglementări speciale pentru fabrici, autovehicule și pentru cazane 

individuale, care sunt introduse în diferite țări în funcție de necesități. 

 

Autovehiculele au limite de emisie. Acestea sunt determinate de standardul EURO. În fabrici, de obicei, 

cantitatea de poluanți este măsurată prin plasarea unor instrumente de măsurat pe coșurile de fum. 

 

Când este vorba de cazanele folosite în locuințe, poliția municipală poate verifica pur și simplu dacă cineva 

arde combustibili ilegali. În multe locuri sunt introduse diverse restricții pentru cazane, sobe și șeminee: de 

exemplu, interzicerea arderii cărbunelui și a lemnului umed de calitate inferioară și utilizarea sobelor vechi și 

cu emisii ridicate. 

 

În unele orașe, administrația locală introduce o interdicție completă privind arderea combustibililor solizi! 

 

Toată lumea care poluează aerul trebuie să respecte nivelurile stabilite de legislație. Dacă nu respectă 

legea, ar putea să plătească o amendă sau chiar să meargă la închisoare dacă poluează prea mult. Fiecare 

producător trebuie să plătească o taxă anuală de poluare. Această taxă se percepe de către stat și de 

regiunea în care este amplasată fabrica sau centrala electrică. O parte din acești bani este folosită pentru 

protecția mediului. (profesorul întreabă) Știți cum poate fi protejat aerul? Cunoașteți soluțiile cu privire la 

modul în care poate fi minimalizată poluarea aerului? 

 

Ei bine, guvernul are multe opțiuni pentru a menține aerul curat. Una dintre soluții este subvenționarea 

transportului public, interzicerea prezenței automobilelor în centrul orașului sau crearea de trasee de ciclism 

în oraș. Astfel, oamenii vor fi motivați să nu folosească autovehiculele atât de des, ci să meargă pe jos, să 

circule sau să folosească în schimb transportul public. Cu toate acestea, soluția principală este oprirea 

utilizării combustibililor fosili și trecerea la surse alternative de energie. Autoritățile îi pot sprijini pe cei mai 

săraci cetățeni în procesul de înlocuire a sistemelor de încălzire și de renovare termică a caselor. 

 

Instrucțiuni pentru profesor: acesta va spune elevilor: 
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Așa cum a spus Lucy, este bine să folosim energiile regenerabile pentru a ne încălzi casele. Profesorul 

prezintă copiilor diverse imagini cu surse de energie și le cere să ghicească ce sunt. Mai târziu, îi întreabă ce 

folosesc părinții lor acasă pentru a se încălzi. Unii folosesc pompe de căldură (slide-ul 3)? 

 
În cazul în care utilizează o prezentare în Powerpoint: prezintă slide-urile pentru prezentarea diverselor 

surse alternative de energie, descrie definiția și explică exemplele prezentate în imagini. 

 
În cazul în care profesorul nu utilizează prezentarea în Powerpoint, va tipări imaginile și va explică termenul 

de surse alternative de energie și da exemple (slide-ul 4) 

 

Surse alternative de energie  
 

 

         

         
 

Instrucțiuni pentru profesor: profesorul continuă să citească scrisoarea. 
Deci, acestea erau soluțiile pentru protecția aerului. Acum, cred că știți tot ce aveți nevoie pe acest subiect, 
nu-i așa? Mult noroc la învățat! 
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Lucy 
 
 
2. Puzzle 
 
Profesorul plasează la vedere, de exemplu pe o tablă, o placă cu desene (cu scris) care apar în puzzle și 
explică semnificația desenelor individuale. Apoi, le dă copiilor o foaie cu un puzzle și / sau o afișează pe 
prezentare (slide-urile 5-10) 
 
Varianta A – Împărțirea rolurilor 
Profesorul selectează aleatoriu copiii din clasă și le atribuie roluri individuale, în conformitate cu imaginile 
de pe tablă. Profesorul (sau un alt copil) joacă rolul unui cititor și citește textul scris. Elevii vor spune 
numele imaginii indicate anterior. În acest fel, citesc împreună textul referitor la subiectul poluării aerului. 
 
Varianta B - Citirea în comun a textului 
Profesorul prezintă studenții modul în care se citește textul criptat. Profesorul joacă rol de narator, iar 
întreaga clasă, la semnalul profesorului, încearcă să citească împreună conținutul mesajului criptat. 
Profesorul indică pe tablă un anumit simbol atunci când acesta apare în conținut. 
 
NOTĂ: Pentru copiii mai mici (care nu știu să citească), puteți reduce numărul de simboluri și le puteți alege 
pe acelea care sunt lipsite de ambiguitate (de exemplu, mașină, casă, inimă) 
 
Varianta C - Împărțirea pe secțiuni 
Profesorul împarte textul în 4 secțiuni, iar 4 elevi vor citirea mesajul criptat. Fiecare dintre ei citește 
fragmentul indicat de profesor. 
 
Ulterior, pozele vor putea fi colorate. 
 

 

2. Cum știm că aerul este curat? – Indicele calității aerului  
De unde știm dacă aerul este curat? (slide-ul 11) Profesorul reamintește subiectul privind indicele calității 
aerului. Precizează că acesta este unul dintre modurile în care autoritățile pot informa locuitorii cu privire la 
calitatea actuală a aerului într-un mod ușor și accesibil. 
 
Profesorul poate, de asemenea, să reamintească despre smog = o cantitatea imensă de poluare a aerului pe 
termen scurt care se creează atunci când se amestecă fumul și ceața. Chiar și timpul scurt petrecut în 
această situație este periculos pentru oameni și natură. Când apare smogul, guvernul trebuie să avertizeze 
persoanele care trăiesc în zona afectată. Se recomandă să nu ieșiți afară dacă nu este necesar, iar traficul 
poate fi limitat, de asemenea. 
 
Profesorul explică faptul că AQI utilizează culori (verde = bun, galben = moderat, portocaliu = nesănătos 
pentru grupurile sensibile, roșu = nesănătos, mov = foarte nesănătos și maro = periculos) și numere (de la 0 
la 500) pentru a marca zilele sănătoase de cele nesănătoase. (slide-ul 12-13) Care este cel mai bun moment 
pentru a ne juca afară? Ce culoare (culori) îl reprezintă? Dimpotrivă, există vreun moment în care ar putea 
fi periculos pentru sănătatea voastră să rămâneți în aer liber? Ce culoare (culori) ar reprezenta această 
situație? 
 
 
Vor primi răspunsurile prin joc. 
Joc: Profesorul le arată cartonașe în trei culori: verde, galben și roșu. 
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Varianta A - când nu există suficient spațiu în cameră 
 
Profesorul le spune copiilor că de acum încolo ei vor fi flori cărora le plac soarele și un mediu curat și se tem 

de aerul poluat, dăunător, care este dus de vânt. 

 

Prin urmare: 

 
● când profesorul le arată cartonașul verde – copiii ridică mâinile spre soare 
● când profesorul le arată cartonașul roșu - copiii se acoperă cu mâinile 

● când profesorul le arată cartonașul galben - copiii stau nemișcați  

 
Exercițiul poate fi repetat de mai multe ori. Profesorul scoate în evidență faptul că și noi ar trebui să fim 

foarte atenți atunci când aerul este poluat (ca și florile mici) și să evităm activitatea fizică afară. 

 
 
Varianta B - alergând în jurul camerei 

 
Profesorul le spune copiilor că de acum încolo ei vor fi albinuțe cărora le plac soarele și un mediu curat și se 

tem de aerul poluat, dăunător, care este dus de vânt. 

 

Prin urmare: 

 
● când profesorul le arată cartonașul verde – copiii vor fugi repede prin sală 

● când profesorul le arată cartonașul roșu - copiii se vor așeza pe podea și se acoperă cu mâinile 

● când profesorul le arată cartonașul galben - copiii vor merge încet  

 

 

Exercițiul poate fi repetat de mai multe ori. Profesorul subliniază faptul că și noi ar trebui să fim foarte 

atenți atunci când aerul este poluat (albinele) și să evităm activitatea fizică în afara. 

 

ATENȚIE: De asemenea, merită să luați în considerare utilizarea muzicii pentru acest exercițiu - veselă 

când este soare, tristă în timpul smogului și zgomot de vânt 

 
AQI Nivelul 

poluării 

aerului 

Implicații asupra sănătății Declarație de avertizare (pentru PM2.5) 

0-50 Bun Calitatea aerului este considerată satisfăcătoare, 

poluarea aerului pune puține probleme sau deloc 

Niciuna 

51-100 Moderat Calitatea aerului este acceptabilă; cu toate acestea 

pentru anumiți poluanți ar putea exista un risc 

moderat asupra sănătății pentru foarte puțini oameni 

care, de obicei nu sunt sensibili la aerul poluat. 

Copiii și adulții activi și persoanele cu probleme 

respiratorii cum ar fi astmul, ar trebui să își limiteze 

timpul petrecut afară.  

101-150 Nesănătos 

pentru 

grupurile 

sensibile 

Membrii grupurilor sensibile pot simți efecte. Marea 

masă s-ar putea să nu fie afectată. 

Copiii și adulții activi și persoanele cu probleme 

respiratorii cum ar fi astmul, ar trebui să își limiteze 

timpul petrecut afară. 

151-200 Nesănătos 

 
 
  

Fiecare persoană poate simți efectele; membrii 

grupurilor sensibile pot simți efecte mai serioase. 

Copiii și adulții activi și persoanele cu probleme 

respiratorii cum ar fi astmul, ar trebui să evite timpul 

petrecut afară; toți ceilalți, în special copiii, ar trebui să își 

limiteze timpul petrecut afară. 

201-300 Foarte Avertizări privind situații de urgență. Este probabil ca Copiii și adulții activi și persoanele cu probleme 
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nesănătos toată populația să fie afectată.  respiratorii cum ar fi astmul, ar trebui să evite timpul 

petrecut afară; toți ceilalți, în special copiii, ar trebui să își 

limiteze timpul petrecut afară. 

300+ Periculos Alertă de sănătate: toți vor simți efecte asupra 

sănătății. 

Toată lumea ar trebui să evite să iasă afară. 

             

3.    Reflecție: Ce am învățat?  

Pentru reflecție (slide-ul 14), profesorul va distribui lucrări cu grafice (primul grafic) – slide-ul 15. Copiii au 

nevoie de creion verde și negru. Profesorul citește Afirmațiile unul câte unul. Când un copil crede că 

afirmația este corectă, el / ea colorează zona cu numărul corespunzător în verde. În cazul în care un copil 

crede că afirmația este greșită, o colorează în negru. După terminarea colorării graficelor, profesorul va 

trece prin fiecare punct, va discuta cu copiii răspunsurile corecte și va se va asigura că aceștia înțelege 

soluțiile potrivite. 

Graficul rezultat (graficul al doilea) descrie o parte din poluarea atmosferică provocată de om (culoarea 

verde) comparativ cu poluarea naturală a aerului (culoarea neagră) de către vulcani (slide-ul 16). 

Graficele care trebuie distribuite elevilor: 

 

 

Afirmații de adresat: 

1.) Cazanele vechi sunt principalele surse de poluare a aerului în zonele rurale. 

2.) Vulcanii sunt principala sursă de poluare a aerului. (RĂSPUNS GREȘIT) 

3.) Calitatea aerului are impact asupra sănătății și naturii umane. 
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4.) Legile privind poluarea aerului și protecția aerului se stabilesc de fiecare stat în parte. 

5.) Calitatea aerului poate fi verificată utilizând indicele calității aerului. 

6.) Când aerul este foarte poluat, este mai bine să nu ieșiți afară. 

7.) Soluția este a folosi surse alternative de energie provenite de la soare, vânt sau apă. 

8.) O altă soluție pentru îmbunătățirea calității aerului este protecția naturii. 

9.) Nu ar trebui să ardem în șemineu sticle de plastic și alte materiale care conțin substanțe chimice. 

10.) Poluarea aerului este o problemă gravă atât în orașe, cât și în mediul rural. 

Soluția corectă ar trebui să arate astfel: 

 

 

4.  Activitate suplimentară – Grafic cu poluarea aerului (slide-

ul 17) 
 

Elevii își pot crea propriul grafic al poluării aerului. Fiecare copil va desena și va colora emoticoanele din 

graficul de mai jos. Astfel, vor urmări calitatea aerului real și vor observa comportamentul adecvat în acest 

moment. 

 

Exercițiul este inspirat de acest grafic al aerului (în limba poloneză): 

 



 Clean air curriculum as a base for clean environment 

No 2017-1-PL01-KA202-038377 

 

 

www.cleanair-project.eu 

https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-

1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8 

 

Vă recomandăm să aruncați o privire pe acesta împreună cu copiii, astfel încât ei să poată vedea cum este 

posibil să desenezi și să colorezi emoticoanele în graficele lor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. Activitate suplimentară – Experiment privind poluarea (slide-urile 

18, 19) 

Cursanții știu acum cum se verifică calitatea aerului online, dar există o modalitate de a examina 

poluarea aerului în practică! Cu ajutorul unui profesor, aceștia vor crea un dispozitiv de captare a 

poluării (instrucțiunile pot fi găsite mai jos) pentru a examina poluarea atmosferică în mediul lor. 

Acest exercițiu are mai multe variante. Se pot crea grupuri mai mici sau individual. Profesorul 

poate lucra cu dispozitivul de captare a poluării în zilele următoarele. Cursanții pot agăța 

dispozitivele în diferite locații din școli (de exemplu, sala de clasă, în afara ferestrei, în sala de 

mese, în grădină etc.). Ulterior, aceștia ar putea prezice tipul de poluare captat, în care locație și, 

prin urmare, care este cea mai poluată și, dimpotrivă, care este cea mai puțin poluată zonă. 

https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
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Rezultatele vor fi analizate și comparate după un timp, de exemplu o săptămână sau o lună. De 

asemenea, pot examina poluarea la microscop în ora de biologie. În mod alternativ, elevii ar putea 

să-și aducă dispozitivele acasă și să urmărească poluarea în gospodăriile lor. Dispozitivele pentru 

captarea poluării pot fi decorate în funcție de creativitatea copiilor, pentru a le face mai amuzante 

și pentru a-și exersa abilitățile motrice. 

Acest filmuleț https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE a fost folosit ca inspirație pentru 

acest exercițiu. Profesorul ar putea să-l prezinte copiilor înainte de activitate. 

Instrucțiuni pentru crearea unui dispozitiv de captare a poluării: 

Materialul necesar: carton, ață, perforator / creion, vaselină 

1. Faceți două găuri în carton folosind perforatorul sau creionul. 

2. Introduceți ața sau sfoara  prin orificiu și faceți un nod. 

3. Pe o parte a cartonului desenați o imagine, de exemplu ceva legat de natură, cum ar fi animale 

sau plante. 

4. Luați un pic de vaselină și întindeți-o pe partea cealaltă a cartonului. Pe această parte se va 

capta aerul.  

Dispozitivul pentru captarea poluării este gata. Decideți unde doriți să captați poluarea și atârnați-l 

în acel loc. După ceva timp, dați jos dispozitivul și verificați nivelul poluării captate. 

1. Activitate suplimentară – Plante în sala de clasă   

Dacă este posibil, se recomandă scoaterea copiilor afară și plantarea unor copaci sau plante în 

zona unei unități școlare. Astfel, vor vedea o soluție practică pentru îmbunătățirea calității aerului. 

O altă posibilitate este să îi încurajăm să aducă niște plante la școală. Există plante specifice care 

pot ajuta la filtrarea poluării și, astfel, curăță aerul într-un mediu interior, de ex. Crinul de pace, 

Copacul Dragon, Fotografiile de Aur, Planta chinezească veșnic verde, ficus și așa mai departe. 

Această activitate dezvoltă și responsabilitatea copiilor, deoarece vor trebui să aibă grijă de plante 

după aceea. 

 

Profesorul finalizează lecția afișând slide-ul 20.  

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, 

care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a 

informațiilor conținute în aceasta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE

