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MODUL 2
SĂ NE ÎNFRUMUSEŢĂM CASA

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE

MODUL 2:
SĂ NE ÎNFRUMUSEŢĂM CASA

Principiile “Lecţiile Naturii”:
- Natura oferă multiple beneficii
- Deşeuri = sursă de hrană

Obiective generale:
- să se inspire din natură
- să descopere frumuseţile şi beneficiile oferite de
natură
- să descopere funcţionarea economiei circulare
- să înţeleagă importanţa refolosirii de tip “upcycling”
- să modeleze obiecte prin upcycling
Arii curriculare:

- Artă, tehnologie, ştiinţe ale naturii, economie,
limbi străine

INSPIRAŢI
INSPIRA
ŢI--VĂ
FRUMUSEŢEA NATURII

OBIECTIVE
Să inspirăm elevii
prin contemplarea
frumuseţilor naturii
şi prin studierea
proceselor derulate în
natură

COMPETENŢE
Observaţia,
conversaţia, gândirea
critică, munca în
echipă

OBSERVAREA NATURII (30-60 min)
•
Se organizează o plimbare în grădina şcolii/o
pădure sau un parc apropiat. Dacă nu este
realizabil, poate fi înlocuită cu vizionarea unui
film sau a unor imagini despre natură. Scopul
este contemplarea naturii, pot fi făcute fotografii,
schiţe, desene cu elementele naturii preferate de
elevi (flori, frunze, rădăcini, pene, animale), se
observă cum “funcţionează” natura.

INSPIRAŢI
INSPIRA
ŢI--VĂ



o
o
o
o

DISCUŢIE DESPRE ELEMENTELE NATURII
Se formează grupe de lucru în care fiecare elev
primeşte câte un cartonaş cu numele unei fiinţe.
Elevii discută despre fiinţele naturii. (Se pot folosi
întrebări ajutătoare)
vezi: nota profesorului şi cartonaşele cu
fiinţele naturii, întrebările ajutătoare
•
întrebări:
Unde trăieşte?
De ce are nevoie pentru a supravieţui?
Cum arată?
Ce se întâmplă după ce moare?

o

În ce legătură este cu alte elemente ale naturii?

•

Fiecare grupă prezintă fiinţele. Împreună caută
relaţii dintre cele prezentate.



DESCOPERIŢI
DEŞEURILE SUNT SURSĂ DE HRANĂ (?)

OBIECTIVE




să descopere şi să
compare
managementul
deşeurilor realizat
de natură şi de
societatea umană
să descopere
caracteristcile
ecomoniei
circulare

COMPETENŢE
Observaţia, conversaţia,
munca în echipă




VIZIONARE DE FILM ŞI DISCUŢII
Se vizionează un film despre managementul
deşeurilor în societatea europeană: ”Mission
Greenland – For a Cleaner Future”
http://www.eea.europa.eu/multimedia



Prezentarea unor informaţii interesante:
“Cu cât Europa devine mai bogată, cu atât
produce mai multe deşeuri. Fiecare bărbat, femeie
şi copil din UE generează cca. un kilogram de
gunoi pe zi. Înmulţind această cantitate cu
numărul locuitorilor UE de 500 de milioane,
observăm că gestionarea deşeurilor, fără a dăuna
mediului devine o problemă majoră.”
“Miza e mare: dacă nu schimbăm modul de
producţie şi de consum, în 40 de ani vom avea
nevoie de o suprafaţă de două ori mai mare decât
suprafaţa Pământului pentru a gestiona deşeurile
şi dioxidul de carbon. Trebuie să reducem urgent
impactul asupra mediului şi să consumăm într-un
mod sustenabil.” (http://www.eea.europa.eu)

DESCOPERIŢI


o
o
o
o
o

DEZBATERE:
Ce sunt deşeurile?
Ce efecte au deşeurile asupra mediului?
Cum putem reduce deşeurile?
Cum gestionăm deşeurile?
Ce înseamnă a reduce, a refolosi, a recicla?



VIZIONAREA UNUI FILM (Get loopy) despre “gestionarea
deşeurilor” în natură:

http://www.youtube.com/watch?v=njxfN586cFk
•


MUNCĂ ÎN ECHIPĂ: compararea gestionării deşeurilor în natură
şi în societatea umană
Vezi: nota profesorului, fişa de lucru 1.

ÎNŢELEGEŢI

OBIECTIVE




ECONOMIA LINIARĂ VERSUS EC.
CIRCULARĂ


să înţeleagă şi să
compare
economia liniară
cu cea circulară
să-şi prezinte, săşi susţină ideile


COMPETENŢE
Observaţia,
conversaţia, munca în
echipă

JOC DIDACTIC:
Se formează două grupe, care vor rezolva cele
două puzzle-uri reprezentând economia liniară
şi cea circulară. Apoi compară imaginile şi
descoperă asemănările şi diferenţele dintre
acestea.
Vezi: imaginile cu economia circulară şi
economia liniară (se pot tăia pe elemente sau
pe baza liniilor)

ÎNŢELEGEŢI

o
o
o
o
o
o





Întrebări ajutătoare:
Care sunt elementele economiei circulare
şi a celei liniare?
Care este rolul jucat de natură în aceste
procese?
Ce fel de energie utilizează?
Cum folosesc resursele?
Ce cantitate de deşeuri este produsă?
De ce nu există deşeuri în economia
circulară?
DEZBATERE
Se formează două grupe: elevii discută
despre modurile în care omul utilizează
natura pentru a-şi atinge obiectivele, despre
ce efect are acţiunea omului asupra
mediului în cazul economiei liniare şi a
celei circulare.
Vezi: nota profesorului, Fişa de lucru 2.
PREGĂTIRE pentru următoarea întâlnire:
colectarea unor deşeuri pe care elevii le
consideră a fi utile, reutilizabile.

APLICAŢI
UN PIC DE ARTĂ

•
•
•

OBIECTIVE



Să înţeleagă importanţa
refolosirii
Să reutilizeze deşeurile
într-un mod creativ

•


COMPETENŢE
creativitate, observaţie,
discuţie, gândire critică,
munca în echipă



ANALIZA ŞI GRUPAREA DEŞEURILOR
Din ce material sunt fabricate?
Pentru ce sunt folosite?
Pot fi reciclate? Dacă da, pentru ce vor fi
folosite?
Cum pot fi reutilizate?
BRAINSTORMING: Adunăm cât mai multe idei
(individual sau în grupe) cum putem refolosi
materialele adunate. Se pot inspira şi de pe
internet
(http://toponlineengineeringdegree.com/?page_id
=116,
http://www.trendhunter.com/trends/keyboardpencil-cup#!/photos/72529/3,
http://factorydirectcraft.com/factorydirectcraft_bl
og/upcycling-cds-transform-entertainmentmedia-entertaining-crafts/,
http://www.greenprophet.com/2010/04/hasadnaupcycled-design-workshop/, etc.)
APLICAŢIE: elevii realizează lucrări utile şi
decorative din deşeurile adunate.

APLICAŢI
EVALUARE, FEED-BACK
Cele mai
importante
lucruri învăţate
din "Lecţiile
naturii":

• ...................................................................................
• ...................................................................................
• ...................................................................................

Din "Lecţiile
naturii"cel mai
mult mi-au
plăcut:

• ....................................................................................
• ....................................................................................
• ....................................................................................

Din "Lecţiile
naturii" voi folosi
următoarele:

• ....................................................................................
• ....................................................................................
• ....................................................................................

Marcaţi din fiecare coloană afirmaţia care consideraţi că este cea mai potrivită!
GÂNDIRE CRITICĂ
Analiza informaţiilor

Judecarea informatiilor

CREATIVITATE
Folosirea imaginaţiei

Nesiguranţă

TRANSFER

REFLEC-TARE

Distribuire

Reflectare

Pot analiza informaţii şi le pot
rezuma şi singur. Pot folosi
rezultatele pentru luarea
deciziilor.

Mă uit la mai multe surse de
informaţii relevante şi pot
judeca dacă sunt relevante.

Îmi pot folosi imaginaţia
pentru a găsi un nou înţeles
al informaţiilor chiar şi fără
ajutor.

Îmi place să creez lucruri
noi, chiar dacă succesul
nu este sigur.

Împart ideile mele tot
timpul cu oricine vorbind,
scriind, şi folosind
mijloacele de socializare.

Îmi place să reflectez
asupra celor învăţate şi
celor auzite pentru că îmi
vin noi idei.

Pot analiza informaţii şi le pot
rezuma cu ajutorul prietenilor.
Pot folosi rezultatele pentru
luarea deciziilor numai cu
ajutor.

Mă uit la informaţii în mai
multe locuri dar am nevoie de
ajutor să decid dacă sunt
relevante.

Îmi place să realizez legături
între idei noi şi înţelesul lor.
Pot lucra numai cu ajutorul
prietenilor.

Îmi place să creez lucruri
noi, chiar dacă succesul
nu este sigur, dar numai
dacă sunt ajutat de colegi
sau adulţi.

Îmi place să împart ideile
mele cu prietenii, familia şi
profesorii.

Îmi place să reflectez
asupra celor învăţate şi
celor auzite, dar am
nevoie de ajutor pen-tru a
elabora idei noi.

Pot analiza informaţii şi le pot
rezuma cu ajutorul
profesorului.

Am nevoie de ajutor să găsesc
alte surse de informaţii şi ajutor
ca să-mi dau seama dacă este
relevantă.

Îmi este greu să realizez
legături între idei noi şi
înţelesul lor, fără ajutorul
unui adult.

Particip la realizarea unor Împart ideile mele când
lucruri noi, al căror
sunt întrebat.
succes nu este sigur, dar
numai dacă altcineva
conduce rezolvarea.

Mi se pare greu să analizez
informaţiile şi să le rezum
fără ajutorul profesorului.

Mă uit la o sursă de informaţie. Prefer să spun ce înseamnă
Am nevoie de ajutorul celorlalţi lucrurile.
ca să-mi dau seama de
relevanţa sa.

Prefer sarcinile care au
scopuri clare pe care le
înţeleg uşor.

Prefer să nu împart ideile
mele, şi mă simt nervos dacă
ele nu vor fi acceptate.

Când am învăţat ceva, am
nevoie de ajutor pentru a
reflecta mai profund.

Urmăresc instrucţiunile
şi învăţ informaţiile care
mi se dau.

