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„APĂ PENTRU VIAŢĂ” 

 

                                                                        Înv.ANA SIMIONESCU 

                                                                        Şcoala Gimnazială Adămuş 

Jud. Mureş 

 

             O.N.U. a declarat perioada 2005-2015 ca fiind deceniul internaţional al Naţiunilor 

Unite în lupta „Apă pentru viaţă”. Ziua de 22 martie fiind Ziua internaţională a apei, am 

iniţiat o activitate transcurriculară cu elevii mei din clasa a IV-a,  pentru a marca 

importanţa apei privind viitorul planetei Pământ, având ca  generic titlul menţionat. 

                „Pretextul” l-a constituit poezia Povestea apei, de Florin Iordăchescu, ale cărei 

versuri le reproduc. Elevilor le-a fost prezentată în Power Point, ilustrată cu imagini 

superbe.  

      „Sus la munte/ Nouri suri /Spânzurând peste păduri/ Plouă picuri mari si mici/ Peste 

arborii voinici/ Şi se scurg de pe tulpină /Până jos la rădăcină/ Apa în pământ pătrunde/ 

Până cine ştie unde/ Apoi iese la lumină/ Ca o undă cristalină/ Şi ţâşneşte un izvor/ 

Izvoraşul călător, O porneşte către vale/ Până întâlneşte-n cale/ Alt izvor mai măricel/ Şi 

îşi varsă apa-n el./ Pârâiaşul o porneşte/ Si se tot rostogoleşte/ Printre pietre, printre 

stânci,/Până-n ape mai adânci/ Râuri mari şi fluvii care/ Curg şi se revarsă-n mare/ 

Soarele când străluceşte/ Apa mării o-ncălzeşte/ Iar din apa încălzită/ Ca din oala de pe 

plită/ Aburi se ridică-n sus/ Apoi aburul e dus/ Prin văzduh/ Impins de vânt/ Dinspre 

mare spre pământ/ Si se face iarăşi nor/ Pe deasupra munţilor/ Vălătici de nouri suri/ 

Spânzurând peste păduri/ Cern pe arborii voinici/ Iarăşi picuri mari şi mici/ Ce ajung la 

rădăcină./ Apoi iese la lumină cine ştie unde iar/ Izvoraşul cel hoinar/ Si-o porneşte 

voiniceşte/ Către râuri, fluvii care/ Apa iar o duc în mare/ Aburii din nou se-adună/ 

Nouraşii se-mpreună/ Si, pe nevăzută punte/ Iarăşi o pornesc spre munte/ Hei/ Povestea 

asta toată/ Cum s-ar învârti o roată/ Nu sfârşeşte niciodată. ” 

                  Prezentarea, în paralel cu lecturarea poeziei, a avut ca scop omogenizarea 

dinamicii colectivului de elevi şi focalizarea atenţiei asupra activităţii ce urmează a se 

desfăşura. Am încercat să creez un „centru de interes” la care să se ralieze efectivul 

şcolar, acest moment putând fi un garant al eficienţei activităţii.  
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                  În conceperea scenariului  am avut în vedere faptul că elevii, chiar şi cei de vârstă 

şcolară mică, sunt capabili să întreprindă acţiuni de documentare, sub îndrumarea 

învăţătorului. Cooptând elevul în activităţi de informare pe tema dată, învăţarea devine un 

proiect personal al lui, îndrumat şi orientat de dascăl, ca manager al situaţiei de învăţare. 

                   Am  ţinut seama şi de faptul că sarcinile propuse trebuie să îl provoace pe elev în 

a descoperi lumea înconjurătoare şi ceea ce se întâmplă în jurul  său. In acest sens, 

cunoştinţele, informaţiile acumulate prin acţiunile de documentare, capacităţile şi 

abilităţile formate la clasă, respectiv experienţa anterioară, au fost solicitate în 

soluţionarea unor cerinţe adecvate, atractive, provocatoare. 

                   Am avut în vedere şi faptul că fiecare elev este caracterizat de un  stil propriu de 

muncă. Am optat pentru munca în echipă, dar am propus în cadrul grupei sarcini pe 

măsura potenţialului fiecărui elev, implicându-i pe toţi. 

          Grupele s-au constituit în prealabil, fiecare având ca ecuson un simbol :o picătură 

de apă cu inscripţia numelui grupei, după  cum urmează : 

 Picătura fermecată 

 Picătura preţioasă 

 Picătura magică 

 Picătura cristalină   

 

                Tabla este pregătită pentru o aplicaţie a metodei „Ciorchinelui”.Cuvântul „nucleu” 

este APA, iar învăţătorul stabileşte criteriile pe baza cărora se va completa organizatorul 

grafic.  Li s-a cerut ca pe baza a ceea ce au reţinut din audierea versurilor , să completeze  

reţeaua în jurul ideii centrale, cu cuvinte ce au legătură cu apa.  Surprinzătoare au fost 

conexiunile pe care le-au realizat elevii, având ca suport versurile poeziei.Au specificat 

aproape toate noţiunile ce derivă din textul audiat. Schema aplicaţiei se prezintă astfel: 
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                                      aburi                        nor                                     picuri mari, mici 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              

unda cristalina                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  izvor, vale 

                 nouraşi                                                                                              

 

                                                                       APA 

                                izvoraş                                                                                  se varsă 

                               

râuri                                                                                                                               pârâu 

                                                                                                                                                          

                                                 mare                                                       fluvii        

                                                                                                                                 

 

 

     Fiecare grupă dispune de o coală tip flip-chart (1m /70cm), pe care va expune toate 

produsele realizate. 

Prima  probă  a activităţii constă în aplicarea jocului didactic “De-a studenţii”, în 

care fiecare grupă va extrage un bilet pe care află următoarele sarcini:   

a) Specificaţi cuvintele din poezie care arată că apa se poate găsi în natură în stare 

gazoasă .  

                                                          (Răspuns aşteptat : aburi, nor, nouri ) 

b) Specificaţi cuvinte din poezie care arată starea lichidă a apei.  

                                                          (Răspuns aşteptat :izvor, râuri, fluvii, mare) 

c) Ce fenomen reiese din versurile:  “Iar din apa încălzită/ Aburi se ridică-n sus”?  

                                                          (Răspuns aşteptat : evaporare )  

d) Ce fenomen sugerează versurile: “Aburul e dus de vânt... şi se face iarăşi nor”? 

                                                          (Răspuns aşteptat : condensare) 
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            A doua probă  solicită enumerarea a trei  foloase  ale apei pe care le cunosc. S-au 

specificat  următoarele exemple:  

 în gospodărie, pentru băut, spălat, adăpat,  udat grădina;  

 în agricultură, pentru irigarea culturilor; 

 in hidrocentrale, pentru producerea curentului electric; 

 pentru stingerea incendiilor; 

 in tratarea unor boli, cu ajutorul apelor minerale şi a izvoarelor calde; 

 obţinerea sării, prin desalinizarea apei mărilor şi oceanelor; 

 transportul pe apă; 

 apele oferă omului hrană: peşte, fructe de mare; 

 malurile sunt locuri de relaxare pentru oameni ;   

       Pentru proba a treia fiecare grupă a pregătit ghicitori şi curiozităţi despre apă. 

Acestea au fost scrise pe decupaje în formă de picătură, care, ulterior  au împodobit 

panoul cu produsele finale. Iată câteva din ghicitorile propuse: 

                 A lăsat-o Dumnezeu                                   Oglinda cerului 

                 Ca s-o bei şi tu şi eu.                                   In adăpostul pământului. 

                                    ( apa)                                                   ( apa din fântână) 

                  Pe sub razele de soare                                 Eu de n-aş fi  

                  Zboară peste câmp o floare.                        Nimeni n-ar trăi. 

                                     ( norii )                                                 ( apa ) 

Din curiozităţile alese de elevi am selectat câteva:  Stiaţi că... 

 71% din suprafaţa Terrei este apă, dar din aceasta 96,5% este sărată şi doar 3,5 % 

dulce? 

 Sunt necesari aproximativ 130 litri de apă pentru a umple o cadă de baie? 

 Omul poate rezista fără hrană aproape o lună, dar fără apă nu rezistă mai mult de 

7 zile? 

 Un om are nevoie , în medie de 2,5 litri de apă pe zi ? 

 Corpul uman conţine 60-70% apă? 

 Când plângem ,eliminăm cam 1 ml de apă, prin lacrimi? 

 Culoarea albastră a mărilor şi oceanelor este reflectarea cerului senin în ele ? 

 Rezervele de apă ale planetei sunt limitate şi ameninţate de poluare? 
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       La proba a patra  fiecare grupă relizează un desen  care să ilustreze numele grupei. 

Pentru “Picătura fermecată” elevii au reprezentat, în interiorul unui strop de apă, un 

peisaj cu flori şi copaci, motivând că apa curăţă natura înconjurătoare, iar noi avem 

datoria de a o păstra curată. “Picătura preţioasă” a  fost ilustrată printr-un peisaj acvatic , 

în interiorul unui strop, cu animale marine: peşti, delfini, căluţi de mare , iar grupa a 

explicat că apa curată, nepoluată este esenţială pentru viaţa acestor vieţuitoare. Pentru 

“Picătura  magică”copiii au desenat plante iubitoare de apă:  sălcii, nuferi, papură, trestie 

şi au motivat alegerea făcută prin faptul că aceste plante au nevoie în permanenţă de apă, 

că altfel nu ar putea trăi, doar că ea trebuie fie păstrată curată. Grupa ”Picătura cristalină” 

a schematizat formarea apelor curgătoare ( izvor, pârâu, râu, fluviu), iar“de-a lungul” 

acestora elevii au desenat floricele, motivând că ar dori să vadă pe malul apelor doar 

iarbă şi flori, în loc de flacoane, gunoaie şi mizerie.  

          La ultima probă, a cincea , grupele întocmesc câte un afiş din decupaje, pe care 

scriu slogane ce îndeamnă la nepoluarea apelor. Câteva dintre acestea ar fi : 

 “Păstraţi apele curate !” 

 “Apa este esnţa vieţii – aveţi grijă de ea !” 

 “Fiecare picătură de apă e preţioasă! Preţuiţi-o!” 

 “ Nu aruncaţi deşeuri în  ape! ” 

Membrii fiecărei grupe îşi aduc aportul în a aranja materialele rezultate din munca lor. 

Toţi au la dispoziţie  materiale  promoţionale  primite  de la “Apele române”, pe care le 

distribuie pe panou cum doresc, apoi adaugă produsele proprii: desenul cu picătura de 

apă, afişul “aşa DA/ aşa NU”, textul poeziei “ornat” cu stropi de apă, ghicitorile şi 

curiozităţile, numele grupei ... şi multe picături preţioase. Iată ce a ieşit la final: 
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Aprecierea aportului fiecăruia la reuşita activităţii este un moment foarte 

important, pe care elevii îl aşteaptă pentru a li se confirma reuşita efortului depus. 

Aprecierile verbale, laudative le-au primit din partea mea , iar din partea reprezentantei 

Apelor române au fost recompensaţi cu noi materiale promoţionale despre preţuirea apei, 

cu diplome si dulciuri...ale căror ambalaje NU au voie să polueze  mediul înconjurător. 

         În derularea activităţii, surprinzătoare a fost disponibilitatea elevilor la joc, la 

dialog, la implicarea afectivă  şi efectivă în rezolvarea sarcinilor, conexiunile ingenioase 

pe care le-au realizat, creativitatea şi imaginaţia lor, dar, mai ales, bucuria manifestată 

într-o astfel de “joacă” profitabilă. 
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