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SĂ IUBIM PLANETA NOASTRĂ, MINUNATA FLOARE-ALBASTRĂ! 
 

                                                        
 

             „Nu moștenim Pământul de la străbunii noștri, ci îl împrumutăm pentru copiii noștri.” 

                                                                                         Proverb al indienilor nativi americani 

 

     În fiecare an, pe 22 aprilie, oamenii de pe tot globul se unesc pentru a crește gradul de conștientizare cu 

privire la protecția mediului. Acest eveniment global este cunoscut sub numele de Ziua Pământului.În acest 

an, tema în jurul căreia se sărbătorește Ziua Pământului este  

                 ”Investiți în planeta noastră!” 

      Ideea evenimentului Ziua Pământului e că oricine poate fi implicat în lupta împotriva schimbărilor 

climatice şi că putem aduce îmbunătăţiri reale prin mici gesturi şi acţiuni care, puse cap la cap şi cumulate, să 

însemne extrem de mult pentru planeta noastră. 

          Împreună cu micii școlari ai clasei Pregătitoare B de la Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, am 

considerat că Ziua Pământului e  un prilej bun de a  ne readuce aminte cât de mult ar trebui să apreciem 

minunatele daruri pe care ni le-a oferit natura:  verdele pomilor și albastrul cerului, păsările cu tril fermecător, 

florile înmiresmate, apa cristalină și tot ce ne înconjoară. Am discutat înainte de vacanta de Paște despre 

minunile Terrei și ce am putea face noi, copiii pentru a proteja aceste minuni, pentru a reduce poluarea. Am 

descoperit împreună câteva modalități interesante prin care putem marca Ziua Pământului: 

➢ Am audiat lecturi și poezii dedicate Planetei Pământ. Poezia care ne-a impresionat cel mai  

mult a fost;                                          

Planeta albastră 

                                                                                de Ilinca Neacșu                                

Mă-ntrebam şi eu, ce este 

O planetă! E poveste! 

Am să îţi explic şi ţie: 

Din Mica Enciclopedie 

Am citit şi am aflat 

Că pământul nu e lat. 

E rotund, o bilă mare, 

Se încălzeşte de la soare. 

Peste tot trăiesc copii 

Veseli şi spun poezii. 
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Una am învăţat şi eu 

Şi nu este deloc greu: 

"Dragi copii, şi mici şi mari 

Haideţi să fim gospodari! 

Să-ngrijim şi pom şi floare 

S-ocrotim păsări, izvoare, 

Munţi şi mare şi pădure 

Tot ce e frumos în lume. 

Să iubim planeta noastră, 

Minunata floare albastră! 

➢ Să petrecem cât mai mult  timp în natură, căci conexiunea cu natura este vindecătoare și recomandată; 

să păstrăm parcurile  străzile,, pădurile, apele curate. 

➢ Să economisim apa , energia electrică și resursele pământului 

➢ Să limităm utilizarea plasticului, deoarece  efectele nocive ale plasticului sunt devastatoare (Putem 

folosit pungi de pânză când mergem la cumpărături, în locul celor de plastic; putem folosi sticle de apă 

reutilizabile; putem utiliza pahare și tacâmuri din material biodegradabil când mergem la picnic sau la 

petreceri etc.) 

➢ Putem planta ceva, fie că e un copac (Cât mai mulţi! ), fie că e vorba de o plantă în grădină. Ne putem 

planta propriile legume sau fructe, ceea ce ajută la reducerea amprentei de carbon.  

➢ Putem găsi mijloace alternative de transport, în locul unei maşini personale. O bicicletă este una dintre 

cele mai bune alternative, dar putem folosi şi mijloace de transport în comun. 

➢ Putem încerca să nu mai picăm în plasa reducerilor şi să ne cumăpăram tone de haine, doar pentru că 

sunt ieftine, mai ales pentru că ele sunt produse ale fast-fashion (n.red: modă rapidă), industria care 

afectează cel mai mult mediul în momentul de faţă. 

➢ Putem fi voluntari pentru activități de salvare a planetei în zona localității noastre, nu doar de Ziua 

Pământului! etc. 

 

Desenele pe care le-am realizat și le-am expus în clasă  demonstrează că am înțeles ce putem face noi, 

copiii, din dragoste pentru casa noastră- Terra. 

     În concluzie, măcar în această zi-22 aprilie, dacă nu în fiecare zi, ar trebui să aducem un omagiu mediului 

înconjurător,  să luptăm în mod concret pentru curățenia și sănătatea planetei noastre. 

                                                                           Profesor pentru învățământul primar MIRELA FLOREA 

 

 

                      
 


