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O NOAPTE PRINTRE GIGANȚI

Scopul activității: „O NOAPTE PRINTRE GIGANȚI” vizează
îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul
comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin participarea
copilului la activităţi de de educare şi culturalizare;
Obiectivele educaționale urmărite





Dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere a biodiversităţii;
Abordarea unor noţiuni fundamentale de ecologie, cu referire la:
ecosistem, principalele tipuri de ecosisteme terestre, acvatice;
Vizitarea principalelor obiective turistice ale capitalei;
Cultivarea dorinţei de a lucra în grup;

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au urmărit:
o Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate,
cooperare, entuziasm);
o Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare,
detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală, etc.);
Numărul elevilor participanți: 18 elevi – 9 Elevi de la Sc. Gim. „Al I Cuza”
Durata și locul desfășurării:
Activitatea s-a desfășurat în perioda 29- 30 iulie 2016, în București, cazarea, masa și locul de desfășurare
a activității fiind la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
Descrierea activității
Clepsidra timpului și-a început cursul, este ora 6:30 și suntem în Fălticeni, așteptăm mașina care
să ne ducă la destinația mult dorită: București. Îndemnul ”București, venim!” nu este întâmplător, chiar
mergem pentru ”a cuceri” cele mai frumoase locuri. Așteptările noastre au fost consemnate pe ”Bagajul
gândurilor”, urmând ca la întoarcere să-l completăm cu impresii.
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După un drum lung și multe peripeții am ajuns la destinație (asta și datorită implicării domunului
patron de la firma de transport Romfour). Prima oprire a fost la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie
Gusti" unde am avut bucuria de a vizita un adevărat ”sat românesc” cu așezări din sec. XVII- XX. Mai
apoi am luat pulsul orașului, străbătând parcul Herăstrău. Am fost încântați de atmosfera de aici, de felul
în care oamenii aleg să-și petreacă timpul liber, tânjind și noi după astfel de oaze de relaxare.
La 20:30 am ajuns în fața Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, sfioși,
nerăbdători și dornici de o nouă aventură. Doamnele de la muzeu ne-au întâmpinat cu zâmbete și ne-au
prezentat programul serii. Am făcut turul muzeului și am admirat exponatele din diorame, fiind cea mai
interesantă lecție de biologie. În scurt timp am făcut cunoștință cu cele mai deosebite specii de pe întreg
continental.
Ne-am făcut comozi și au urmat două filme documentare despre impresionanta lume a animalelor.
Ușor, ușor somnul și-a cucerit teritoriul, iar Dino ( Deionotherium Gigantissimum, cel mai valoros
exponat al muzeului) avea să ne vegheze întreaga noapte. Am fost în siguranță…
A doua zi am continuat aventura prin muzeu și am vizitat expoziția
”Aripi peste timp” în cadrul căreia am avut prilejul să-l admirăm pe cel mai
mare zburător din lume, descoperit pe teritoriul României- Hatzegopteryx
thambema o reproducere la scară naturală a giganticului zburător.
Incursiunea noastră culturală a continuat pe Calea Victorii, unde ne-au
întâmpinat clădiri impunătoare cu arhitectură deosebită: Muzeul Theodor
Aman, Muzeul Național de Artă, Muzeul George Enescu, Ateneul Român, Piața
Revoluției, Clădirea CEC, Cercul Militar și Muzeul de Istorie.
Nu am vrut să ne despărțim de București fără a vedea Centrul Vechi, chiar și pentru câteva minute.
Hanul lui Manuc ne-a dus cu gândul la celebrul Han al Ancuței, loc în care poveștile prind viață, iar
zidurile de piatră le fac nemuritoare.
A urmat Bulevardul Unirii, la capătul căruia ne aștepta, impunător, Palatul Parlamentului.
Nu puteam rata o călătorie cu metroul care ne-a dus în dealul Patriarhiei, la Mănăstirea Radu Vodă,
făcând drum întors spre prima noastră destinație: Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore
Antipa”.
Plini de energie pozitivă, dornici să împărtășim celor dragi din această experiență am pornit spre
casă. Chiar dacă ne-a așteptat un drum lung, buna dispoziție a făcut ca această călătorie să fie de neuitat.
Nu putem uita de faptul că această experiență ne-a adus noi prieteni și astfel ne putem numi
CÂȘTIGĂTOOORI.
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Impresii

Plec cu gândul că am fost o norocoasă, am
fost aleasă să particip la un eveniment plăcut.
Bucureștiul m-a impresionat prin cultură.
Mulțumim organizatorilor!
Ana

M-am bucurat că am cunoscut-o pe
Bianca, cea care a făcut posibilă excursia noastră.
În orele petrecute împreună am colindat străzile
Centrului Vechi și am învățat să mergem cu
metroul, pentru asta îi mulțumesc.
George
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Excursia la Bucureşti nu reprezintă pentru mine o
simplă vizită a unor locuri importante ci o nouă excursie de
suflet în care am admirat în toată splendoarea lor clădiri
impunătoare şi importante, cum ar fi Muzeul Antipa,
Ateneul Român, Palatul Parlamentului şi altele pe care nu
credeam că o să le putem vedea cândva. Nu am vizitat
locuri având doar caracter istoric ci şi locuri spirituale
precum Patriarhia Bucureştiului şi Biserica Radu-Vodă în
care am păşit cu sfială şi unde am admirat frumoasa
arhitectură şi frumoasele grădini pline de culoare.
Valentina

Aceasta a fost prima mea vizita in
Bucuresti dar sper ca nu ultima deoarece este
unul dintre cele mai frumoase locuri din
Romania. Muzeul National al Satului m-a
impresionat cel mai tare este un loc ce iti
transmite liniste si calm, insa si celelalte locuri au
fost foarte impresionante . Intr-un cuvant aceasta
excursie a fost superba. ☺☺

Putem spune că am plecat din
această excursie cu amintiri de neuitat, cu
noi prieteni pe care îi vom reîntâlni la liceu
şi cu noi cunoştinţe pe care le-am dobândit
doar datorită profesorilor coordonatori si a
ghizilor ce ne-au purtat prin Muzeul
Antipa.
Valentina

Claudia
Sper ca această excursie să rămână
în sufletele noastre nu doar ca o simplă
vizită, ci precum o amintire de neuitat.
Două zile în care am legat prietenii, ne-am
distrat, am vazut lucruri și locuri noi.
Teona
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