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SĂ ÎNGRIJIM PLANETA: 
RECICLAT ŞI ECONOMISIRE DE ENERGIE 

Ref. 20821 

CONłINUT 
- 30 FIŞE (ilustraŃii) de 13,5 x 16,5 cm. cu expunerea a 6 poveşti (5 cartonaşe pentru fiecare 

poveste). 
- 1 ONLINE AUDIO MP3 cu naraŃiunea a 6 poveşti amuzante în diferite limbi. AUDIO 

MP3-ul conŃine şi textele poveştii şi ilustraŃiile în alb şi negru pentru a colora. 
- 1 Ghid pentru utilizarea AUDIO MP3-ului 
- 5 baze de lemn 
 

SISTEM DE JOC ŞI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 
ConŃine 6 poveşti amuzante care narează aventurile a doi fraŃi care învaŃă metode simple 
de reciclare şi economisire a energiei. Fiecare poveste este formată din 5 fişe ilustrate care 
trebuie ordonate folosind schema poveştii de pe AUDIO MP3. 
 
1. Familiarizarea cu materialul: 

Se recomandă educatorului să citească sau să asculte poveştile şi să se familiarizeze cu 
ilustraŃiile înainte de a lucra cu copiii. În acest fel, înainte de a utiliza materialul complet, va 
putea explica copiilor unele dintre metodele de economisire care sunt expuse în poveşti pentru 
ca aceştia să se familiarizeze cu noul vocabular. În cadrul acestui  proces, se pot utiliza 
ilustraŃiile în alb şi negru care sunt incluse pe AUDIO MP3 pentru a le colora. Odată ce 
educatorul şi copiii sunt familiarizaŃi cu materialul: 
2. Grupează fişele /ilustraŃiile potrivit culorii cadrului. 
3. SelectaŃi de pe AUDIO MP3 o pistă /poveste şi luaŃi fişele cu cadrul de culoare 

corespunzător (conform indicaŃiilor din ghidul pentru utilizarea AUDIO MP3-ului care 
sunt ataşate). 

4. AscultaŃi povestea şi ordonaŃi fişele (la început educatorul împreună cu copiii, iar apoi 
copiii singuri) 

5. Verificarea corectitudinii ordinii privind spatele fişelor. 
 

Pentru a lucra cu un grup de copii şi ca toŃi să poată vedea corect ilustraŃiile, se recomandă 
sprijinirea fişelor pe bazele de lemn ataşate. 
 

VÂRSTA RECOMANDATĂ 
De la 3 ani. 
 

OBIECTIVE PSIHO-PEDAGOGICE 
- ÎnvăŃarea de OBICEIURI DE COMPORTAMENT CORESPUNZĂTOR privind aspectele legate 

de păstrarea şi protejarea Planetei: Economisirea Apei. 
- Dezvoltarea aptitudinilor de ascultare. 
- ÎnvăŃarea noŃiunilor temporale (înainte, după, apoi,...). 
- Dezvoltarea secvenŃelor temporale la ordonarea corectă a scenelor. 
- Stimularea şi îmbogăŃirea limbajului: îl stimulează pe copil să vorbească şi îi permite să 

înceapă să structureze limbajul. 
- Permite îmbogăŃirea vocabularului şi asimilarea de structuri lingvistice complexe. 
- Facilitează învăŃarea altor limbi. 
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR 
1. AscultaŃi cu atenŃie povestea înainte de a trece la ordonarea cartonaşelor. 
2. Cu cartonaşele unei poveşti pe masă şi în timp ce ascultă povestea, copilul va selecta 

cartonaşul corespunzător şi le va pune în ordine. Odată încheiată naraŃiunea, va întoarce 
fiecare cartonaş şi va verifica dacă sunt în ordinea numerotării acestora de la 1 la 5. 

3. Cu cartonaşele unei poveşti pe masă şi după ce copilul cunoaşte povestea, va realiza 
ordonarea cartonaşelor fără a mai fi nevoie să asculte povestea. 

4. Cu cartonaşele poveştii ordonate pe masă, copilul narează povestea. 
5. Cu cartonaşele unei poveşti pe masă, copilul va trebui să le ordoneze în timp ce narează 

povestea. 
6. LucraŃi la capacitatea de înŃelegere a copilului privind metoda de economisire 

prezentată în fiecare cartonaş prin intermediul narării acesteia. 
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1. Şi electricitatea se poate economisi 
 
Cele mai bune zile la şcoală erau acelea când se făcea o excursie şi mai ales dacă vizita era la 

Muzeul de ŞtiinŃe Naturale unde exista o expoziŃie despre “Energia de pe planetă”. După drumul 
cu autobuzul, profesorul le-a explicat elevilor săi că energia de pe Pământ era un bun redus şi din 
acest motiv energia electrică trebuia folosită într-un mod foarte responsabil. În acea zi, Mati şi 
Lucas au înŃeles de ce se modifică ora de două ori pe an şi Lucas întreabă mereu dacă se doarme o 
oră mai mult sau mai puŃin. “Se modifică ora pentru a profita mai mult de lumina soarelui, 
consumând astfel mai puŃină energie electrică”, şi-a amintit Mati. 

 
În timpul cinei de acasă împreună cu părinŃii, Mati şi Lucas au povestit entuziasmaŃi tot ce au 

văzut şi auzit la muzeu. Au primit numeroase sfaturi pentru a economisi energia. Tatăl lor le-a 
propus să pună aceste sfaturi în practică în fiecare zi. Dacă toŃi depunem efort, vor dura mai mult 
resursele naturale ale planetei – a încheiat tatăl. 

 
În acea seară, după cină, Mati şi Lucas s-au uitat puŃin la televizor. Priveau un documentar 

despre uragane care îi impresiona. Când s-a terminat, mama lor le-a amintit că era cam târziu şi că 
dacă nu mergeau la culcare, a doua zi nu aveau să se trezească. Astfel, Lucas a închis televizorul de 
la telecomandă. Tatăl său i-a întrebat dacă nu au uitat ceva. Cei doi fraŃi s-au privit miraŃi: şi-au 
făcut temele, au cinat şi s-au spălat pe dinŃi. 

- Ce am uitat tată? 
- Dacă nu se mai uită nimeni la televizor până mâine - a răspuns tatăl – este mai bine să 

închideŃi televizorul de la butonul lui, nu de la telecomandă, fiindcă aşa nu rămâne acea luminiŃă 
roşie aprinsă toată noaptea continuând să consume electricitate. 

- Este adevărat tată - spuse Lucas apropiindu-se de televizor pentru a apăsa butonul. 
 
DimineaŃa următoare, cum era sâmbătă, ceasul a sunat mai târziu decât în mod obişnuit şi se 

făcuse deja ziuă. Cu toate acestea, camera lui Mati şi Lucas era întunecată deoarece aveau 
jaluzeaua coborâtă. Mati se întoarce să aprindă veioza de pe noptiera sa, însă fratele său i-a spus: 

- Aşteaptă Mati, nu o aprinde, aminteşte-Ńi că trebuie să economisim energia electrică. 
Atunci s-a ridicat dintr-un salt, s-a apropiat de fereastră şi a ridicat jaluzeaua lăsând razele 

soarelui să intre în cameră. Acum camera era bine luminată fără a mai fi necesară consumarea 
electricităŃii. 

- Bine ai făcut, frăŃioare - spuse Mati în timp ce îşi strângea patul. 
 
A sosit momentul să folosească toaleta. Primul a intrat Lucas şi când a terminat a fost rândul 

surorii sale. Mati ieşi din toaletă gata pentru a lua micul dejun, însă se opri o secundă pentru a se 
gândi la ceea ce mai avea de făcut. Mati se întoarse şi văzu că uitase să stingă lumina de la toaletă 
atunci când a ieşit. Acum ştia cât era de important să nu lase lumini aprinse, aşa că s-a întors şi a 
stins-o. 

 
Mati şi Lucas au luat foarte în serios tot ceea ce învăŃaseră ziua precedentă şi puneau în 

practică foarte multe sfaturi pentru a economisi energia.  
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2. ÎnvăŃându-i pe bunici 
 
Mati şi Lucas au petrecut sfârşitul de săptămână la casa bunicilor. Celor doi le făcea plăcere să 

îi viziteze pe bunici: să asculte poveştile fantastice ale bunicului şi să savureze prăjiturile bunicii 
era cel mai bun plan pe care şi-l puteau imagina. Când au ajuns, bunicii îi aşteptau la uşă pentru a-i 
îmbrăŃişa. Mati şi Lucas au alergat foarte încântaŃi în întâmpinarea acestora. 

 
Bunicului îi plăcea să asculte muzică clasică la radioul său vechi pe baterii. Lucas întreba tot 

timpul cum putea să continue să funcŃioneze acel aparat vechi fiindcă lui i se strica totul după un 
an. Mati l-a întrebat pe bunic de ce folosea radioul pe baterii dacă era acasă pe canapea şi putea să 
îl conecteze la reŃeaua electrică. Bunicul nici nu se întrebase acest lucru, astfel că Mati i-a explicat 
că bateriile sunt mult mai scumpe şi mai poluante, şi că, fiind acasă, era mai bine să folosească 
electricitatea. Bunicul a ascultat sfatul nepoatei sale, a căutat cablul radioului, pe care l-a găsit în 
final Mati, iar bunicul şi-a conectat radioul la priza din perete. Între timp, Lucas încerca, fără 
succes, să danseze pe ritmul muzicii pe care o asculta bunicul. 

 
Azi Mati venea cu lecŃia bine învăŃată şi a continuat să îi explice bunicului său mai multe 

sfaturi cu privire la economisirea energiei: 
- Nu este rău să foloseşti baterii, însă fiind acasă este mai bine să foloseşti electricitatea. Astfel 

că bateriile le poŃi utiliza când nu eşti acasă. Şi în acest caz este mai bine să foloseşti baterii 
reîncărcabile, care durează mai mult şi nu este necesar să consumi atâtea baterii, despre care ne-au 
spus la şcoală că sunt foarte poluante. 

- Ce nepoată inteligentă am! - spuse surprins bunicul, în timp ce lui Mati i se făcea faŃa ca o 
roşie. 

- Mati, povesteşte unde trebuie aruncate bateriile folosite – a adăugat Lucas. 
- Fiindcă bateriile sunt foarte poluante – a continuat Mati – ele trebuie aruncate în nişte 

recipiente speciale pentru baterii. 
- Ah da! – spuse bunicul. Sunt acele recipiente mici care au un simbol ce indică acest lucru. 
 
În acea după amiază, Mati şi Lucas au mers împreună cu bunicii lor să cumpere baterii 

reîncărcabile, pentru momentele când bunicul va folosi radioul în afara casei. Şi spre surprinderea 
sa, vânzătorul de la magazin le-a spus că dacă doreau să economisească electricitate şi în casă, 
puteau cumpăra becuri cu consum redus.  

- Însă aceste becuri sunt puŃin mai scumpe, nu-i aşa? – a întrebat bunica, care Ńinea întotdeauna 
cont de preŃurile lucrurilor. 

- Aşa este doamnă, însă aceste becuri durează de 8 ori mai mult decât un bec normal şi 
consumă mult mai puŃină energie. 

- Durează de 8 ori mai mult şi consumă mult mai puŃin! – a exclamat Lucas. Asta este o 
economie. Nu sta pe gânduri bunico, este o afacere bună. 

 
Ideea becurilor li s-a părut foarte convingătoare şi au cumpărat câteva. La sosirea acasă, Mati, 

Lucas şi bunicul au schimbat becurile pe care obişnuiau să le folosească în casă, precum şi cel de la 
sufragerie, unde bunicii petreceau după amieze amuzante cu nepoŃii lor. Începând din acest 
moment şi mulŃumită sfaturilor lui Mati şi Lucas, în casa bunicilor a început să se economisească 
energie. 
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3. Sfătuindu-i pe PărinŃi 
 
Deşi era o dimineaŃă foarte friguroasă de iarnă, era o zi foarte însorită de duminică, perfectă 

pentru o excursie în familie la zăpadă. Mati şi Lucas luau micul dejun împreună cu părinŃii lor în 
bucătărie: Lucas îşi umplea castronul cu cerealele sale favorite, iar Mati îşi pregătea nişte felii de 
pâine prăjită cu marmeladă. Cei doi fraŃi erau foarte încântaŃi deoarece mergeau în excursie la 
munte. Iar la ştiri spuseseră că a nins în acea zonă şi doreau să se joace în zăpadă. 

 
Înainte de plecare, tatăl şi-a amintit că trebuiau să dea drumul la maşina de spălat pentru că nu 

mai avea cămăşi curate pentru următoarea dimineaŃă. Lucas era supărat pentru că acest lucru 
presupunea că excursia va întârzia puŃin. Tatăl l-a liniştit spunându-i că frigul făcea ca zăpada să 
nu se topească. Mati şi Lucas au băgat toate hainele murdare din coş în maşina de spălat şi tatăl a 
început să selecteze programele maşinii rotind butoanele. Lucas i-a amintit tatălui său, aşa cum le 
spuseseră la şcoală, că era mult mai ecologic să speli hainele cu un program scurt cu apă rece. Tatăl 
şi-a ascultat fiul şi a pus un program scurt cu spălare în apă rece. “Aşa vom pleca şi mai repede în 
excursie”, se gândi Lucas. 

 
După un timp, maşina s-a oprit din învârtire. Mati şi Lucas au scos frânghia de rufe pe balcon 

şi au desfăcut-o acolo profitând de faptul că soarele strălucea puternic. Tatăl i-a întrebat de ce 
întindeau hainele pe frânghie dacă aveau o maşină de uscat rufe minunată. Mati i-a explicat tatălui 
său că utilizarea maşinii de uscat era un consum inutil de energie, deoarece puteau profita de ziua 
minunată pentru a usca hainele la soare. 

- Câtă dreptate ai, fiica mea! – spuse tatăl, mândru de sfaturile lui Mati.  
Imediat, toată familia era gata pentru a ieşi, s-au îmbrăcat foarte bine şi au plecat spre munte, în 

căutarea zăpezii. 
 
După amiază s-au întors acasă. Petrecuseră o zi minunată: Mati şi Lucas au făcut un om de 

zăpadă gigant şi s-au dat şi cu sania pe o coastă. Erau obosiŃi şi trebuia să ia şi hainele de pe 
frânghie. După o zi întreagă la aer liber, sigur că hainele erau deja uscate. 

 
Intrând în casă au observat că este foarte cald, şi-au dat jos mănuşile, căciulile, fularele şi 

gecile… Cum era posibil să fie atât de cald? Nu puteai sta în casă! 
 - Nu este puŃin prea tare încălzirea? – a întrebat Lucas. 
Mama a fost să verifice temperatura de la încălzire şi într-adevăr era la o temperatură prea 

mare. Mati a profitat pentru a-i recomanda mamei sale: “Când nu suntem acasă este o pierdere de 
energie şi de bani să menŃii încălzirea atât de tare. Este mai bine să o laşi la o temperatură medie 
sau scăzută pentru ca aerul să se menŃină călduŃ. Este suficient pentru a nu simŃi frigul la intrare.” 
PărinŃii şi-au felicitat copiii pentru toate cunoştinŃele lor despre protejarea planetei şi economisirea 
de energie şi le-au promis că vor urma întotdeauna aceste sfaturi. Le-au propus şi să meargă din 
nou la munte săptămâna următoare. Ce bine! – au strigat Mati şi Lucas în timp ce săreau de 
bucurie. 
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4. O după amiază la cinematograf 
 
Trecuse mult timp de când Mati şi Lucas nu şi-au văzut verişorii pe care îi au în oraş. Aşa că au 

hotărât să petreacă o după amiază de sâmbătă cu aceştia la cinematograf. Mati şi Lucas au plecat cu 
tatăl lor cu maşina pentru a-şi lua verişorii care locuiau în centrul oraşului. Odată ajunşi au 
observat că este foarte dificil să găsească un loc de parcare. Oricât s-ar fi plimbat prin zonă, nu era 
niciun loc liber. Mati şi Lucas începeau să se impacienteze deoarece nu doreau să piardă filmul. În 
sfârşit au găsit un loc liber şi au fugit către casa verişorilor lor care locuiau într-o clădire foarte 
înaltă. Au sunat la uşă şi au aşteptat să coboare. 

 
Cei trei verişori au coborât scările clădirii şi au fugit să îi salute. Mati şi Lucas s-au mirat când 

au văzut că verişorii lor nu foloseau ascensorul. Verişorul lor le-a explicat că locuiau la etajul doi şi 
preferau să coboare scările lăsând astfel ascensorul liber pentru persoane mai în vârstă sau pentru 
persoanele cu cărucioare pentru copii. În acel moment, Lucas spuse: 

- Şi astfel economisiŃi energie! 
- Şi faceŃi şi puŃină mişcare - spuse Mati râzând şi arătând spre burta tatălui său. ToŃi au râs de 

vorbele lui Mati, inclusiv tatăl său. 
 
Odată reuniŃi, au descoperit că aveau o problemă: erau prea multe persoane pentru un singur 

automobil. Ce puteau face? Tatăl i-a liniştit spunând că va face două călătorii cu automobilul şi aşa 
îi va duce pe toŃi. Unul dintre verişori a propus ideea nebunească de a merge în portbagaj, însă lui 
Lucas i-a venit o idee mult mai bună: 

- Există o staŃie de autobuz foarte aproape de aici. Putem merge toŃi împreună în autobuzul care 
ne-ar lăsa la intrarea cinematografului şi nu vom avea nici probleme cu parcarea. 

- Aşa va fi mai distractiv - a adăugat unul dintre verişori - şi, folosind transportul public pe care 
îl folosesc şi alte persoane, poluăm mai puŃin decât dacă fiecare persoană din autobuz şi-ar lua 
automobilul. 

 
În sfârşit la cinematograf, copiii priveau un film fantastic. Era despre nişte monştrii din spaŃiu 

care doreau să invadeze Pământul pentru a lua toată apa de pe planeta noastră. Mati şi Lucas îşi 
acopereau ochii uneori deoarece monştrii erau foarte urâŃi şi le produceau frică, însă ştiau foarte 
bine că la sfârşitul filmului protagoniştii vor învinge şi vor recupera apa pentru planeta noastră. La 
final, Mati, Lucas şi verişorii lor au început să aplaude cu entuziasm. ToŃi îşi imaginau că erau eroii 
din film care salvează planeta. În concluzie, le-a plăcut. 

 
Pe drumul de întoarcere spre casă, în loc să ia autobuzul, Mati a propus să se întoarcă pe jos. 

Încă nu se înserase şi astfel făceau puŃină mişcare după ce stătuseră două ore aşezaŃi la 
cinematograf. Lui Lucas i s-a părut o idee amuzantă, astfel puteau să continue să comenteze filmul 
şi chiar să îşi cumpere o îngheŃată pe drum. Însă cel mai important lucru era că se întorceau pe jos 
şi nu poluau deloc pentru că nu se urcau în niciun mijloc de transport. Existau deja prea multe 
automobile în oraş care scoteau fum fără întrerupere! 
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5. ÎnvăŃând să “reutilizăm” 
 
Când Lucas a deschis dulapul de la bucătărie şi a văzut că mai erau doar trei biscuiŃi în cutia cu 

biscuiŃii săi favoriŃi, spuse cu fermitate: 
- Mamă, trebuie neapărat să facem cumpărături. 
- Nu te îngrijora fiule, deja m-am gândit la acest lucru, ne lipsesc multe alte lucruri pe lângă 

biscuiŃii tăi. 
Astfel, Mati, Lucas şi mama lor, au plecat de acasă dispuşi să petreacă o după amiază la 

cumpărături. După o perioadă, Mati şi Lucas intrau deja într-un supermarket împreună cu mama 
lor. Cei doi fraŃi se certau pentru a împinge căruciorul de cumpărături şi la final au ajuns la un 
acord: au decis să îl ducă fiecare pe rând. 

 
Lista de cumpărături era atât de lungă încât aproape ajungea la pământ. Au început cu fructele: 

trebuiau să cumpere banane, mere şi portocale. Mama lor a început să adune tăvi cu fructe 
ambalate, însă Mati şi Lucas nu erau de acord să ia fructele ambalate deoarece ştiau că generau 
multe reziduuri de plastic care necesitau ani de zile până să se degradeze.  

- Mamă, nu este mai bine să cumpărăm fructele desfăcute? Dacă le ceri direct vânzătorului le 
va pune într-o singură pungă – propuse Mati. 

- Este adevărat mamă, aşa nu consumăm atâtea ambalaje de plastic, fiindcă la şcoală ne-au spus 
că fabricarea şi apoi distrugerea lor poluează foarte mult – a adăugat Lucas. 

- AveŃi dreptate copii! Ce s-ar întâmpla cu planeta fără voi! Şi imediat au lăsat tăvile unde erau 
şi au mers spre vânzător pentru a-i cere fructele. 

 
Ajunşi acasă, Mati şi Lucas o ajutau pe mama lor să pună la locul lor tot ceea ce cumpăraseră. 

Lucas le scotea din pungi şi Mati le punea la locul potrivit. Când au terminat, Lucas acumulase 
foarte multe pungi de plastic. Ce puteau face cu atâtea pungi? Lucas se gândea deja să 
confecŃioneze un costum de plastic pentru o petrecere mascată când mama sa i-a dat soluŃia 
perfectă: 

- Vom refolosi pungile. 
- RE-FO-LO-SI? Au întrebat copii miraŃi. 
- Da, vom păstra pungile în acest sertar şi le vom folosi drept pungi pentru gunoi şi resturi. 
 
Ideea de a refolosi i-a entuziasmat şi au întrebat-o pe mama lor ce altceva ar mai putea refolosi. 

Mama scoase dintr-un dulap o mulŃime de haine ale lui Mati şi Lucas care le rămăseseră mici. De 
unele dintre ele nici măcar nu îşi aminteau. Multe haine erau în stare perfectă şi le puteau dona 
pentru a fi utilizate de persoane mai nevoiaşe, sau le puteau depozita în containere speciale pentru 
haine şi dona la centre de caritate. Atunci Lucas şi-a amintit că în apropierea casei sale exista un 
astfel de container special pentru haine uzate.  

- Putem să le lăsăm acolo? Ne laşi să mergem acum mamă? – a întrebat Lucas.  
Mamei lor i s-a părut o idee bună, le-a dat hainele şi le-a spus: 
- De acord copii, dar nu întârziaŃi mult pentru că trebuie să mâncaŃi. 
 
Atunci Mati şi Lucas au plecat spre containerul special de haine încărcaŃi cu o mulŃime de 

pantaloni şi cămăşi pe care nu le mai foloseau. Multe dintre acele haine le aduceau amintiri foarte 
bune şi le părea puŃin rău să se descotorosească de ele. Însă ideea că cineva care chiar avea nevoie 
de ele putea să le folosească îi umplea de bucurie. Într-un mod foarte uşor ajutau multă lume. După 
depozitarea tuturor hainelor, s-au întors acasă unde pe Lucas îl aşteptau biscuiŃii săi favoriŃi.  
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6. Câmpul nu este un loc de depozitare a gunoaielor 
 
În acea duminică Mati şi Lucas urmau să petreacă ziua la câmp cu părinŃii săi. Tuturor li se 

părea o idee bună să iasă şi să respire aer curat decât să stea în casă uitându-se la televizor sau 
jucându-se la vreun joc video. În timp ce luau micul dejun profitau pentru a planifica excursia.  

- Tată, putem găti acolo? – a întrebat Mati. 
- Nu, fiica mea, la câmp nu se poate aprinde focul deoarece putem provoca incendii. Aşa că 

vom pregăti nişte sandvişuri şi nişte cartofi prăjiŃi acasă şi le vom lua acolo.  
După micul dejun, Mati şi Lucas şi-au ajutat părinŃii la pregătirea mâncării. Lucas ajuta la 

pregătirea sandvişurilor şi Mati curăŃa cartofii. În curând erau gata pentru a pleca spre câmp. 
 
Mâncarea era deja pregătită. Sandvişurile miroseau atât de bine încât copii trebuiau să se abŃină 

pentru a nu muşca din ele acolo. Atunci Mati a observat cum mama sa păstra uleiul care rămânea 
de la prăjit cartofii într-o sticlă de plastic şi îl arunca la coşul de gunoi. 

- De ce nu arunci uleiul în chiuvetă, mamă ? – a întrebat Mati intrigată. 
- Uleiul nu trebuie aruncat niciodată în chiuvetă deoarece poluează foarte mult. De fapt nu 

trebuie aruncat niciun alt lichid în afară de apă în chiuvetă, deoarece tot ce aruncăm este deversat 
în mare şi distruge ecosistemul acvatic. 

Mati şi Lucas au trecut şi acest sfat la lista lor de sfaturi pentru protejarea planetei. 
 
Odată ajunşi la câmp, familia a găsit un loc foarte liniştit într-o poieniŃă din pădure înconjurată 

de pini. Au întins o pătură pe jos şi s-au bucurat de o mâncare delicioasă în aer liber. Totul a fost 
perfect cu excepŃia faptului că Mati a trebuit să înfrunte o viespe care dorea să mănânce din 
sandvişul său până când a lăsat-o în sfârşit liniştită. Lucas, pe de altă parte, încerca să atragă 
păsările oferindu-le bucăŃi de pâine, deşi singurele pe care reuşea să le atragă erau furnicile. 

 
După ce au mâncat, tatăl s-a aşezat la umbra unui copac, iar mama a scos un scaun pliant din 

automobil şi a început să citească o carte. Între timp, Mati şi Lucas se jucau cu mingea şi 
improvizau o poartă aşezând nişte pietre pe pământ. Când Lucas marca un gol, striga atât de tare 
încât îi era imposibil tatălui său să adoarmă. Mati şi Lucas petreceau o duminică excelentă şi se 
întrebau de ce nu putea fi mereu duminică. 

 
Câteva ore mai târziu, se însera şi era ora de plecare. Însă înainte de a se urca în automobil 

trebuiau să lase totul aşa cum fusese. Pe faŃa de masă, pe pământ erau sticle de plastic goale, resturi 
de ambalaje, doze de suc… în fine, o mulŃime de resturi. Cum exista un container în apropierea 
locului, puteau să arunce totul acolo. Oricum, şi dacă nu ar fi găsit containerul, le-ar fi luat în pungi 
şi le-ar fi aruncat la gunoi când ajungeau acasă, deoarece Mati şi Lucas ştiau foarte bine că locul 
aparŃine tuturor şi nimănui nu îi place să găsească resturi de gunoi atunci când doreşte să petreacă o 
zi în natură. 
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