
Oprește-te unde sunt locuri
de joacă pentru vârsta ta.
Dacă te poți juca singur, fără
ajutorul unui adult, atunci ești
în locul potrivit.

CUM SĂ AI UN
ORAȘ VERDE?

ARUNCAREA GUNOIULUI LA
COȘ, NU PE JOS.

UȚA -UȚA ÎN
COPACI?

Dacă nu ești într-un parc aventura

unde există trasee de cățărat

special amenajate, ar fi bine să nu te

urci în copaci. Poți să cazi și să te

rănești. În plus, unele parcuri au

arbori protejați prin lege pe care îi

poți răni fără să vrei.

ANIMALE
În unele parcuri sunt zone
special amenajate pentru
necuvântătoare. Nu le hrăni cu
mâncarea din ghiozdan pentru
că se pot îmbolnăvi. Fii sigur că
există un îngrijitor al parcului
care se ocupă corespunzător 
de ele.

LOCUL DE JOACĂ

Sortează gunoiul și aruncă-l în 
recipientele corespunzătoare.



ȘTIAȚI CĂ...

Puteți alege ambalajele produselor
pe care le cumpărați în funcție de
semnul de reciclare? Fiți atenți data
viitoare când mergeți la magazinul
din orașul vostru. 

Organizația pentru Alimentație și
Agricultură a Națiunilor Unite
estimează că o treime din hrana
produsă pe Glob pentru oameni nu
e consumată nicioadată?

Aproximativ 97.5% din apa planetei
este sărată, ceea ce înseamnă că apa
dulce de la robinetul vostru este
foarte prețioasă, așa că nu o
consumați fără folos.



GRĂDINA TA
Dacă nu ai o grădină adevărată, îți poți face pe
balcon una folosind ghivece, etajere mici sau
jardiniere. Alege plante care îți plac și pe care le
găsești ușor: roșii, ridichi, verdeață. Sădește apoi mai
multe semințe și ai grijă de ele. Dacă totul merge
bine, o să poți mânca o salată cu legume îngrijite de
tine. Iar dacă nu ai deloc spațiu, poți folosi un cofraj
de ouă în care să pui verdeață pentru supă sau
salate. Poftă bună!



Să trăiești într-un oraș verde
înseamnă să te bucuri de
viața la oraș, cu toate
avantajele pe care ți le oferă,
dar în armonie cu tot ce te
înconjoară. Înseamnă să
folosești invențiile omenirii,
având grijă și respect pentru
resursele și diversitatea
naturii. 

VERDE ÎN ORAȘUL TĂU

CE CULOARE 
CONSIDERI CĂ ARE

ORAȘUL TĂU? DE CE?

ORAȘ 
VERDE?

IMAGINEAZĂ-ȚI CĂ EȘTI TURIST ÎN
ORAȘUL TĂU. CE POȚI VIZITA? CE

CAUȚI? UNDE TE PLIMBI? CE
BUNĂTĂȚI ALEGI?

ÎNAINTE DE A LUA O
DECIZIE ȘI 

DE A ACȚIONA 
INFORMEAZĂ-TE!

crearea de spaţii verzi
atragerea de
întreprinderi inovatoare
şi ecologice 
crearea unui sistem
solid de transport
public
bunăstarea locuitorilor,
sustenabilitatea
locuințelor

IDEI PENTRU
ORAȘUL TĂU
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https://afostodata.ro/eduboost-podcast-de-buna-crestere/

