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

PROTEJAREA
PARCURILOR
ÎNCEPE CU...

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 PARCUL
CIȘMIGIU...

Este situat în centrul Capitalei şi
este cel mai vechi parc din
Bucureşti? I se spune și Grădina
Cișmigiu, iar vara este deschis un
debarcader de unde se pot închiria
bărci pentru plimbări. În timpul
iernii, lacul este transformat în
patinoar.

Are unul dintre primele chioşcuri de
ziare din Capitală? Spre sfârşitul
secolului al XIX-lea a fost montat la
intrarea principală un chioșc ce se
găsește şi astăzi pe latura din
dreapta a grădinii.

Unicitatea Grădinii Cişmigiu constă
şi în diversitatea plantelor, multe
protejate: platan, molid roşu, pinul
roşu japonez, un arbore originar din
China, Ginkgo biloba?



DE CE MERGI ÎN PARC?
Scrie mai jos primele trei motive pentru care te duci
cu părinții, bunicii, prietenii în parc. 

1.

2.

3.



Zonă pentru pasionații 
de șah.

Statui ale unor
personalități importante,

izvoare, ruine, monumente.

Scenă, zonă pentru
spectacole.

Teren de fotbal, baschet,
tenis.

PARCUL DIN ORAȘUL TĂU

FIECARE PARC ESTE UNIC
ÎN FELUL SĂU. IATĂ

CÂTEVA TIPURI DE LOCURI
SPECIAL AMENAJATE PE
CARE LE POȚI CĂUTA ÎN

ORAȘUL TĂU! 

HAI LA 
JOACĂ!

Parcul este și casa multor plante și animale de care 
toți trebuie să avem grijă.

LOC DE JOACĂ amenajat special
pentru copii. El poate conține

tobogane, balansoare, leagăne,
cutii cu nisip, căsuțe, zone pentru
pasionații de role sau placă etc.

Habitat natural amenajat
pentru necuvântătoare

precum: rațe, 
lebede, gâște. Zonă în

care poți merge cu căței.

Descoperă zonele special
amenajate din parcul tău! 

Scrie-le mai jos!
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Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului
București. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat
poziția Primăriei Municipiului București/Consiliului General al
Municipiului București și nu implică nici o responsabilitate din
partea Autorității Finanțatoare.
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https://afostodata.ro/eduboost-podcast-de-buna-crestere/

