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Sperăm că te-ai distrat desenând harta zonei 
alese!

Nu este uimitor cât de multe lucruri sunt în 
jurul nostru pe care nu le-am remarcat 
niciodată înainte? Este bine să ne răpim un 
minut din timpul nostru să observăm cu 
atenție ceea ce ne înconjoară, oriunde ne-am 
afla: în grădina noastră sau pe propriul balcon, 
în stația de autobuz sau lângă terenul de fotbal. 
Ne va ajuta să înțelegem ecosistemul și 
comunitatea locală din care facem parte.

Acum este timpul ca tu împreună cu echipa din care faci parte să 
împărtășiți cu restul clasei ceea ce ați descoperit. Când vă vine rândul, 
mergeți în fața clase; profesorul vă va ajuta să afișați desenul realizat de 
echipă, pentru ca fiecare să îl poată vedea. Vorbește-le de elementele pe 
care le-ați identificat. Vă puteți folosi carnețelul de notițe ca suport și să 
explicați câte animale, plante și obiecte ați găsit. V-a surprins ceva? Cum 
credeți că va arăta zona voastră în viitorii 50 de ani? Ce credeți că se va 
schimba?

Ce a găsit echipa voastră și celelalte echipe nu?
Ce au găsit celelalte echipe, iar voi nu ați găsit în zona aleasă de voi?

Felicitări...
Acum ești un adevărat “cetățean om de știință”!

Meriți recunoștință pentru că ai dus la bun sfârșit provocarea! Profesorul vă va 
răsplăti cu o insignă Scent și o diplomă.

De asemenea ne-ar plăcea să cunoaștem părerea ta vis-a-vis de programul Scent, de 
aceea te rugăm să completezi chestionarul nostru de feedback.

Ia acasă fișele tale de la cele 3 lecții Scent și amintește-ți ceea ce ai învățat. Cu toții 
facem parte din comunitatea locală și mediul înconjurător - împreună alcătuim 

imaginea de ansamblu!

Mulțumim că ai făcut parte din Scent!
the




