
Grupa mijlocie

Tema 1 Efectele focului:

o să cunoască efectele benefice ale utilizării focului; 

o să sesizeze urmările incendiilor 

Tema 2 Sursele de aprindere:

o să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact; 

o să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie 

Tema 3 Care sunt urmările unui incendiu?

o să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii; 

o să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului. 

Tema 4 Dezastre datorate activităţii umane

o să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 

Tema 5 Dezastrele din România

o să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 

cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

Tema 6 Impactul dezastrelor asupra mediului:

o să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane 

o să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant 

Tema 7 Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea 

adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112

o să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia; 

o să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă; 

Tema 8 Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru

o să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 
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