
ANEXA 2 

Descrierea activităților 

DETALII DESCRIERE 

Mesaj de bun venit Se prezintă pe scurt aria protejată, echipa de instructori, traseele din 
zonă și posibilitățile de explorare 

Prezentarea programului și 
punere în temă 

Vor fi descrise activitățile ce urmează a fi desfășurate pe tot parcursul 
zilei și modul de desfășurare al acestora. 

Instalarea unei aplicații de 
tracking –  

utilizare telefon 

 Aplicația va înregistra calea, viteza, distanța, altitudinea și caloriile 
consumate în timpul deplasării. Ulterior traseele pot fi exportate în 
Google Maps sau pe un dispozitiv de stocare extern. 

Drumeție prin pădure, 2-3 km Copiii vor parcurge un traseu cu o lungime variabilă între 2 și 3 km, în 
funcție de vârstă și capacitate fizică, însoțiți de reprezentanți ai 
Parcului Natural Comana. 

Prezentarea speciilor de floră 
și faună întâlnite 

Personalul administrației parcului va oferi informații relevante despre 
speciile de arbori și faună întâlnite pe tot parcursul traseului. 

Împărțirea copiilor pe grupe de 
lucru 

Copiii vor fi împărțiți în grupe de a câte 3-5 copii pentru fiecare grupă, 
pentru a înlesni punerea în practică a unor jocuri de echipă, îndrumare 
și supraveghere. 

Îndemânări pentru tabără și 
drumeție – frânghii, noduri 

Se deprind și se exersează tehnici de legare utile celorlalte activități 
din agendă: montarea cortului, a hamacului, legarea arcului, arcușului 
pentru aprinsul focului, confecționarea undiței, legarea cârligelor de 
pescuit, etc. 

Instalarea corturilor  Alegerea locului unde urmează să fie montat cortul, înclinația 
terenului, scurgerea apei pluviale, expunerea către soare, adăpostul 
arborilor sau a subarboretului,  etc și montajul propriu-zis. 

Instalarea hamacelor Alegerea arborilor de instalare. Montaj - demonstrație și aplicație 
practică. 

Desfacerea conservei Demonstrație și aplicație practică. 

Masa în comun, pe grupe - 
Pregătirea sandviciului 

Demonstrație și aplicație practică. Abilități. Reguli de igienă. 

Interogarea aplicației de 
tracking, comunicarea poziției 
și a stării către părinți -   

utilizare telefon 

Estimarea distanței până la cea mai apropiată localitate, estimarea 
resurselor, a energiei disponibile și partajatrea locației. 

Utilizarea fierăstrăului și a 
briceagului în confecționarea 
uneltelor 

Folosirea în condiții de siguranță a dispozitivelor de tăiere pentru 
secționarea nuielelor ce se utilizează la confecționarea arcului, 
săgeților, undiței, capcanelor și a țepușelor pentru frigărui. 

Confecționare arcului și 
săgeților. Tragere la țintă. 

Alegerea și identificare speciilor lemnoase pretabile la confecționarea 
arcului și a săgeților (duritate, elasticitate și rezistență la torsiune). 

Capcane: capcana ghilotină, 
lațuri pentru vânat mare, lațuri 
pentru păsărele, 
confecționarea unei undițe 

Identificarea și alegerea modalităților prin care poate fi procurată 
hrana de origine animală fără a folosi arme. 

Aprinderea focului: lupă, arcuș 
cu bețe 

Demonstrație și aplicație practică. 

Surse de apă. Sterilizarea apei 
pentu a deveni potabilă. 

Identificarea surselor de apă. Tehnici de potabilizare în teren: filtrare 
fierbere. 

Găsirea unui obiect ascuns 
după coordonate sau indicii 

Echipele vor căuta în apropierea taberei, un obiect, necesar 
supraviețuirii, utilizând distanțe relative, idicii sau busola. 
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Foc de tabără Pregătirea lemnelor. Așezarea și aprinderea focului de tabără 

Frigărui Confecționarea țepușelor pentru frigărui și așezarea alimentelor pe 
țepușă și prepararea la focul de tabără. 

Feedback, completare 
chestionar on-line  

utilizare telefon 

Grupul va completa un chestionar on-line pentru evaluarea "la cald" a 
activităților.  


